
Zápis z 19. jednání Rady České televize dne 24. 7. 2002 
 
Přítomni: Z. Forman, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera,  
L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, L. Weissová. P. �áček  
Omluveni: B. Fanta, J. �ilerová,  
J. Kamicová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč, Z. Honys, V. Vocetková, J. Bosák 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Hospodaření ČT I. � V. 2002  
• Rozpočtové změny  
• Majetkové zále�itosti � Kropáčova Vrutice 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001  
• Statut ČT 
• Plnění usnesení č. 248 a 250/16/02 (nákup PV)  
• Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02  
• Archivace a skartace materiálů 
• 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)   
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 324/19/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení M. Kní�ák a J. Presl a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:1) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 325/19/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  
 

4) Hospodaření ČT za období leden  �  květen 2002 
Usnesení č. 326/19/02: Rada bere na vědomí hospodářský výsledek se ztrátou ve vý�i 21,4 mil. 
Kč . Rada opětovně �ádá, aby byl plněn rozpočet na rok 2002.  

 
5) Rozpočtové změny 

Usnesení č. 327/19/02: Rada se ztoto�ňuje s doporučením DK a souhlasí s čerpáním rozpočtové 
rezervy r. 2002 na nezbytné náklady spojené s regionálním vysíláním ve vý�i 10.380.000,- Kč 
(příloha� Zpráva DK). (10:0:2) P. Kučera - nebyla veřejně prezentována koncepce regionálního 
zpravodajství.  
Vyjádření GŘ - Koncepce v�eho  je zvykem, �e jí ČT vyvě�uje na svých stránkách stejně tak jako 
projekty v�ech dramaturgů, �éfredaktorů atd.,  je to zvykový úzus v ČT. 

 
6) Majetkové zále�itosti � Kropáčova Vrutice 

Usnesení č. 328/19/02: Rada souhlasí s prodejem nemovitosti objektu bývalé �koly v obci 
Kropáčova Vrutice, okr. Mladá Boleslav za cenu 494.860,- Kč podle znaleckého posudku č. 985-
18/99 (znalec B. Hurych). Rada souhlasí se sní�ením kupní ceny nemovitostí o dosud zaplacené 
nájemné (200 tis. Kč) do úhrady ceny nemovitosti dle článku IV./6 nájemní smlouvy mezi ČT a 
nájemci.Rada ukládá GŘ zajistit zpracování nového znaleckého posudku s aktuální cenou v době 
prodeje z důvodu řádného plnění daňových povinností. (10:0:0) 



7) Metodika tvorby rozpočtu ČT 
Rada �ádá, aby ve�keré závazky ČT zasahující do více ne� jednoho rozpočtového období byly 
projednávány jako návrh rozpočtu ČT na období, ke kterému se příslu�ný závazek vá�e. Závazky 
budou vedeny jako samostatná polo�ka rozpočtu ČT na příslu�né období. 
Rada �ádá o úpravu příslu�ných směrnic a dokumentů ČT týkajících se dlouhodobého plánování a 
rozpočtu ve smyslu tohoto usnesení. 
Usnesení č. 329/19/02: Rada �ádá GŘ a DK, aby jí do 21.8.2002 zpracovali vyjádření k této věci. 
(10:0:1) 
 

8) Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001  
Usnesení č. 330/19/02: Rada souhlasí s  předlo�eným návrhem struktury a základních tezí 
Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2001. Členové Rady zpracují písemné připomínky 
k návrhu kompletního znění Výroční zprávy o hospodaření ČT  v  r. 2001 (dle usnesení č. 
299/18/02)  do 12.8.2002. (12:0:0) 

 
9) Statut ČT 

Usnesení č. 331/19/02: Rada souhlasí s tím, aby: 
1) v čl. III, odst. 3 bod. b) byla akceptována změna �návrh rozpočtu, rozpočtových změn a 

závěrečného účtu ČT� (12:0:0)  
2) čl. III, odst. 3 bod g) byl vypu�těn (12:0:0) 
3) čl. VI, odst. 7:  �Průbě�nou kontrolou hospodaření České televize je pověřena Dozorčí 

komise, poradní orgán Rady České televize. Ze své činnosti se Dozorčí komice odpovídá Radě 
České televize.� (12:0:0) 

4) čl. VI, odst 8:  �Účetní závěrka České televize za kalendářní rok musí být schválena výrokem 
nezávislého auditora.   (12:0:0) 

Usnesení č. 332/19/02: Rada v souladu s § 8 odst. 1c) zákona č. 483/1991 o ČT schválila na návrh 
GŘ předlo�ený Statut České televize ve znění usnesení č. 331/19/02. (12:0:0) 

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

Usnesení č. 333/19/02: Rada bere na vědomí informace DK a GŘ ve věci nákupu přenosového 
vozu (plnění usnesení č. 248 s 250/16/02). Rada se k dané problematice vrátí a� bude definitivně 
znám výsledek orgánů činných v tomto řízení a v rámci hodnocení ročního působení GŘ ve 
funkci. (7:2:3) toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 334/19/02: Rada bere na vědomí zprávu DK v kauze nákupu přenosového vozu, která 
předkládá informace jednoznačně dokládající pochybení GŘ. Rada konstatuje, �e GŘ nepodal 
k těmto materiálům řádné uspokojivé vysvětlení. Rada konstatuje zásadní pochybení GŘ, které by 
mělo být bráno v úvahu při hodnocení jeho ročního působení v ČT.  (7:4:1) toto usnesení nebylo 
přijato 
Usnesení č. 335/19/02: Rada souhlasí s tím, aby se dále hlasovalo o novém návrhu na usnesení. 
(9:2:1) 
Usnesení č. 336/19/02: Rada bere na vědomí závěr DK, podle něho� GŘ nepředlo�il uspokojivé 
vysvětlení okolností nákupu přenosového vozu. Rada se k definitivnímu zhodnocení tohoto 
případu vrátí a� bude zřejmá otázka případné �kody. (8:1:3) 
 

10) Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02 
Usnesení č. 337/19/02: Rada po vyhodnocení plnění úkolů stanovených zejména usnesením č. 
149/10/02 ve 2. čtvrtletí roku 2002 rozhodla, �e GŘ příslu�í na základě čl. 5.2. managerské 
smlouvy pohyblivá slo�ka mzdy ve vý�i 57,94% maximálního rozpětí v článku stanoveném. 
(10:0:2) 
 

11) Archivace a skartace materiálů 
Usnesení č. 338/19/02: Rada bere na vědomí informace J. Presla a V. Vocetkové, týkající se 
archivace a skartace materiálů (plnění usnesení 130/8/02).  (10:0:0) 

 
12) Různé 



a) Usnesení č. 339/19/02: Rada vyslechla informace předsedy o návrhu personálního ře�ení 
obsazení místa asistentky Rady. Rada vyslovuje souhlas, aby v souladu s Jednacím řádem 
Rady (čl. 3, bod 6d) a Statutem ČT (čl. III bod 6) předseda navrhl generálnímu řediteli 
jmenovat asistentkou Rady ČT ve stř. 111 -  sekretariát Rady ČT � sl. Evu Hojerovou a to 
k 1.8.2002 s platem stanoveným v důvodové zprávě. (11:0:0) 

b) Usnesení č. 340/19/02:.  Rada bere na vědomí Zápis ze 7. a 8. jednání Dozorčí komise Rady 
ČT ze dne 11.6.2002. (10:0:1) 

c) Usnesení č. 341/19/02: Dne 14.8.2002 se od 10.00 hod uskuteční společné setkání Rady a 
vedení ČT na téma hospodaření ČT. (11:0:0) 

d) Usnesení č. 342/19/02: Rada vyslechla informace J. Bosáka k situaci v redakci sportu. Rada 
konstatuje, �e GŘ nenaplnil usnesení č. 305/18/02. Dále Rada konstatuje, �e personální změny 
ve vedení redakci sportu nebyly projednávány na jednání Rady. Rada �ádá DK, aby v termínu 
do 14.8.2002 prověřila smluvní vztah ČT a BPA a podala informace Radě. (11:0:0) 
Vyjádření GŘ - zásadně nesouhlasí, �e nebylo naplněno usnesení č. 305/18/02. Změny 
v redakcích nebyly a nikdy nebudou projednávány na jednání Rady. Dle Statutu Rada 
projednává pouze změny na 1. stupni řízení.  

e) Dne 14.8. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 20. jednání Rady.  Program:  
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení a kontrola zápisů 
- Závěrečný účet ČT 
- Výroční zpráva o hospodaření ČT v r. 2001 
- Plnění úkolů GŘ stanovených Radou 
- Koncepce zpravodajství ČT 
- Cyklus pořadu Nedej se! 
- Podněty a stí�nosti 
- Různé  
- Schválení usnesení,  závěr 

 
13) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
V Praze dne 24.7.  2002 
  
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
         předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Kní�ák, J. Presl 



 
 

Zpráva DK (ze 7. zápisu z jednání DK) 
 
Financování regionálních studií  
Problematikou regionálního vysílání a také financováním regionálních studií se zabýval seminář 
na výjezdním zasedání R ČT v Ostravě ve dnech 21. � 22. 5. 
Financování regionálních pracovi�ť se skládá ze tří částí: 
- investice do technologií regionálních redakcí 
- provozní náklady TS Regiony 
- náklady nových pořadů regionálního zpravodajství 
 
I. aproximativní propočet investičních nákladů do technologií TS Regiony vychází ze znalosti 

vybudování redakce v kraji Vysočina. Celková investice včetně nabíracích serverů činí 23 
620.100,- Kč bez DPH. S tímto nákladem lze reálně počítat a� v průběhu r. 2003. 

 
II. náklady na provoz TS Regiony po vý�e uvedených investicích dosáhnou po vybudování v�ech 

14-ti regionálních redakcí roční vý�e 39 114.000,- Kč bez DPH. Tyto náklady budou nabíhat 
postupně v průběhu r. 2003 a celý objem bude vyčerpán a� z rozpočtu r. 2004 a dal�ích. 

 
III. nové pořady regionálního zpravodajství v podzimním vysílacím schématu se člení na: 

-  sobotní regionální pořad ,  který je plánován  od září 2002 a externí i interní náklady pro 
3TS činí do konce tohoto roku  5 355 tis. Kč 

- nedělní regionální magazín, který bude do vysílání zařazen od října 2002 a celkové náklady 
pro 3TS dosáhnou do konce tohoto roku 4 620 tis. Kč. Dohromady si náklady výroby 
nových programů regionálního vysílání vy�ádají částku 9 975 tis. Kč bez DPH. 

 
IV. pro koordinaci a vybudování regionálních pracovi�ť navrhuje ředitel zpravodajství vytvořit od 

července 2002 funkci regionálního managera. Osobní náklady na tuto funkci dosáhnou 
v leto�ním roce 405.000,- Kč 

 
Závěrem Dozorčí komise doporučuje Radě: 
 
Odsouhlasit čerpání rozpočtové rezervy r. 2002 na nezbytné náklady spojené s regionálním 
vysíláním ve vý�i 10 380.000,- Kč 

 
 


