
Zápis ze 14. jednání Rady České televize dne 9. 5. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, M. Horálek, Z. Hůlová,  E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl,  
J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček 
Omluveni: M. Kní�ák, Z. Forman, H. Fibingerová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, M. Tajč, V. Vocetková, P. Erben, D. Jiru�ek 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Činnost DK, komunikace DK s Radou a s ČT 
• Smlouvy uzavřené v ČT v období 1. � 3. 2002 a rozpracované záměry produkce a 

koprodukce 
• Smlouvy o mediálním partnerství, plnění usnesení č. 169/11/02  
• Skrytá reklama, plnění usnesení 143/9/02  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 20714/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení M. Horálek a L. Miler a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 208/14/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (10:0:0)  

 
4)  Činnost DK, komunikace DK s Radou a s ČT  

Usnesení č. 209/14/02: Rada bere na vědomí Jednací řád Dozorčí komise Rady ČT v upraveném 
znění. (10:0:0) 
Usnesení č. 210/14/02: Rada schvaluje návrh Komunikace DK s Radou ČT, jeho� znění bude 
přílohou tohoto zápisu. (10:0:0) 
Usnesení č. 211/14/02: Rada ukládá GŘ, aby návrh Komunikace DK s managementem byl 
zapracován do návrhu Statutu ČT a organizačního řádu ČT. (10:0:0) 
Usnesení č. 212/14/02: Rada bere na vědomí Zápis č. 2 ze dne 24.4.2002 a zápis č. 3 ze dne 
7.5.2002 z jednání DK Rady ČT. (10:0:0) 

 
5) Smlouvy uzavřené v ČT v období 1. � 3. 2002 a rozpracované záměry produkce a koprodukce 

Usnesení č. 213/14/02: Rada bere na vědomí informace o smlouvách předlo�ených Radě v období 
od ledna do března 2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 214/14/02: Rada schvaluje na základě § 9, odst. 7, zákona o ČT uzavření nájemní 
smlouvy s firmou Elis Praha, s.r.o. (opravy EPS  v ČT) a s firmou Advanced Telecom Service 
Praha, spol. s r.o. (vyhodnocení telefonického ohlasu pro ČT).  
Usnesení č. 215/14/02: Rada neschvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou EZ Praha, a.s. 
(opravy elektrotechnických zařízení) a po�aduje o dopracování znění smlouvy tak, aby bylo 
v souladu s Opatřením finančního ředitele č. 5/2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 216/14/02: Rada bere na vědomí Přehled filmových a seriálových koprodukčních 
projektů a po�aduje předlo�it rozpočty k těmto projektům (smlouvám) dle komplexního úkolu 
�Předlo�ení rozpočtu koprodukčních smluv za minulé 3 roky� nejpozději do 15.6.2002. (11:0:0) 



6) Smlouvy o mediálním partnerství, plnění usnesení č. 169/11/02  
Usnesení č. 217/14/02: Rada bere na vědomí informace L. Weissové a D. Jiru�ka ke smlouvám o 
mediálním partnerství ČT. (10:0:0) 
 

7) Skrytá reklama, plnění usnesení 143/9/02 
Usnesení č. 218/14/02:  Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové a GŘ k pořadu �Pří�tě u vás�, 
z hlediska mo�ného výskytu skryté reklamy a informaci o prevenci a kontrole ve věci skryté 
reklamy. Dle informací GŘ nebude tento pořad určen k repríze. Rada apeluje na GŘ, aby se tento 
fenomén pokud mo�no ve vysílání ČT neobjevoval. (10:0:0) 

 
8) Podněty a stí�nosti 

Podnět č. 1: I. Mathé  (čj. 386) � reakce na odpověď Rady ze dne 4.4.2002 � Usnesení č. 
219/14/02:  Rada pověřila  J. Presla a Z. Hůlovou, aby na jednání dne 29.5.2002 připravili návrh 
odpovědi.  (9:0:0)  
Podnět č. 2: V. Novotný (čj. 368) � reakce na odpověď Rady ze dne 14.3.2002 - Usnesení č. 
220/14/02: Rada pověřila M. Horálka a L. Milera, aby na jednání Rady dne 15.5.2002 připravili 
návrh odpovědi. (9:0:0) 

