
Zápis z 18. jednání Rady České televize dne 26. 6. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, Z. Forman, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, 
J. Mrzena J. �ilerová, L. Weissová. Část: M. Kní�ák,  
Omluveni: P. �áček, J. Presl 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč, Z. Honys, V. Vocetková, A. Dekoj 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Hospodaření ČT I. � IV. 2002  
• Průbě�né hodnocení výsledků hospodaření ČT, plnění usnesení č. 263/16/02  
• Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001  
• Plán investic ČT na 2. čtvrtletí 2002 
• Plnění usnesení č. 248 a 250/16/02 (nákup PV)  
• Kodex ČT, plnění usnesení č. 184/12/02 
• Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02  
• Návrh úkolů pro GŘ na 3. čtvrtletí roku 2002  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0)   
 Usnesení č. 292/18/02: Rada souhlasí s tím, aby do jednání Rady byl zařazen bod A. Dekoje. 
(11:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 293/18/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení B. Fanta  a H. Fibingerová a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:2) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 294/18/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0)  
 

4) Hospodaření ČT za období leden  �  duben 2002 
Usnesení č. 295/18/02: Rada bere na vědomí výsledky  hospodaření ČT za období leden � duben 
2002. Rada ukládá GŘ, aby komentáře k průbě�ným měsíčním zprávám o hospodaření ČT 
obsahovaly stručnou analýzu jak ovlivňuje vývoj plnění věcných ukazatelů plnění rozpočtu 
výnosů a nákladů a dále i údaje o vývoji cash-flow za sledované období a případná rizika, 
vyplývající z neplnění rozpočtovaných výnosů či překračování nákladových polo�ek.  
Rada dále po�aduje, aby komentář k rozboru průbě�ného plnění ukazatelů prováděcího plánu byl 
více zaměřen na věcné příčiny a souvislosti vývoje a na rizika z toho vyplývající,  ne� jen na 
pouhý popis plnění ukazatelů vyjádřený procentními odchylkami. (11:0:0) 
Usnesení č. 296/18/02: Rada trvá na podrobném ekonomicko-organizačním naplnění usnesení č. 
229/15/02. Rada pova�uje informace GŘ o plnění usnesení č. 229/15/02 sdělené dopisem ze dne 
17.6.2002 za nedostatečné a pro vývoj hospodaření ČT v roce 2002 za nebezpečné. (11:0:0) 

 
 GŘ pova�uje své informace o plnění usnesení Rady č. 229/15/02 sdělené dopisem ze dne 
17.6.2002 za dostatečné a v současné ekonomické situaci za maximálně mo�né 
 

 



5) Průbě�né hodnocení výsledků hospodaření ČT, plnění usnesení č. 263/16/02 
Usnesení č. 297/18/02: Rada bere na vědomí, �e s ohledem k dosavadnímu systému účtování by 
bylo problematické s okam�itou platností pravidelně měsíčně promítat ve�keré dohadné polo�ky 
do účetnictví.  
Rada ukládá GŘ, aby dohadné polo�ky byly doúčtovány v tomto roce čtvrtletně s tím, �e poprvé 
tento postup bude uplatněn pro hodnocení výsledků za období I. � VI. 2002, které budou 
zpracovány formou mezitímní závěrky. (11:0:0) 

 
6) Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001  

Usnesení č. 298/18/02: Rada bere na vědomí  informace J. Mrzeny o přípravě Výroční zprávy o 
hospodaření ČT za rok 2001. Rada ukládá  GŘ a předsedovi DK, aby  předlo�ili Radě v termínu 
do 4.7.2002 návrh struktury a základních tezí Výroční zprávy. Členové Rady zpracují písemné 
připomínky ke struktuře a tezím do 22.7.2002 a za�lou je na sekretariát Rady. (11:0:0) 
Usnesení č. 299/18/02: Rada ukládá GŘ a předsedovi DK, aby předlo�ili návrh kompletního znění 
Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2001 v termínu do 6.8.2002 Radě k projednání. Rada 
pověřuje J. Mrzenu a B. Fantu gestorstvím v této věci. (11:0:0) 
Usnesení č. 300/18/02: Rada ukládá GŘ předlo�it DK k projednání závěrečný účet ČT za rok 
2001 nejpozději do 31.7.2002. Současně ukládá GŘ předlo�it Radě v souladu s §8 odst. 1b) 
zákona o ČT závěrečný účet ČT za rok 2001 ke schválení do 6.8.2002. Rada pověřuje P. Kučeru 
gestorstvím v této věci. (11:0:0) 
 

