
Zápis ze 14. jednání Rady České televize dne 14. 5. 2003 
 
Přítomni: H. Fibingerová,  Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. 
Mrzena, J. Presl, A. Svobodová, J. �ilerová a P. �áček.  
Omluveni: B. Fanta. Část: Z. Hůlová 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, M. Tajč, M. Elger, N. Savický, R. Kos 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Kodex ČT 
• Hospodaření I. � III. 2003 
• Majetkové zále�itosti  
• Krátkodobé pronájmy TS Brno a TS Ostrava  
• Zpráva o činnosti DK  
• Restrukturalizace  
• Statut ČT  
• Správní a soudní řízení  
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002 � dodatek 
• Informace o aktuální situaci v TS Brno 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 161/14/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (12:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 162/14/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení E. Kohák a Z. Forman a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 163/14/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady. (12:0:0) 

 
4) Kodex ČT 

Usnesení č. 164/14/03: Rada schvaluje znění návrhu Kodexu České televize, který stanoví zásady 
naplňování veřejné slu�by v oblasti televizního vysílání, v předlo�eném znění. Rada pověřuje 
předsedu Rady, aby v souladu s § 8, odst. 1d) zákona 483/1991 Sb. o ČT v platném znění, 
předlo�il tuto verzi návrhu Kodexu ČT ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
(11:0:0) 

 
5) Hospodaření I. � III. 2003 

Usnesení č. 165/14/03: Rada ČT  konstatuje příznivé plnění ukazatelů plánu a rozpočtu 
s výjimkou plnění příjmů z reklamy, plnění ukazatele výroba programu a plnění plánu investic.  
Rada �ádá provést analýzu příčin propadu výnosů z vysílání reklamy, provést účinná opatření ke 
zlep�ení tohoto zdroje příjmů.  
Rada konstatuje, �e plnění ukazatele výroba programu na 94,2 % ovlivňuje nejvíce ČT Praha , kde 
bylo vyrobeno o 95,2 hodiny programu méně. Zdůvodnění tohoto neplnění není konkrétní, proto 
Rada �ádá, aby prozatímní ředitel předlo�il k projednání v DK po�adavky vyplývající ze závěrů 
jednání DK. (viz příloha č. 1 � stanovisko DK) 



Rada doporučuje prozatímnímu řediteli, aby přijal opatření, která povedou k redukci nákladové 
části rozpočtu ČT na rok 2003, který by odpovídal propadu ve výnosové části rozpočtu. (10:0:1) 
 

6) Majetkové zále�itosti 
Usnesení č. 166/14/03 Rada vydává na základě § 9, odst. 7, zákona č. 483/1991 Sb. o ČT, ve 
znění pozděj�ích předpisů, souhlas uzavřením nájemních smluv dle přílohy č. 2. 
Usnesení č. 167/14/03: Rada s ohledem na nevydání svého předchozího souhlasu  po�aduje, aby jí 
prozatímní ředitel  předlo�il vyjádření ke smlouvám uvedeným v příloze č. 3, v termínu do 28. 5. 
2003. (9:1:1) P. Kučera hlasoval proti a doporučuje následující usnesení: Rada ČT schvaluje 
nájemní smlouvy  dle přílohy č. 2 a ukládá PGŘ u smluv, které nebyly RČT odsouhlaseny jejich 
vypovězení a následné vyklizení prostor (jedná se o dlouhodobé poru�ování Zákona o ČT)viz 
příloha č. 3. 
 

7) Krátkodobé pronájmy TS Brno a TS Ostrava 
Usnesení č. 168/14/03: Rada bere na vědomí informace DK o inventuře krátkodobých pronájmů 
v TS Brno a TS Ostrava. (11:0:0) 

 
8) Zpráva o činnosti DK 

Usnesení č. 169/14/03: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České 
televize za I. čtvrtletí 2003 (viz příloha č. 4). Rada konstatuje, �e činnost a práce Dozorčí komise 
se za dobu jejího působení v současném slo�ení zkvalitnila v maximální míře. (9:0:1) 

 
9) Restrukturalizace 

Usnesení č. 170/14/03: Rada vyslechla informace předsedy DK o průbě�né zprávě kontrole 
postupu restrukturalizace. (11:0:1) 

 
10) Statut ČT 

Rada vyslechla informace předsedy k této věci. 
 
11) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 171/14/03: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové a V. Vocetkové ve věci 
správních a soudních řízení. (12:0:0) 

 
12) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002 � dodatek 

Usnesení č. 172/14/03: Rada bere na vědomí informace o usnesení SKSP PSP ČR č. 8 ze dne 25. 
4. 2003. Rada vyslechla informace předsedy o  přípravě dodatku Výroční zprávy o činnosti ČT za 
rok 2002. Členové Rady obdr�í pracovní verzi předmětného dodatku a  do pří�tího jednání dne 21. 
5. 2003  zpracují své připomínky a předlo�í je v písemné podobě na sekretariát Rady ČT. (12:0:0) 
 

13) Informace o aktuální situaci v TS Brno 
Usnesení č. 173/14/03: Rada konstatuje, �e oproti termínu stanovenému v usnesení č. 145/12/03 
obdr�ela a� dne 7. 5. 2003 informační materiál prozatímního ředitele o aktuální situaci v TS Brno. 
Rada se k tématu vrátí po prověření v DK. (10:0:0) 

 
14) Podněty a stí�nosti 

Usnesení č. 174/14/03: Rada bere na vědomí text odpovědi společnosti Maga (čj. 279) � pořad 
Chcete mě? v předlo�eném znění: 
Rada České televize pova�uje pořad Marty Kubi�ové Chcete mě? za názorný příklad naplňování 
veřejné slu�by ve smyslu zákona o České televizi a plně podporuje prozatímního ředitele 
v zaji�tění optimálních podmínek pro jeho zachování ve stávajícím duchu. 
Rada České televize sdílí předsvědčení, �e pořady výrazné veřejné slu�by, které stojí na straně 
ochranných zákonů proti jejich naru�ovatelům, mají své místo ve vysílání pro občanskou 
společnost a zásadně pomáhají občanskému vzdělávání a uvědomění. Přispívají tak i utváření 
právního vědomí obyvatel ČR, čím� naplňují  § 2, odst. 2, písm. b) zák. o ČT. 



Vzhledem k diváckému zájmu mají na obrazovce své místo i bezproblémové magazínové pořady 
o zvířátech a přírodě, av�ak Rada ČT by pova�ovala za poru�ení úkolů veřejné slu�by, kdyby 
pořady toho typu měly nahradit pořady veřejné slu�by, jak je představuje např. pořad Chcete mě? 
(12:0:0) 
Usnesení č. 175/14/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka o stavu ře�ení stí�ností a 
podnětů k dne�nímu dni (viz příloha č. 5). (12:0:0) 
Přehled do�lé po�ty � příloha č. 6. 
 

15) Různé 
a) Usnesení č. 176/14/03: Rada pověřuje M. Horálka, aby zpracoval návrh mo�ného ře�ení 

v oblasti souběhu platů prozatímního ředitele v intencích dne�ní diskuse. (11:1:0) 
b) Usnesení č. 177/14/03: Rada doporučuje prozatímnímu řediteli zapracovat systémový přístup 

ČT týkající se animované tvorby a celovečerních hraných filmů do programové strategie ČT. 
(12:0:0) 

c) Předbě�ný program 15. jednání Rady, které se uskuteční 21. 5. 2003 od 13.00 hod: 
• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Dokumenty o EU � plnění usnesení č. 147/12/03 (M. Horálek) 
• Zpráva o činnosti ředitelství programu a ředitelství zpravodajství � plnění usnesení č. 