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 221/14/02: Rada konstatuje, �e stávající forma MTF Zlatá Praha je hodnotným 
příspěvkem veřejnoprávní ČT v současné kulturní scéně. (9:0:0) 

b) Dne 15.5. od 13.00 hod se uskuteční řádné jednání Rady. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
-  Návrh Statutu ČT (B. Fanta, H. Fibingerová, J. Balvín) 
- Změny ve finančním ředitelství (M. Horálek, J. Balvín, P. Klime�) 
- Hodnocení plnění rozpočtu 1. � 3. 2002 (P. Kučera, M. Tajč, P. Klime�) 
- Zabezpečení autorsko-právních vztahů uvnitř ČT (M. Kní�ák, J. Balvín) 
- Smlouvy o mediálním partnerství (L. Weissová) 
- Činnost DK � čtvrtletní zpráva (B. Fanta, M. Tajč) 
- Zasedání v TS Ostrava (J. Mrzena, J. Balvín) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

10) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 9. 5.  2002 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
Příloha: Komunikace DK s Radou ČT 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horálek 
          L. Miler 
 



Komunikace Dozorčí komise s Radou ČT 
 
 
 

1. Základním prvkem vzájemné komunikace DK a Rady ČT jsou zápisy z jednání. 
Členové Dozorčí komise obdr�í zápis z veřejných zasedání Rady ČT a členové Rady 
ČT obdr�í zápis ze schůzí DK. V zápisech DK jsou uvedena upozornění na 
nedostatky, které komise zjistila v činnosti ČT, a návrhy na odstranění zji�těných 
nedostatků formou doporučení. 

2. Zástupci DK se oficiálně zúčastňují jednotlivých zasedání Rady ČT, jsou-li k tomu 
vyzváni písemně (faxem, e-mailem) předsedou Rady ČT. V takovém případě zastupují 
DK na jednání Rady ČT předseda, případně z jeho pověření jiný člen DK. Člen DK, 
který ji oficiálně zastupuje na jednání Rady ČT odpovídá za to, �e na tomto jednání 
bude věrně tlumočit stanoviska projednaná a schválená DK.   

3. Jednání DK se mů�e zúčastnit ka�dý člen Rady ČT. Rada ČT mů�e na DK vzná�et 
po�adavky o stanovisko a/nebo doporučení v dal�ích otázkách souvisejících 
s hospodařením České televize a jeho kontrolou. Pro analýzu a návrh ře�ení určitých 
problémů mů�e Rada ČT sestavit pracovní skupinu z několik svých členů a členů 
Dozorčí komise jako konzultantů. Při jednání Rady ČT o skutečnostech zji�těných při 
výkonu kontroly mohou být členové DK zbaveni mlčenlivosti předsedou Rady ČT.  

4. V obecných otázkách zvlá�tní záva�nosti týkajících se hospodaření ČT a jeho kontroly 
DK mů�e, buď po dohodě s Radou ČT nebo i z vlastní iniciativy, zpracovat obsáhlej�í 
memoranda. Tato memoranda postupuje k projednání Radě ČT buď ve formě přílohy 
k zápisu ze svého jednání, nebo i jako samostatný dokument. .  

5. Po předchozí dohodě s předsedou Rady ČT se pracovníci DK podílejí na 
specializovaných seminářích, věnovaných aktuálním tématům souvisejícím s 
hospodařením ČT a jeho kontrolou.   

6. Dozorčí komise podává Radě ČT za ka�dé kalendářní čtvrtletí o své činnosti písemnou 
zprávu, a to v�dy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Rada ČT tuto 
zprávu projedná a vyjádří se k ní po jejím obdr�ení. Stanovisko Rady ČT je zachyceno 
ve formě usnesení v zápisu z příslu�ného jednání.  

7. V případě, �e ve svém stanovisku ke zprávě DK vyjádří Rada ČT k její práci  výhrady, 
nebo zprávu odmítne, sejdou se nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo toto 
stanovisko zveřejněno v zápisu z jednání Rady, její předseda, případně i dal�í členové 
nominovaní Radou ČT, se v�emi členy  DK k projednání tohoto stanoviska v termínu 
dohodnutém mezi předsedou Rady ČT a DK.  

8. Do 30. června ka�dého kalendářního roku Dozorčí komise předlo�í Radě ČT rozbor 
hospodaření ČT jako podklad pro výroční zprávu o hospodaření České televize.  

 
 

 
 
 
 
 