7) Plán investic ČT na 3. čtvrtletí 2002 
Usnesení č. 301/18/02: Rada schvaluje plán investic ČT na 3. čtvrtletí 2002. Rada ukládá GŘ, aby 
předlo�il návrh plánu investic na 4. čtvrtletí v termínu do 14.8.2002. (11:0:0) 

 
8) Plnění usnesení č. 248 a 250/16/02 (nákup PV) 

Usnesení č. 302/18/02: Rada konstatuje, �e obdr�ela od J. Balvína podklady po�adované na 
základě usnesení č. 248/16/02 v odst. a) a stanovisko DK k tomuto písemnému vyjádření. Rada 
dále konstatuje, �e ve vyjádření J. Balvína nejsou uvedeny �ádné nové důvody, které by nebyly 
známy z provedených předchozích �etření.  
Rada i nadále sleduje výstupy z policejního vy�etřování prováděného v rámci této kauzy.  
Rada se projednáváním případné odpovědnosti GŘ bude věnovat na svém nejbli��ím zasedání při 
projednávání plnění usnesení č. 250/16/02. (11:0:0) 

 
9) Kodex ČT, plnění usnesení č. 184/12/02 

Usnesení č. 303/18/02: Rada bere na vědomí harmonogram prací na Kodexu ČT i plánovanou 
strukturu této normy a �ádá GŘ, aby ji průbě�ně informoval o plnění jednotlivých kroků. Rada 
ukládá GŘ, aby jí do 6.9.2002 předlo�il návrh kompletní verze Kodexu ČT. (9:0:1) 
 

10) Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02 
Usnesení č. 304/18/02:  Rada  �ádá GŘ, aby předlo�il rozpracovaný materiál k usnesení Rady č. 
149/10/02 v termínu do 22.7.2002 dle uvedeného zdůvodnění (viz příloha). (11:0:0) 
Usnesení č. 305/18/02: Rada předpokládá, �e po projednání a schválení této koncepce bude 
mo�no realizovat rozpočtové a personální změny v redakcích sportu, publicistiky a  zpravodajství. 
(9:0:3) H. Fibingerová se zdr�ela hlasování 

 
11) Návrh úkolů pro GŘ na 3. čtvrtletí roku 2002 

Usnesení č. 306/18/02: Rada ukládá GŘ v souladu s článkem 5/2 mana�erské smlouvy GŘ na 3. 
čtvrtletí 2002 tyto úkoly: 
1) GŘ předlo�í Radě v termínu do 30.9.2002 základní návrh dlouhodobého plánu programového 

rozvoje ČT.  
2) GŘ předlo�í Radě v termínu do 30.9.2002 základní východiska a přístupy ČT k digitálnímu 

vysílání.  
3) GŘ předlo�í Radě v termínu do 31.12.2002 analýzu personální agendy zaměstnanců ČT, 

zejména v oblasti popisu pracovní činnosti jednotlivých profesí, po�adavku na vzdělání, atd. 



Analýza bude podkladem pro přípravu opatření ke stabilizaci klíčových zaměstnanců ČT a 
zaji�tění tzv. vzdělávacího procesu zaměstnanců ČT. 

4) GŘ předlo�í Radě v termínu do 30.9.2002 analýzu vyu�ití archivu ČT. 
5) GŘ předlo�í Radě v termínu do 30.7.2002 návrh opatření (mj. i personálních a obchodních) 

k zaji�tění plnění příjmových polo�ek rozpočtu ČT v rozsahu schváleného rozpočtu. 
(8:0:3) 
 
Usnesení č. 307/18/02: Rada pověřuje  E. Koháka a P. Kučeru vyhodnocením úkolů GŘ na 3. 
čtvrtletí a předlo�ením Radě v termínu do 14.10.2002. (9:0:3) 
 
