
 
Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 19. 3. 2003 

 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Presl, A. Svobodová,  J. �ilerová. 
Omluveni: P. �áček 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, M. Tajč, N. Savický 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Restrukturalizace 
• Rozpočet ČT na rok 2003 
• Metodika schvalování rozpočtu 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002    
• Informace o činnosti ředitelství zpravodajství v uplynulém období 
• Podněty a stí�nosti 
• Kodex ČT 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 96/09/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (12:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 97/09/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení A. Svobodová a E. Kohák a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:2) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 98/09/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady. (12:0:0) 

 
4) Restrukturalizace  

Usnesení č. 99/09/03: Rada bere na vědomí informace o pokračování restrukturalizace v ČT.  
Rada ukládá prozatímnímu řediteli vypracovat podklady v souladu se stanovisky specifikovanými 
v doporučení DK. Rada ukládá prozatímnímu řediteli vypracovat podklady pro hodnocení 
v termínu do 14. 4. 2003. (12:0:0) 
 

5) Rozpočet ČT na rok 2003 
Usnesení č. 100/09/03: Rada po projednání v Dozorčí komisi a v návaznosti na usnesení č.  
525/32/02 schvaluje prováděcí plán na rok 2003, jako�to podrobnou aplikaci rozpočtu ČT na rok 
2003. Rada konstatuje, �e rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde výnosy i náklady jsou 
předpokládány ve vý�i 4.583.356 tis Kč; plánovaný objem prostředků na mzdy neobsahuje 
prostředky na valorizace a remunerace a z toho plynoucí navý�ení prostředků na související 
zákonné poji�tění, jak vychází z platné kolektivní smlouvy na rok 2003. Rada dále konstatuje, �e 
výnosová část rozpočtu nepředjímá �ádné změny v legislativě televizního poplatku. Rada ukládá 
prozatímnímu řediteli vytvořit rozpočtovou rezervu na krytí předpokládané daňové povinnosti 
roku 2003, která bude do rozpočtu začleněna při úpravě prováděcího plánu a rozpočtu po prvním 
čtvrtletí roku 2003. (12:0:0) 

 
 



6) Metodika schvalování rozpočtu 
Usnesení č. 101/09/03: Rada po projednání v Dozorčí komisi ukládá prozatímnímu řediteli 
zapracovat předlo�ený návrh metodiky schvalování rozpočtu do Opatření FŘ č. 66 ze dne 10.10. 
2002  jako samostatnou přílohu a to v termínu do 1. 4. 2003. (12:0:0) 

 
7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002 

Usnesení č. 102/09/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o přípravě Výroční zprávy o 
činnosti České televize v roce 2002. Rada obdr�ela pracovní verzi  Výroční zprávy o činnosti 
České televize v roce 2002  a ukládá svým členům, aby nejpozději do pondělí 24. 3. 2002 zaslali 
písemné připomínky na sekretariát Rady. (12:0:0) 

 
8) Informace o činnosti ředitelství zpravodajství v uplynulém období 

Usnesení č. 103/09/03: Rada bere na vědomí informace prozatímního ředitele  zpravodajství J. 
Janečka o činnosti útvaru zpravodajství v období od prosince 2002. Rada konstatuje, �e tento útvar 
pro�el obdobím stabilizace, Rada současně vyslovuje poděkování J. Janečkovi za úspě�né vedení 
ředitelství zpravodajství. Rada současně pověřuje předsedu jednáním o personální stabilizaci postu 
ředitele zpravodajství. (12:0:0)  

 
9) Podněty a stí�nosti 

Usnesení č. 104/09/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a Z. Hůlové  o stavu ře�ení 
stí�ností a podnětů k dne�nímu dni (viz. příloha č. 1). (11:0:0) 
Přehled do�lé po�ty viz příloha č. 2 

 
10) Kodex ČT 

Usnesení č. 105/09/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzena o projednávání Kodexu ČT 
v PSP ČR. Na základě usnesení č. 60 Výboru pro vědu, vzdělání, mláde�, kulturu a tělovýchovu 
ze dne 12. března 2003 (viz příloha č. 3) do�lo k přeru�ení projednávání Kodexu do doby 
předlo�ení dodatku o který Výbor Radu po�ádal; dodatek Kodexu bude respektovat připomínky 
uvedené na jednání Výboru. Rada pověřuje J. Mrzenu a prozatímního ředitele P. Klime�e 
zpracováním a předlo�ením Radě předmětného dodatku Kodexu ČT v termínu do 29. 4. 2003. 
Rada současně pověřuje prozatímního ředitele P. Klime�e realizací příslu�ného připomínkového 
řízení dodatku. (12:0:0) 
 

11) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
Usnesení č. 106/09/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o krocích ve věci zji�tění 
právního stavu výběrového řízení na GŘ. Rada jmenuje pracovní skupinku ve slo�ení J. Mrzena, 
B. Fanta, M. Horálek a J. Presl, která předlo�í na pří�tím jednání Rady návrhy na její dal�í postup 
v návaznosti na realizaci usnesení č. 94/08/03. Současně Rada pověřuje L. Milera, aby seznámil 
novou členku Rady A. Svobodovou s průběhem výběrového řízení od zahájení do současné doby 
se v�emi nále�itostmi a součástmi. (11:0:1) 

 
12) Různé 

a) Usnesení č. 107/09/03: Rada se seznámila se v�emi souvislostmi uvedení článku P. 
�antovského, člena Rady RTV  dne  11. 3. 2003 v MF Dnes. Rada dále vyslechla text omluvy, 
kterou P. �antovský v návaznosti na tento článek zaslal předsedovi Rady ČT (viz příloha č. 4). 
Rada přijala stanovisko v této zále�itosti (viz příloha č. 5).  Rada pověřuje předsedu, aby 
s tímto stanoviskem seznámil předsedu Rady RTV M. Muchku, předsedu SKSP PSP ČR, 
předsedu VVMKT PSP ČR, předsedu PSP ČR. Současně Rada konstatuje, �e způsob omluvy 
P. �antovského, jako� i její znění, nepřijímá. (12:0:0)  

 
b) Předbě�ný návrh programu 10. jednání Rady v roce 2003, které se uskuteční 26. 3. 2003od 

13.00 hod: 
• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002   (J. Mrzena) 



• Podněty a stí�nosti (Z. Hůlová,E. Kohák, příp. dal�í) 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT (J. Mrzena, B. Fanta, M. Horálek, J. Presl) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

 
13) Schválení usnesení a závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 3. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Mrzena 
               předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1) Zdůvodnění k usnesení č. 99/09/03 � Restrukturalizace 
2) Stavu ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 
3) Přehled do�lé po�ty 
4) Usnesení č. 60 Výboru pro vědu, vzdělání, mláde�, kulturu a tělovýchovu ze dne 12. března 

2003 
5) Reakce na článek P. �antovského �Nic za 60 milionů� ze dne 11. 3. 2003 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová, E. Kohák 
 



 
Příloha č. 1  
 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 12.2.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 5.2.2003 

156 21.2.2003 
J. Kadlec 
(Zbuzany) 

podání �aloby na ČT v 
souvislosti s pořadem 
"Nedej se!" 

18.3. Předáno k 
vyjádření     

157 21.2.2003 J. a T. Hlédikovi Pořady pro děti 
18.3. Předáno k 
vyjádření     

159 21.2.2003 E. �imsová 
Stí�nost na pořad "Kdy� 
musí�, tak musí�" 

18.3. Předáno k 
vyjádření     

161 21.2.2003 S. Neumannová 
Chválí pořad "Paměť 
stromů"     Odpověď Rady 

163 21.2.2003 
M. �ivná, L. 
Suk, RRTV 

Stí�nost na P. Kaizra a 
M. Volnera (TýTý 
incident)     Odpověď Rady 

164 21.2.2003 J. Dědečková 

Stí�nost na postup ČT 
(V. Valterová) a 
vyjádření k incidentu na 
TýTý 

19.3.2003 
Předáno k 
vyjádření v 
věci V. 
Valterové   

Odpověď Rady k 
incidentu na TýTý 

171 24.2.2003 A. Novák 
Stí�nost na "Minuty s 
EU" 25.2.2003 11.3.2003 Odpověď GŘ + dodatek  

173 26.2.2003 P. Jařaba Chválí pořad "Ego"     Odpověď Rady 
176 26.2.2003 V. Lodrová Rada, jak volit GŘ     Odpověď Rady 

178 6.3.2003 V. Holá 
Důchodci proti zvý�ení 
poplatku     Radě na vědomí 

182 6.3.2003 K. Kadlec 
Stí�nost na redaktora TS 
Ostrava p. Bártka     Radě na vědomí 

184 6.3.2003 J. Bartovský 
�ádost o zápisy Rady v 
el. Podobě do r. 1997        

185 6.3.2003 F. Kopřiva 
Protest proti obsahu 
"Událostí" - válka  

19.3.2003 
�ádost o 
stanovisko     

192 11.3.2003 I. Kaderka 
Profesionalita redakce 
sportu     Odpověď Rady 

196 11.3.2003 M. Novák 
Prosba o odpověď- e-
amilové vzkazy     Odpověď Rady 

199 11.3.2003 J. Malá 
Zreslené zprávy z 
Blízkého východu     Odpověď Rady 



              
              

Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  

832 25.11.2002 M. Eysseltová 

Propagace akce při 
příle�itosti narozenin J. 
Havla 25.11.2002     

851 18.11.2002 M. Kozák 
Klesající kvalita 
zpravodajství 25.11.2002     

852 19.11.2002 E. Pavlová 
Zařazení vzpomínky na 
K. Nováka 25.11.2002     

865 25.11.2002 L. Tůma 
Stí�nost na 
zpravodajství 25.11.2002     

855 19.11.2002 M. Dole�alová 

Stí�nost na pořady J. 
Lorencové, obchoty 
LTO 25.11.2002     

93 29.1.2003 L. Pátý 
Stí�nost na pořad "Stalo 
se" 

12.2.2003 - k 
vyřízení     

43 14.1.2003 S. Kondakov 
Výběrové řízení na 
reportéra ČT 24.1.2003     

129 12.2.2003 M. Roesel 

Upoutávky pořadu 
Kdy� musí�, tak 
musí�?" 12.2.2003     

136 12.2.2003 D. Vodák 
Stí�nost na postup ČT - 
autorský film 18.2.2003     

138 12.2.2003 L. Sovják Český jazyk ve vysílání 18.2.2003     

148 18.2.2003 A. Pátý 
Absence pořadů pro 
sex.minority 18.2.2003     

156 21.2.2003 J. Kadlec podání �aloby na ČT 18.3.2003     

157 21.2.2003 J. a T. Hédikovi 
Pořady pro děti a 
mláde� 18.3.2003     

159 21.2.2003 E. �imsová 
Stí�nost na pořad Kdy� 
musí�, tak musí�?" 18.3.2003     

 



 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 12. 3. DO 19. 3. 2003 
 

1. Vyjádření k dopisu P. Brabce � �ádost o vysvětlení skryté reklamy v pořadu �Móda� 
ze 17. 12. 2002  č.j. 974 

2. Ev�en Vopelka � Stí�nost na ČT a Radu ČT   č.j. 209 
3. FITES � poznámka k �Nic za �edesát miliónů�   č.j. 210 
4. Petr �antovský � Omluva za článek v MF Dnes dne 12.3.   č.j. 212 
5. Oldřich Rýznar � Stí�nost na ČT   č.j. 213 
6. Antonín Přidal � Komentář k dopisu o zru�ení �Klubu Netopýr�    č.j. 214 
7. Zby�ek Bro� � Stí�nost na odvysílání části seriálu �Odpočívej v pokoji� dne 11.3. před 

22hod (poru�ení zákona o ČT)  č.j. 215 
8. Zdeněk Dostál � Stí�nost na rozdílnost interpretace zpráv � kauza CME � Nova    č.j. 

216 
9. Mg.A. Otakar Kosek � K výběrovému řízení na GŘ   č.j. 217 
10. Mediální bubáci pro v�ední den 2003 � Pozvánka na diskusní večer dne 25.3., klub 

Avion   č.j. 219 
11. FITES � Prohlá�ení ke kauze CME versus ČR   č.j. 220 
12. Arie Farnam � Stí�nost na chybu ve zpravodajství dne 16.3. (protiválečná 

demonstrace)    č.j. 221   (GŘ) 
13. Sdru�ení Praděd � příroda pro v�echny � Stí�nost na pořad �Panoráma� (poru�ování 

Kodexu ČT, zákona o ČT)   č.j. 222  (GŘ) 
14. PhDr. Alena Dlabačová, Edward Colarik � Námět programu pro slavnostní večer při 

příle�itosti konání kongresu Mezinárodního olympijského výboru v Praze   č.j. 223 



 
Příloha č. 3 
 
 
 Parlament České republiky 
 POSLANECKÁ  SNĚMOVNA   

2003 
                                           4. volební období 
 
 60 
 
 USNESENÍ 
 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mláde� a tělovýchovu 
 z 11. schůze ze dne 13. března 2003 
 

ke Kodexu České televize (tisk 199) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  
 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mláde� a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Rady 
ČT J. Mrzeny, zpravodajské zprávě posl. K. Dostálové a po rozpravě 
 
 
 

  I.  p ř e r u � u j e projednávání Kodexu České televize (tisk 199) do doby předlo�ení 
dodatku k tomuto tisku; 

 
  II. � á d á  Radu České televize o doplnění Kodexu České televize dle připomínek 

uvedených na jednání výboru dne 12. března 2003 do 15. května  2003; 
 

  III. � á d á  Poslaneckou sněmovnu, aby projednání Kodexu České televize zařadila 
na program jednání schůze Poslanecké sněmovny a� po projednání 
Kodexu České televize výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mláde� a 
tělovýchovu, včetně doplnění Radou České televize dle bodu II. 

