
Zápis ze 13. jednání Rady České televize dne 30. 6. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni: J. Presl.  
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, M. Luhanová, E. Vrtišková, Z. Šámal, K. Taberyová 
 
Program jednání:   

- Zahájení, volba návrhové komise 
- Mzdový systém ČT 
- Organizační řád ČT  
- Příprava dlouhodobých plánů strategického rozvoje  
- Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003  
- Krajské redakce zpravodajství ČT  
- Člověk v tísni  
- Podněty a stížnosti 
- Různé  
- Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 181/13/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 182/13/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a D. Dvořák a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 183/13/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Mzdový systém ČT 
Usnesení č. 184/13/04: Rada vyslechla informace GŘ o novém vnitřním mzdovém systému ČT, 
který platí od 1.7.2004. Rada konstatuje, že byly zrušeny výplaty remunerací (obdoba 13. a 14. 
platů), s tím že dochází k částečnému využití takto uspořených mzdových prostředků k navýšení 
platů všech zaměstnanců v ČT o 2% v roce 2004. Rada v této souvislosti souhlasí s odpovídající 
změnou základní mzdy GŘ stanovené v článku 5.1. manažerské smlouvy. Rada po projednání 
současně v této souvislosti souhlasí se zpřesněným motivačním systémem GŘ dle předloženého 
návrhu a to formou doplnění článku 5. 2. manažerské smlouvy (kritéria a hodnocení viz. příloha 
zápisu). Rada pověřuje svého předsedu, aby s odpovědným pracovníkem ČT projednal promítnutí 
tohoto usnesení do manažerské smlouvy GŘ s platností od  1. 7. 2004. Rada současně upozorňuje 
GŘ, aby veškeré tímto usnesením řešené záležitosti byly realizovány bez navýšení položky 
„osobní náklady“ schválené v rámci usnesení č. 17/02/04 (rozpočet ČT na r. 2004). (13:0:0) 
 

5) Organizační řád ČT 
Usnesení č. 185/13/04: Rada bere na vědomí Organizační řád ČT, vydaný rozhodnutím 
generálního ředitele č. 23/2004 platný ke dni 1.7.2004. (13:0:0) 
Usnesení č. 186/13/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění 
a platným Statutem ČT projednala na návrh GŘ odvolání Markéty Luhanové z funkce programové 
ředitelky ČT. (11:0:3) 
Usnesení č. 187/13/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění 
a platným Statutem ČT projednala na návrh GŘ jmenování PhDr. Evy Vrtiškové programovou 
ředitelkou ČT. (10:0:4) 
 



6) Příprava dlouhodobých plánů strategického rozvoje 
Usnesení č. 188/13/04: Rada pověřuje J. Prokeše  spoluprací v pracovní skupině ve věci přípravy a 
projednávání dlouhodobého plánu programového rozvoje ČT, viz usnesení č. 346/26/03. (12:0:1) 
Usnesení č. 189/13/04:  Rada konstatuje, že v průběhu prvního pololetí roku 2004 byla generálním 
ředitelem informována a následně projednala některá detailní témata dlouhodobých plánů 
programového, technického a ekonomického rozvoje ČT (zřizování a činnost krajských redakcí, 
východiska k naplňování podílu vysílání televizních studií na celostátních vysílacích okruzích, 
změna metody účtování výnosů a nákladů, změna systému evidence smluv, východiska ke 
koncepci přechodu na zemské digitální televizní vysílání, atp.). Rada v návaznosti na usnesení č. 
48/04/04 žádá generálního ředitele, aby jí v souladu s § 8 odst. 1h) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi ve znění pozdějších změn a doplňků předložil v termínu do 15.9.2004 základní teze 
dlouhodobého plánu programového technického a ekonomického rozvoje ČT. (13:0:0) 
 

7) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003 
Usnesení č. 190/13/04: Rada vyslechla informace předsedy o přípravě Výroční zprávy o 
hospodaření České televize v roce 2003. Rada po projednání souhlasí se základní strukturou 
zprávy, která vychází z rozsahu a struktury Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2002. 
Všichni členové rady shromáždí náměty pro přípravu zprávy v písemné podobě na sekretariát rady 
nejpozději do 9. 7. 2004. Rada v této záležitosti jmenuje pracovní skupinu ve složení B. Fanta, M. 
Horálek a J. Mrzena.(13:0:0) 
Usnesení č. 191/13/04: Rada ukládá pracovní skupině, aby po projednání s generálním ředitelem a 
v dozorčí komisi předložila na nejbližším jednání rady návrh podrobné závazné osnovy Výroční 
zprávy o hospodaření České televize v roce 2003. (13:0:0) 
Usnesení č. 192/13/04: Rada ukládá pracovní skupině, aby ve spolupráci s generálním ředitelem a 
dozorčí komisí předložila do 3. 8.2004 1. verzi Výroční zprávy o hospodaření České televize v 
roce 2003 radě k projednání. (13:0:0) 
 

8) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 193/13/04: Rada bere na vědomí informace J.Voráče, P. Uhla a Z. Hůlové, o stavu 
řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Krajské redakce zpravodajství ČT 
Usnesení č. 194/13/04: Povinnost poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 
vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů je jednou ze základních 
zákonných povinností České televize. Krajské zpravodajství je nenahraditelnou součástí 
každodenního vysílání ČT. Česká televize má ve všech 14 krajích republiky zpravodajské štáby, 
které se podílejí na tvorbě celostátního i regionálního vysílání. Vzhledem k aktuální ekonomické 
situaci ČT, způsobené neschválením novely zákona o zvýšení rozhlasových a televizních 
poplatků, je síť vlastních zpravodajů v ČR, její struktura, systém řízení a efektivita využití 
v současné době dostatečná. Požadavek proporcionálního pokrytí celého území republiky 
vlastními zpravodaji ČT je dodržen. Přesto je třeba, aby rozvoji regionálních redakcí věnovalo 
vedení ČT nadále zvýšenou pozornost a postupně síť a vybavení regionálních zpravodajských 
redakcí posilovalo. 
Rada ČT bere na vědomí analýzu v připojené zprávě a ukládá pracovní skupině ve složení M. 
Badal a D. Dvořák průběžně sledovat, jak je tato zákonná povinnost plněna i v dalších pololetích. 
(10:0:0) 

 
10) Člověk v tísni 

Usnesení č. 195/13/04: Rada v návaznosti na usnesení č. 157/11/04 obdržela informaci 
generálního ředitele o právním vztahu České televize k obecně prospěšné společnosti Člověk v 
tísni-společnost při České televizi, o.p.s. Rada konstatuje, že Česká televize je jedním ze 
zakladatelů společnosti, a to na základě aplikace zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění 
pozdějších změn a doplňků, Kodexu ČT, schváleném v souladu s odst. 1d) §  8 zákona o ČT 



Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 2. 7. 2003, a platného Statutu ČT. Rada považuje 
činnost obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni za významnou součást naplňování zákonného 
poslání České televize. Rada ukládá DK, aby v termínu do 15. 10. 2004 ve spolupráci 
s generálním ředitelem předložila podrobnou informaci o smluvních vztazích mezi Českou televizí 
a o.p.s. Člověk v tísni, jakož i o způsobu jejích naplňování. (9:0:1) 

 
11) Různé 

a) Usnesení č. 196/13/04: Rada pověřuje DK  prověřením majetkoprávních vztahů k pozemkům 
pod budovou EKO. (10:0:0) 

b) Usnesení č. 197/13/04: Rada bere na vědomí Zápis č. 3 ze dne 27.5. a Zápis č. 4 ze dne 8. 6. 
2004 z jednání Dozorčí komise Rady ČT. 

c) Předběžný program 14. jednání Rady, které se uskuteční 21. 7. 2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Plán čerpání rozpočtu ČT na 3. čtvrtletí 2004 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003 (J. Mrzena, M. Horálek, B. Fanta,  

L. Kozák, J. Janeček, F. Lambert) 
• Závěrečný účet ČT v r. 2003 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Výrok auditora (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Pořady ČT, koprodukce, náklady – plnění usnesení 129/09/04 (M. Badal, J. Prokeš, A. 

Svobodová, L. Kozák, J. Janeček) 
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, J. Voráč,  Z. Hůlová) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

 
 
 
 
 

                                                                   Ing. Jan Mrzena 
                        předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty  
3) Zpřesnění Managerské smlouvy generálního ředitele ČT 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: M. Badal a D. Dvořák 



 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 30. 6. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření 

datum předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 30. 6. 2004 

216 27.4.2004 W.Dvořáček 
stížnost na GŘ a 
O.Černého 19.5.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

217 28.4.2004 M.Šimánek 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 8.3.04 19.5.2004 18.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

220 30.4.2004 J. Kusý 

stížnost na přerušení 
přenosů z MS v LH 
reklamou 19.5.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

