
 
Zpráva pro www stránky z jednání Rady ČT dne 19. 5. 1999 

 
 
1) Rada projednala jednotlivá témata, která jí předlo�il GŘ jako návrh programu společného zasedání, 

a doplnila návrh programu o stanovisko k pořadům �22� a �Nemocnice na pokraji zkázy� (viz 
dále). Rada ČT dále projednala dopis ministra kultury generálnímu řediteli ČT ohledně 
informování o připravované loterii Státního fondu kultury a odpověď GŘ a návrh dopisu GŘ (rada 
si v této věci vy�ádá záznam). Rada té� odsouhlasila text dopisu GŘ a předsedy Rady ČT k dal�í 
koncepci regionálního a lokálního televizního vysílání v ČR (na základě výzvy J. Josefíka, 
předsedy RRTV ČR).  

  
 Stanovisko k pořadům �22� a �Nemocnice na pokraji zkázy�:  
 Rada ČT dospěla k závěru, �e se ČT  vysíláním pořadu �22� a seriálu �Nemocnice na pokraji 

zkázy� dostává do rozporu s programovým prohlá�ením Rady ČT: �ČT by měla představovat 
měřítko úrovně české televizní kultury a být synonymem dobrého vkusu.�  

  
2) Příprava II. části Výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT v roce 1998 

A.  Kinclová, J. Podkonický a V. Erben byli pověřeni sestavením II. části Výroční zprávy.  
 A. Kinclová projde Zápisy zpráv Mediální komise a zjistí z nich podněty pro inovaci Výroční 

zprávy. J. Jirák připravil předbě�nou strukturu druhé části Výroční zprávy a harmonogram jejího 
vypracování (viz příloha). 
  

3) Různé  
     Po zvá�ení, jak je tomu v jiných evropských zemích, má Rada v zásadě za to, �e by interpelace 

z parlamentu měly být zařazeny do výhodněj�ího vysílacího času, např. na ČT2 po 22. hodině. 
�ádá GŘ, aby jí sdělil jaké zásadní změny ve vysílacím času by to znamenalo.  

 Rada ČT po informaci V. Kučíka a na základě zku�eností dal�ích členů konstatovala, �e festival 
Zlatá Praha 1999 byl připraven velmi  moderně a představoval významnou kulturní událost, která si 
promy�lenou dramaturgií získala nové, mladé publikum, obohatila kulturní �ivot města a země o 
jedinečné umělecké zá�itky a představovala velmi kvalitní slu�bu veřejnosti.  

 
 
 
        PhDr. Jan Jirák 
                předseda Rady ČT 
 
 
 
 



 
Vypracování druhé části Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 1998 

 
Odpovídají: Václav Erben, Alena Kinclová, Juraj Podkonický 
 
Harmonogram práce: 
 
Termín dokončení    Činnost 
do 20. května    osnova zprávy, harmonogram prací 
do 31. května    pokladové tabulky a dal�í základní materiály  
     (FŘ, SŘ, ŘTaV) 
1. června    kontrola 
do 20. června    předbě�né komentáře k jednotlivým kapitolám 
     první verze Úvodu a Úvodní stati 
do 15. července   zpřesnění číselných údajů (účetní audot, daňové  
     přiznání) 
     redakce Úvodu a Úvodní stati a korekce komentářů 
16. července    kontrola 
do 31. července   analýza zprávy experním ekonomickým týmem 
     názory vedení ČT 
do 7. srpna    závěrečená redakce, korektury a tisk 
 



Navrhovaná struktura 
 
1. Úvod  
     - nová struktura zprávy 
     - nové mechanismy prověřování hospodárnosti ČT 
     - vztah Rady ČT a personální politiky ČT 
     - stanovisko Rady ČT k technické základně a výrobě ČT 
     
2. Úvodní stať 
 
 * Hospodaření a financování ČT 
    - výchozí stav na počátku roku 1998 a hospodářská strategie ČT na rok 1998 
    - způsoby a principy financování ČT (přednosti a omezení stávajícího systému) 
    - opatření přijatá během roku 1998 ke zvý�ení efektivity, resp. hospodárnosti 
 (včetně podpora placení koncesionářských poplatků) 
 principy finanční politiky ČT na dal�í období 
   - výsledky analýzy expertního týmu 
 
 * Personální práce ČT 
   - principy personální politiky ČT (včetně �lidských zdrojů�) 
 
 * Technická základna ČT a organizace výroby v ČT 
   - výrobní úkol jako nástroj řízení 
   - zabezpečení plnění výrobního úkolu (plán kapacit) - stávající stav a strategie na pří�tí 
období 
   - vývojové trendy v technické základně 
 
3. Výsledky hospodaření za rok 1998 
   - výrobní úkol, jeho struktura a plnění 
   - plnění rozpočetu výnosů a nákladů za rok 1998 
   - zpráva auditora 
   - struktura nákladů za rok 1998 s komenářem 
   - souhrnný přehled o financování ČT v období 1993-8 s komentářem 
  - struktura nákladů v období 1993-8 s komentářem 
 
4. Personální vývoj 
   - hlavní trendy ve vývoji zaměstnanecké struktury a počtu zaměstnanců 
   - celková situace v tabulkách s komentáři 
   - hlavní personální opatření nového vedení 
 
5. Technická základna ČT v roce 1998 
  - vazba mezi výrobním úkolem a technikou základnou ČT 
  - hlavní vývojové trendy technické základny 
  - hlavní principy vyu�ívání techniky (plán kapacit) 
 
6. Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v letech 1993-8 
   - stav k začátku roku 1998 
   - stav ke konci roku 1998 
   - strategie na pří�tí období 
 



7. Hlavní zji�tění a závěry Rady ČT 
 
8. Přílohy 
a) detailní ekonomický rozbor nákladů na vybraný  
 - publicistický pořad 
 - zábavný pořad 
 - umělecký pořad 
b) případná grafická příloha 
 
 