 
 

Kateřina Dostálová v.r. 
zpravodajka 

 
 
 
 
 
       Vladimír Čada v. r.                    Walter Barto� v. r. 
            ověřovatel                                                                     předseda 
 výboru pro vědu, vzdělání,                                            výboru pro vědu, vzdělání,  
kulturu, mláde� a tělovýchovu                                     kulturu, mláde� a tělovýchovu 
 



  
Příloha č. 4 k usnesení 107/09/03 
 
Text omluvy, kterou P. �antovský v návaznosti na tento článek zaslal předsedovi Rady ČT  
 
Vá�ený pane předsedo, vá�ení členové rady ČT, 
dovolte, abych si Vám touto cestou omluvil za to, �e jsem v článku v Mladé frontě Dnes 12.3.t.r.uvedl 
chybný údal - rozpočet RČT s chybou v desetinném čísle. Je mi to líto, pracoval jsem s chybnou 
informací a je�tě jednou se za to omlouvám. 
Do redakce MfDnes jsem tuto omluvu zaslal té� dnes, tak�e věřím, �e ji otisknou neprodleně, o co� 
jsem je po�ádal. 
  
Petr �antovský 
 
 
Příloha č. 5 k usnesení 107/09/03 
 
Stanovisko Rady České televize ke článku P. �antovského �Nic za 60 milionů� ze dne 11. 3. 2003 
 
Dne  11. března 2003 uveřejnil člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Petr �antovský ve 
svém článku �Nic za 60 milionů� zkreslené informace o činnosti Rady České televize. Rada České 
televize se zásadně ohrazuje proti veřejnému po�pinění své činnosti, kterého se autor dopustil. 
V inkriminovaném článku uvedl, �e činnost Rady České televize stojí ročně 60 miliónů korun, tj. 5 
miliónů měsíčně. Rozpočet Rady České televize je  projednáván na jednáních Rady, která jsou veřejná 
a zápisy z nich� jsou pak v zákonné lhůtě v�dy uveřejněny  na webových stránkách Rady 
(www.czech-tv.cz). Současně jsou rozpočty Rady i jejich plnění součástí Výročních zpráv za 
jednotlivé roky.   Roční rozpočet Rady České televize za rok 2002 činil přesně 4.874.000,- Kč a návrh 
ročního rozpočtu Rady České televize na rok 2003 je 5.565.000,- Kč.  
Dal�ího zkreslení se pak pan P. �antovský  dopustil při interpretaci kompetencí Rady ČT a tedy i 
náplně její činnosti. Působnost Rady ČT je definována v § 8, zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozděj�ích změn a doplňků, jako� i praktický způsob kontroly hospodaření České televize 
prostřednictvím ustanovení v § 8a). Rada České televize současně vykonává některé pravomoci, 
týkající se statutárního orgánu České televize, vyplývající z § 9. Dne�ní Rada České televize 
zabezpečila aplikaci závěrů forenzních auditorů z hloubkového �etření z roku 2001 do 
vnitropodnikového ekonomického systému, zastavila růst celkových výdajů ČT, postarala se víceméně 
o zmrazení vý�e průměrné mzdy v ČT a zabezpečila nastolení nových funkčních vnitřních kontrolních 
mechanizmů. Díky velkému tlaku Rady byl zpracován projekt restrukturalizace ČT a v současné době 
dochází k realizaci prvních kroků jeho naplňování. To v�e za relativního sociálního smíru v ČT. Za 
tento smír vděčíme permanentní vstřícné komunikaci i zaměstnancům České televize, jako� i 
některým profesním organizacím. V uplynulých týdnech byl dopracován i kompletní návrh nového 
Kodexu České televize, kterým se stanoví zásady naplňování veřejné slu�by ve v�ech součástech 
televizního vysílání a při vzniku původní televizní tvorby.  
Člen Rady pro RTV musí být velmi dobře obeznámen se zněním v�ech mediálních zákonů, musí být 
kompetentní k jejich aplikaci při výkonu své funkce. Pan P. �antovský následně zaslal Radě ČT 
omluvu, ve které se sna�í bagatelizovat svá vyjádření ve vý�e uvedeném článku. Rada ČT tuto omluvu 
nepřijímá, neboť svým pojetím a rozsahem jen dokumentuje záměr P. �antovského veřejně se 
vyjadřovat negativním způsobem k práci orgánu, který je v mediální praxi koncipován jako�to 
partnerský. Rada ČT pokládá za nepřípustné, aby k takovýmto invektivám od člena Rady pro RTV 
vůči ní docházelo.  
Napadení, kterých se ve svém článku pan P. �antovský dopustil tak zbytečně očerňují práci nejen 
Rady České televize, ale zejména České televize samotné. Česká televize prochází sice slo�itým 
obdobím, av�ak to je�tě nikoho neopravňuje k aktivitám, které by ji měly ryze účelově očerňovat.  
 
         Ing. Jan Mrzena 
         předseda Rady ČT 