225 30.4.2004 T. Karabela 
stížnost na "Události" z 
28.4.04 19.5.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

226 30.4.2004 Z. Šmolková 

stížnost na upoutávku na 
pořad "Na stopě" v 
blízkosti Večerníčku z 
28.4.04 19.5.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

229 3.5.2004 M. Šmerda 
stížnost na "Události" z 
24.4.04 19.5.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

257 27.5.2004 J.Jeřábek (KSČM) 
stížnost  na zpravodajství 
ČT 4.6.2004 17.6.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

285 7.6.2004 D.Svozil 
stížnost na 2. díl seriáu  
"Agentura puzzle"      GŘ k vyřízení 

288 8.6.2004 M.Nováková 
petice k etické výchově 
mládeže     GŘ k vyřízení 

289 9.6.2004 K.Borovan EURO 2004     GŘ k vyřízení 
Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

244 17.5.2004 F. Zwyrtek stížnost na "Události" 2.6.2004     

246 18.5.2004 J. Sušický 
stížnost na "Večerníky" z 
6.4.04 2.6.2004     

254 21.5.2004 J.Horvátová 
stížnost na "Velký vůz" 
ze 17.5.04 4.6.2004 17.6.2004   

284 7.6.2004 J. Galatík 
stížnost na JM večerník z 
26.5.04 1.7.2004     

286 7.6.2004 V.Kupec 

stížnost na přímý přenos 
z výročí vylodění v 
Normandii 1.7.2004     

291 14.6.2004 P.Dostál 
stížnost na Večerník z 
8.6.07 1.7.2004     

 



 
Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 16. 6. DO 30. 6. 2004 
 

1. Jiří Janeček – radě na vědomí odpověď J. Ulbrychové (Strana zelených) – pořad 
„Na větvi“ 

č.j. 298 

2. Vladimír Hendrych – radě na vědomí stížnost na nedodržování Kodexu ČT a žádost 
o informace – spoty k volbám do EP 

č.j. 299 
k č.j. 198 

3. Květoslava Šímová – stížnost na K. Nováka č.j. 300 
4. Hana Pohanová – stížnost na nepravdivé osočení z korupčního jednání č.j. 301 
5. Jana Horváthová – žádost o uvedení odpovědi – stížnost na „Velký vůz“ z 17.5.04 

(č.j. 254) 
č.j. 308, 
k č.j. 254 

6. Arnošt Bednář (Nezávislé sdružení provozovatelů internetové databáze podnětů) – 
upozornění na podnět - skrytá reklama na PC hru 

č.j. 310 

 
 
 
 



Příloha č. 3 
 
Zpřesnění Managerské smlouvy generálního ředitele ČT 

 
Generálnímu řediteli na základě rozhodnutí Rady ČT bude přiznána průběžná pohyblivá složka 
mzdy pololetně ve výplatním termínu za: 
- I. pololetí - výplatní termín za měsíc červenec 
- II. pololetí - výplatní termín za měsíc leden 
 
Odměna bude přiznána na základě hodnocení  Radou ČT podle následujících ukazatelů: 
a) splnění a překročení plánované sledovanosti a spokojenosti ČT1 a ČT2 za hodnocené pololetí. 
b) Splnění a překročení plánovaných výnosů ČT za hodnocené pololetí. 
c) Splnění a snížení plánovaných nákladů ČT za hodnocené pololetí. 
d) Splnění a překročení plánovaného cash flow za hodnocené pololetí. 
e) Plnění usnesení Rady ČT ve sledovaném pololetí. 
 
Způsob hodnocení: 
- ukazatele v bodě a) – sledovanost nesmí klesnout oproti předchozímu ročnímu období, aby byl 

tento ukazatel splněn, spokojenost nesmí klesnout oproti předchozímu dvouletému období, 
- ukazatele b) až e) budou hodnoceny: splněno, nesplněno (Rada ČT může učinit výjimku pouze 

v bodě e), na základě odůvodněné žádosti GŘ podané v dostatečném předstihu je možné 
změnit termín) 

- každý ukazatel představuje 20% z  pololetní odměny a je předmětem jednotlivého hlasování 
- ukazatele hodnotí Rada ČT, podklady pro hodnocení shora uvedených ukazatelů a) – d) 

předkládá Radě ČT Dozorčí komise Rady ČT ve spolupráci s radou pověřenými členy Rady 
ČT; podklady pro hodnocení ukazatele e) předkládá Radě ČT její předseda spolu 
s pověřenými členy Rady ČT. (12:0:0) 

 
 
 
 
 