Usnesení č. 308/18/02: Rada pověřuje M. Kní�áka zpracováním návrhu úkolů GŘ  na 4. čtvrtletí a 
jeho předlo�ení Radě k projednání v termínu do 16.9.2002. (10:0:2) 
 
Usnesení č. 309/18/02: Rada ukládá B. Fantovi, aby předlo�il v rámci plnění usnesení č. 
150/10/02 návrh matematického modelu vyhodnocení plnění úkolů GŘ. (10:2:0) 
 

12) Podněty a stí�nosti 
Podnět č. 1:  MUDr. Ticháček (čj. 466) - stí�nost na pořad Tady a Teď ze dne 4.4. 2002 � 

Usnesení č. 310/18/02: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu návrhu L. Weissové. 
(9:2:1) 

Podnět č. 2: genmjr. �paček (čj. 473) � stí�nost na reportá�e o výročí atentátu na Heidricha � 
Usnesení č. 311/18/02: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu návrhu L. Weissové. 
(12:0:0) 

Podnět č. 3: Jachetní klub (čj. 470) � stí�nost na pořad �Zaopatřovací ústav stát� � Usnesení č. 
312/18/02: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu návrhu L. Weissové. (11:1:0) 

 
13) Různé 

a) Usnesení č. 313/18/02: Rada bere na vědomí Zápis ze 6. jednání Dozorčí komise Rady ČT ze 
dne 11.6.2002. (12:0:0) 

b) Usnesení č. 314/18/02: Rada bere na vědomí předvolání Z. Hůlové jako svědka ve věci �aloby 
E. Hlinovského dne 24.7.2002. (11:1:0) proti P. Kučera 

c) Usnesení č. 315/18/02: Rada bere na vědomí předvolání předsedy DK Ing. M. Tajče k podání 
vysvětlení ve věci policejního �etření okolností nákupu přenosového vozu a následného 
včasného neproplacení faktury za tento přenosový vůz. Rada ukládá předsedovi J. Mrzenovi, 
aby v souladu s § 8a) odst. 9) zákona o ČT zprostil M. Tajče mlčenlivosti v této věci. (12:0:0) 

d) Usnesení č. 316/18/02: Rada bere na vědomí �ádost L. Slezákové, asistentky Rady ČT o 
uvolnění ze střediska 111 � sekretariát Rady ČT. Rada vyslovuje souhlas s ukončením činnosti 
L. Slezákové ve funkci asistentky  v termínu 30.6.2002. Rada pověřuje v souladu s Jednacím 
řádem Rady ČT (čl. 3, bod 6d) a Statutem ČT (čl. III, bod 6) předsedu, aby předlo�il Radě 
návrh personálního ře�ení obsazení místa asistentky Rady v termínu do 31. 7. 2002. Rada 
děkuje L. Slezákové za práci v Radě ČT. (12:0:0) 

e) Usnesení č. 317/18/02: Rada bere na vědomí účast L. Weissové, Z. Hůlové, J. �ilerové a P. 
Kučery na MFF v Karlových Varech a �ádá o vypracování analýzy, jak probíhala účast ČT na 
tomto festivalu. Termín: do 31.8.2002. 

f) Usnesení č. 318/18/02: Rada ukládá L. Weissové, P. �áčkovi a E. Kohákovi, aby zpracovali 
návrh hodnocení činnosti ČT  před volbami do PSP ČR a v jejich průběhu za pou�ití 
dostupných podkladů agentury InnoVatio a odd. APPA ČT v termínu do 6.9.2002. 
Usnesení č. 319/18/02: Rada ukládá J. �ilerové, Z. Hůlové a M. Horálkovi, aby v termínu do 
6.9.2002 zpracovali návrh posouzení naplňování § 2 zákona o ČT a analýzu sledovanosti ČT 
v období I. � VI. 2002. 
Usnesení č. 320/18/02: Rada ukládá M. Kní�ákovi, P. Kučerovi a J. Preslovi, aby v termínu 
do 13.9.2002 zpracovali návrh analýzy hodnocení naplňování projektu, který J. Balvín 
předlo�il Radě při výběrovém řízení na GŘ a na jeho� základě byl jmenován generálním 
ředitelem. 