114/10/03 (J. Mrzena, P. Klime�) 
• Archiv ČT � plnění usnesení č. 135/11/03 (P. �áček) 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002 � dodatek (J. Mrzena) 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT � plnění usnesení č. 117/10/03 (B. Fanta, 

J. Presl, Z. Hůlová, M. Horálek) 
• Podněty a stí�nosti (Z. Hůlová, E. Kohák) 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
16) Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
V Praze dne 14. 5. 2003 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Mrzena 
                       předseda Rady ČT 
 
 
 
Přílohy:  
1) Stanovisko DK � hospodaření ČT I. � III. 2003 
2) Stanovisko DK � nájemní smlouvy č. 1 
3) Stanovisko DK � nájemní smlouvy č. 2 
4) Zpráva o činnosti DK Rady ČT za I. čtvrtletí 2003  
5) Stav ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 
6) Přehled do�lé po�ty 
 
 
Ověřovatelé zápisu: E. Kohák, Z. Forman 
 



Příloha č. 1  
Stanovisko DK � Hospodaření ČT I. � III. 2003 
 
Hospodaření ČT za I. čtvrtletí bylo ztrátové, vý�e ztráty dosáhla částky  54 571 tis. Kč, co� 
představuje zhor�ení hospodářského výsledku o 26 402 tis. Kč proti plánu. 
 Rozpočet nákladů, po odpočtu neplánované pořizovací hodnoty prodaných cenných papírů, 
dosahuje ni��í čerpání oproti plánu o 23 103 tis. Kč. Ni��í plnění je způsobeno předev�ím ni��ím 
čerpáním re�ijních nákladů o 45203 tis. Kč, zatímco náklady na výrobu pořadů byly v úhrnu 
překročeny o 22 100 tis. Kč, a to v důsledku jednorázového zúčtování nákupu monopolních práv. 
Dohadné polo�ky byly zúčtovány v částce 44 326 tis. Kč.  
 Rozpočet výnosů po vyloučení pořizovací hodnoty prodaných cenných papírů (neplánuje se) 
nebyl splněn o 49 505 tis. Kč. Neplnění ovlivnil propad příjmů za vysílání reklamy o 64 241 tis. Kč. 
Tento negativní jev se částečně podařilo kompenzovat vy��ími výnosy za vysílání sponzorovaných 
pořadů (+5 211 tis. Kč) a výnosy z kompenzací (+6 434 tis. Kč). Lep�í plnění vykazují i výnosy 
z televizních poplatků (+4 362 tis. Kč), kde trvá příznivý vývoj v počtu evidovaných přijímačů oproti 
plánovanému předpokladu. 
 Stav peně�ních prostředků a peně�ních ekvivalentů (cash-flow) k 31. 3. se sní�il oproti stavu 
k 1. 1. 2003 o 48 991 tis. Kč. Byla uhrazena splátka doměrky daně z příjmů právnických osob za r. 
1998 ve vý�i 20 000 tis. Kč a zaplacena záloha daně  za bě�nou činnost ve vý�i 34 868 tis. Kč. 
 Plán zaměstnanosti se plní na 98,2 %, co� představuje ni��í přepočtený  počet zaměstnanců o 
51,25 osob. Návazně ni��í jsou i osobní náklady, které se čerpají na 98,7 %.  
 Čtvrtletní plán objemu investic nebyl splněn a byl vypracován upravený plán investic. 
 
Závěr:  
Dozorčí komise konstatuje příznivé plnění ukazatelů plánu a rozpočtu s výjimkou plnění příjmů 
z reklamy, plnění ukazatele výroba programu a plnění plánu investic. Pokud se týká propadu výnosů 
z vysílání reklamy, trvá úkol provést analýzu příčin a provést účinná opatření ke zlep�ení tohoto zdroje 
příjmů. Plnění ukazatele výroba programu na 94,2 % ovlivňuje nejvíce ČT Praha , kde bylo vyrobeno 
o 95,2 hodiny programu méně. Zdůvodnění tohoto neplnění není konkrétní. U plnění investic chybí 
porovnání s původním plánem. Chybí vyhodnocení výnosů a nákladů restrukturalizace.  
 