Usnesení č. 321/18/02: Rada ukládá L. Milerovi, H. Fibingerové a Z. Formanovi, aby 
v termínu do 20.9.2002 po projednání v DK zpracovali analýzu stavu aplikace doporučení 
forenzních auditů z roku 2001, následných souvisejících usnesení Rady v ČT. 
Usnesení č. 322/18/02: Termíny jednání Rady v období červenec � září 2002: 24.7., 14.8., 
28.8., 11.9., 18.9. a 25.9.2002.  
(Rada hlasovala o usneseních č. 317 � 321 jako o celku 12:0:0) 

g) Usnesení č. 323/18/02: Rada vyslechla stí�nost A. Dekoje na GŘ ohledně instalovaných 
kamer na některých pracovi�tích ČT. Rada �ádá A. Dekoje, aby tuto stí�nost předal Radě 
v písemné podobě. Rada pověřuje Z. Formana gestorem v této věci. (12:0:0) 

h) Dne 24.7. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 19. jednání Rady.  Program:  
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení a kontrola zápisů 
- Hospodaření ČT I. � V. 2002  
- Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2001 
- Statut ČT 
- Plnění usnesení č. 250/16/02 � nákup PV 
- Archivace a skartace materiálů v ČT 
- Hodnocení úkolů GŘ za 2. čtvrtletí 2002  
- Podněty a stí�nosti 
- Různé  
- Schválení usnesení,  závěr 

 
 

14) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
V Praze dne 26.6.  2002 
  
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
         předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Návrh stanoviska Rady k usnesení č. 149/10/02 - plnění usnesení Rady ČT č. 284/17/02 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  H. Fibingerová, B. Fanta 



MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY ČESKÉ TELEVIZE 
                                                                                               

Zasedání 00/02 Dne 00. 00. 2002 Usnesení č. 00-00/02 Bod pořadu jednání 00 

Věc Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení Rady ČT č. 149/10/02 

 
Důvod předlo�ení:  
- Návrh stanoviska Rady k usnesení č. 149/10/02 - plnění usnesení Rady ČT č. 284/17/02 
 
Příloha: 
- /  
 

Podle na�eho názoru je usnesení Rady č. 149/10/02 předlo�eným materiálem splněno 
pouze formálně. Dokument obsahuje podrobný záměr některých dílčích změn v útvaru 
zpravodajství a publicistiky. Postrádáme v�ak předev�ím koncepci celku, tedy to, čím se bude 
zpravodajství a publicistika jako celek zabývat, co budou jeho priority, co bude komunikovat 
směrem k veřejnosti. Jaké budou jednotící prvky v�ech existujících formátů po stránce formální i 
obsahové. Teprve pak lze říci, které ze stávajících pořadů této celkové publicisticko-
zpravodajské koncepci vyhovují, které lze upravit, aby vyhovovaly a které je třeba zru�it a 
nahradit pořady jinými.  

Speciální otázkou je problematika stálých zahraničních zpravodajů ČT, jejich počet, 
vytí�ení a rozmístění.  

Z programové koncepce, vycházející z ekonomických mo�ností ČT,  se pak logicky 
odvine koncepce personální a vzdělávací, jako� i příslu�né finanční aproximativy.  

Rada proto po�aduje doplnění či úpravu předlo�eného materiálu ve vý�e uvedeném 
smyslu, a to včetně koncepčních  změn v redakci sportu. 

Rada si je vědoma faktu, �e s ohledem na nutnost zásadních úsporných opatření je třeba 
zamý�lené změny komplexněji posoudit, a proto Rada posunuje termín plnění tohoto úkolu GŘ 
pro 2. čtvrtletí 2002 na 26.7.2002. 
 
Návrh usnesení : 
Varianta A:  
 - Rada ČT �ádá GŘ, aby předlo�il rozpracovaný materiál k usnesení Rady ČT č. 149/10/02 
v termínu do 26.7.2002.  

 
Varianta B  
- neuvedena   
 
 
 
V Praze dne 25. 06. 2002    
Zpracovali:Z.Hůlová, L.Weissová, L.Miler, P.�áček      
Předkládá: Z.Hůlová, L.Weissová, L.Miler, P.�áček      

 