 
Příloha č. 2 
 
Přehled nájemních smluv, ke kterým Rada vydala na základě §9, odst. 7, zákona č. 483/1991 Sb. o ČT 
ve znění pozděj�ích předpisů,  souhlas (Usnesení č. 166/14/03): 
 
TS Brno: 

! Smlouva o nájmu dílny - LV č. 4581 pro k.ú. �idenice, nájemce AM servis plus, a. s., cena 
780,- Kč za m2, smlouva na dobu neurčitou 

 
ČT Praha: 

! Smlouva o nájmu kanceláře a skladů � prostor v objektu ČT Kavčí hory, nájemce ISS ČR 
s. r.o., cena 500Kč/m2, sní�ení 20%, nájemné na dobu neurčitou 

! Smlouva o nájmu kanceláře, sklady � prostor v objektu ČT Kavčí hory, nájemce KOJA s. 
r. o., nájemné 1200,- Kč respekt. 600,-Kč/m2, nájem na dobu neurčitou 

! Smlouva o nájmu kancelářských prostor � ČT Kavčí hory, nájemce Člověk v tísni o.p.s., 
1200,- Kč/m2 , sleva 30%, smlouva na dobu neurčitou (smlouva ukončena k 31. 3. 2003) 

! Smlouva o pronájmu prodejních a skladových prostor � prostor v objektu ČT Kavčí hory, 
nájemce Yellow & Blue, s. r. o., 3000,- Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 

! Pronájem prodejních prostor a technologického zázemí � ČT Kavčí hory, nájemce 
ATALANTA, s.r.o, 1050,-Kč respektive 500,- Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 

! Smlouva o pronájmu technologického zázemí � ČT Kavčí hory, nájemce Český Telecom, 
a. s., 500,- Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 



! Smlouva o pronájmu technologických prostor � ĆT Kavčí hory, nájemce České 
radiokomunikace, a. s., 500,- Kč respektive 300,- Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 

! Smlouva o pronájmu prodejních a skladovacích prostor a technologického zázemí � ČT 
Kavčí hory, Mountfield,  a.s., cena 2300,- Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 

! Smlouva o pronájmu prodejních a kancelářských prostor - ČT Kavčí hory, GIO s. r.o., cena 
2300,- Kč/m2, sleva 5%, smlouva na dobu neurčitou 

! Smlouva o pronájmu bufetu a skladu � objekt rekreačního střediska Orlík, nájemce Oldřich 
Vála, cena 2700,-Kč/měsíc, smlouva na dobu určitou (od 1.6.2003 do 31.10.2003)   

! Smlouva o pronájmu rekreačního a �kolícího střediska Jevany � nájemce LANNA s.r.o., 
cena 33 000,- Kč/měsíc, 2 400,-/měs. za movitý majetek, nájemce zainvestuje do objektu 3 
500 000,- Kč, smlouva na dobu určitou na dobu 5 let, technické zhodnocení přechází 
bezplatně po skončení nájmu na ČT 

! Smlouva o pronájmu sportovních prostor � parcela č. 1187/3 k.ú. Podolí, nájemce 
Sportovní klub Podolí � sdru�ení, cena 10 500,- Kč/rok, smlouva na dobu určitou do 31. 
12. 2008 

 
Příloha č. 3 
 
Přehled smluv, ke kterým Rada �ádá vyjádření (Usnesení č. 167/14/03): 
 
! Smlouva o pronájmu sportovních prostor � parcela č. 1187/02 k. ú. Podolí, nájemce 

Amatérský fotbalový klub Podolí � Praha, bezplatný pronájem, smlouva na dobu určitou do 
15. 9. 2008 
zdůvodnění:  DK �ádá o stanovení ceny pronájmu srovnatelné se Sportovním klubem Podolí, 
jeliko� se jedná o obdobnou sportovní činnost  

! Smlouva o pronájmu denní místnosti řidičů � objekt ČT Kavčí hory, nájemce Petr Svoboda, 
cena 1100,- Kč/m2, nájem na dobu neurčitou 
zdůvodnění: DK �ádá uvést smlouvu do souladu s OFŘ č. 5 � bez jakéhokoliv zdůvodnění 
sní�ena základní cena pod rozpětí stanovené OFŘ (smlouva předlo�ena ve stejném znění jako 
neodsouhlasená smlouva z  24. 4. 2002) 

! Smlouva o pronájmu televizního klubu v objektu PC � nájemce Jan Vadas, cena 1350,-Kč/m, 
respektive 100,-Kč/m provozních prostor, smlouva na dobu neurčitou  
zdůvodnění: Provozní zázemí nesprávně pau�álně zařazeno v kategorii D a navíc dal�í sní�ení 
ceny na 100,-Kč/m2. DK doporučuje vypsat na uvedené prostory řádné výběrové řízení. 

! Smlouva o pronájmu rehabilitačních prostor � objekt ČT Kavčí hory, nájemce L. Bělská, D. 
Hallová, cena 100,-Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 
zdůvodnění: DK doporučuje přeřadit do kategorie B, dle OFŘ č. 5, nájemné 100,-Kč/m2 a rok 
není obvyklé v místě a čase, ve smlouvě není �ádná podmínka ve vztahu k soc. programu ČT, 
mobiliář majetku ČT u�íván bez náhrady (smlouva předlo�ena ve stejném znění jako 
neodsouhlasená smlouva z 24. 4. 2002) 

! Smlouva o pronájmu rehabilitačních prostor � objekt ČT Kavčí hory, nájemce J. Drozdová, 
cena 300,-Kč/m2, smlouva na dobu neurčitou 
zdůvodnění: DK doporučuje zařadit do kategorie B, cena 300,-Kč/m2 a rok není obvyklá 
v místě a čase, není v souladu s OFŘ č. 5 (smlouva předlo�ena ve stejném znění jako 
neodsouhlasená smlouva z 24. 4. 2002) 
 

 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 
 
Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČT za I. čtvrtletí 2003 
 
 
 V souladu s ustanovením § 8a zákona č. 483/1991 Sb v platném znění, podává Dozorčí 
komise Radě ČT svoji zprávu za období leden � březen 2003. 
 Dozorčí komise se v uvedeném období se�la na pěti řádných jednáních a projednávala 
výsledky svých �etření z plánu činnosti a dále se zabývala termínovanými úkoly, kterými ji pověřila 
Rada ČT ve svých schválených usneseních.  
 
V  průběhu I. čtvrtletí ře�ila DK tyto hlavní úkoly: 
 
• činnost na úseku kontroly a úkoly vyplývající z působnosti nově zřízeného útvaru interního auditu 

v roce 2002 
• prověrka plánu práce ÚKVA na I. pololetí r. 2003 se zřetelem na rozli�ení kontrolní práce a 
činností interního auditu. Metodika interního auditu 

• inventura úkolů ulo�ených RČT v průběhu roku 2002 
• stanovení plánu práce DK za rok 2003 
• projednání struktury Výroční zprávy o činnosti ČT za r. 2002 
• stanovení mechanizmu kontroly plnění závěrů forenzního �etření 
• vyhodnocení vybraných kontrolních akcí ÚKVA z hlediska dodr�ování metod a postupů kontrolní 

práce 
• kontrola obsahu zprávy pro SKSP PSP ČR z hlediska rozsahu a správnosti údajů 
• projednání výsledků hospodaření ČT za období leden a� listopad 2002 
• kontrola správnosti uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor v souladu 

s vnitropodnikovou směrnicí 
• sestavení zprávy o činnosti DK za IV. čtvrtletí 2002 
• projednání prováděcího plánu  a rozpočtu ČT na r. 2003 
• kontrola uzavřených smluv v TS Brno 
• prověrka ře�ení autodopravy po vyčlenění její části  vně ČT z hlediska dodr�ování daňových 

zákonů a zákona o zaměstnanosti 
• stanovení způsobu hodnocení výsledků hospodaření v průběhu fiskálního roku 
• projednání metodiky schvalování rozpočtu ČT 
• kontrola vybraných smluv uzavřených v lednu 2003 
• stanovení postupu při kontrole jednotlivých akčních plánů restrukturalizace 
• projednání výsledků hospodaření za leden a� prosinec 2002 
• projednání výsledků hospodaření za leden 2003 
• kontrola vybraných smluv uzavřených za předchozí období 
• projednání materiálu zpracovaného vedením ČT k ekonomické strategii v oblasti předpokládaného 

vývoje televizního poplatku a roz�íření limitů pro reklamu. 
 
Dozorčí komise za uvedené období zpracovala a předlo�ila celkem 9 doporučení a stanovisek pro 
Radu ČT: 
 
• doporučení k mechanizmu kontroly plnění závěrů forenzního �etření 
• doporučení k mimořádné kontrolní akci při výrobě pořadu 
• doporučení ke schválení nájemních smluv 
• stanovisko k vnitřnímu kontrolnímu systému a zřízení útvaru interního auditu 
• stanovisko k vypracování jednotného systému evidence uzavřených smluv 
• doporučení k prováděcímu plánu a rozpočtu ČT na r. 2003 
• doporučení k metodice schvalování rozpočtu 
• doporučení k části obsahu Výroční zprávy o činnosti ČT za r. 2002 



• doporučení k ekonomické strategii ČT. 
 

Dozorčí komise Rady ČT pravidelně konzultovala s finančním ředitelem ČT mo�nosti hledání 
úspor v nákladech a také změny ve způsobu vykazování  průbě�ných hospodářských výsledků. 
Finanční ředitel byl také průbě�ně upozorňován na nedodr�ování některých termínů zpracování 
vy�ádaných materiálů (smlouvy, měsíční výsledky hospodaření).  

 
 
 
 
Dozorčí komise Rady ČT 
Za správnost: Ing. Miroslav tajč 
 
V Praze dne 7. 5. 2003 

 
 
Příloha č. 5 
Stav ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 14.5.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 14.5.2003 

278 23.4.2003 M. Vogel Mírová společnosti     Odpověď Rady 

279 23.4.2003 
M. Kubi�ová a 
spol. Pořad "Chcete mě?"     Odpověď Rady 

Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  

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     
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     

221 18.3.2003 A. Farnam 
Stí�nost na tendenční 
zpravodajství 21.3.2003     

222 18.3.2003 Sdru�ení Praděd 
Stí�nost na poru�ování 
Kodexu 21.3.2003     

228 21.3.2003 L. Jebavý 
Stí�nost na pořad 
"Fakta" 21.3.2003 7.5.2003   

216 17.3.2003 Z. Dostál Zpravodajství o CME 25.3.2003 7.5.2003   

235 24.3.2003 M. Kulhavá 
Stí�nst na pořad "Kdy� 
musí�, tak musí�" 25.3.2003     

255 4.4.2003 D. Holečková 
Stí�nost na pořad 
"Fakta" 9.4.2003     

159 21.2.2003 E. �imsová 
Stí�nost na pořad Kdy� 
musí�, tak musí�?" 18.3.2003 7.5.2003   

 



Příloha č. 6 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 23. 4. DO 14. 5. 2003 
 

1. Vyjádření k dopisu L. Jebavého (BioTest s.r.o.) - stí�nost na pořad �Fakta� ze dne   17. 3. 
2003  č.j. 228b 

2. Vyjádření k dopisu Z. Dostála - stí�nost na jednostrannou interpretaci zpráv � kauza CME � 
Nova  č.j. 216b 

3.  Vyjádření k dopisu E. �imsové - stí�nost na pořad �Kdy� musí�, tak musí�?� ze dne 
12.2.2003  č.j. 159 

4. Marie D�ubáková � poděkování za pořad �Cesty víry� z 4. 5. 2003   č.j. 297 
5 . Ing. Miroslav Svoboda � stí�nost na pracovní metody ředitele TS Ostrava I. Racka  č.j. 298 
6. Josef Hron � stí�nost na kandidaturu J. Kasalové na funkci GŘ ČT   č.j. 300 


