
 
Zápis z 26. jednání Rady České televize dne 23. 10. 2002 

 
Přítomni: H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák,  P. Kučera, L. Miler,  J. Presl, J. �ilerová, 
L. Weissová, P. �áček.  Část: B. Fanta, M. Kní�ák, L. Weissová 
Omluveni: J. Mrzena, Z. Forman 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: L. Miler 
Hosté: J. Balvín, M. Tajč, P. Klime� 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace o zabezpečení vysílání k listopadovým volbám 
• Hodnocení úkolů GŘ na 3. čtvrtletí (plnění usnesení č. 307/18/02) 
• Závěrečný účet ČT, návrh doplnění Výroční zprávy o hospodaření za rok 2001 

(plnění usnesení č. 345/20/02) 
• Metodika schvalování rozpočtu (plnění usnesení č. 389/24/02) 
• Úprava výrobního úkolu k 30. 6. 2002 (plnění usnesení č. 372/23/02) 
• Hospodaření ČT I � VII (plnění usnesení č. 373/23/02) � dopracovaná zpráva a 

hospodaření I � VIII  
• Restrukturalizace (plnění usnesení č. 376/23/02) 
• Personální ře�ení obsazení funkce ředitele TS Brno (plnění usnesení č. 202/13/02) 
• Zpráva o činnosti Rady ČT za rok 2001  
• Problematika vstupu ČR do EU ve vysílání ČT 
• Stí�nosti a podněty 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 415/26/02: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (12:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 416/26/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení H. Fibingerová a E. Kohák  a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:1) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení 
Usnesení č. 417/26/02: Rada bere na vědomí informace L. Milera o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady ČT. (10:0:0) 

 
4) Informace o zabezpečení vysílání k listopadovým volbám 

Usnesení č. 418/26/02: Rada  bere na vědomí vyjádření vedení ČT k usnesení č. 401/25/02 s tím, 
�e: 

1) �ádá  aktuální definici pojmu �přiměřený prostor pro kandidující politické subjekty� 
2)  jakým způsobem budou v nadcházejících volbách uplatněny zku�enosti (kritiky) při přístupu 

neparlamentních stran do předvolebních pořadů ČT. 
3)  doporučuje GŘ, aby tyto zku�enosti byly plně vyu�ity.   

 (10:0:0) 
 

5)  Hodnocení úkolů GŘ na 3. čtvrtletí (plnění usnesení č. 307/18/02) 
Usnesení č. 419/26/02: Z důvodů uvedených v podkladovém materiálu a v diskusi Rada České 
televize dochází k závěru, �e generální ředitel splnil zčásti úkoly ulo�ené usnesením č. 306/18/02. 
Rada po vyhodnocení plnění úkolů ve 3. čtvrtletí roku 2002 rozhodla, �e GŘ příslu�í na základě čl. 



5.2. managerské smlouvy pohyblivá slo�ka mzdy ve vý�i 50% maximálního rozpětí stanoveného 
v tomto článku. (10:1:0) 
 
Vyjádření GŘ: Rada nemá nástroje pro kontrolu této instituce proto, proto�e tady je hybrid - ČT, 
která nemá vlastníka. Způsobte změnu zákona a utvořte z ČT akciovku, pak se stanete radou, která 
bude mít ve�keré rozhodovací funkce s trestně právní odpovědností. Připojuji se k názoru p. 
profesora Koháka, �e stanovení platu GŘ matematickou metodou je naprosto nedůstojné a u� se 
k tomu nebudu nikdy vyjadřovat. Je to něco nevídaného a pova�uji to za naprosto nedůstojné. 
Zru�me to jako dodatek v mé mana�erské smlouvě  a bude to bez problémů.  

 
6) Závěrečný účet ČT, návrh doplnění Výroční zprávy o hospodaření za rok 2001 (plnění usnesení č. 
345/20/02) 

Usnesení č. 420/26/02: Rada vyslechla informace o návrhu generálního ředitele na závěrečný účet 
ČT za rok 2001: 
- Ztráta za rok 2001 ve vý�i 387.014.506,59 Kč. 
- Příděl do sociálního fondu ve vý�i 15.531.463,- Kč 
- Celková ztráta ve vý�i 402.545.969,59 bude uhrazena z rezervního fondu. 
- Zůstatek rezervního fondu po úhradě ztráty 402.545.969,59 činí 230.736.039,41 Kč. 
 (11:0:0) 
Rada se k projednání návrhu Závěrečného účtu, návrhů na doprovodná usnesení a návrhu na 
doplnění Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2001 vrátí na svém nejbli��ím zasedání. 
 
Usnesení č. 421/26/02: Stav hospodaření ČT je neuspokojivý. V roce 2001, kdy byl rozpočet 
schválen pouze prozatímním ředitelem byla vytvořena ztráta ve vý�i 400 mil. Kč a rezervní fondy 
poklesly na 230 mil. Kč. 
Rada schválila rozpočet na rok 2002 jako vyrovnaný a ji� nyní je předpoklad, �e ztráta dosáhne 
řádově stamilionů. GŘ nepřijal dostatečná opatření, která  by umo�nila systematicky sni�ovat 
náklady. Neschopnost GŘ plnit vlastní projekt (který přijala vět�ina Rady jako základ reformy 
ČT) přivede televizi do stavu, který není ře�itelný standardními prostředky. (6:4:1) Toto usnesení 
nebylo přijato, P. Kučera hlasoval pro 
 
Vyjádření GŘ: Zásadně nesouhlasím s tímto usnesení č.421, je naprosto l�ivé. Naprosto 
nesouhlasím s tím, �e stav hospodaření je neuspokojivý a �e bych nepřijal dostatečná opatření, 
která by umo�nila systematicky sni�ovat náklady. Zásadně nesouhlasím s tím, �e jsem neschopný 
plnit vlastní projekt.  
 

7) Metodika schvalování rozpočtu (plnění usnesení č. 389/24/02) 
Usnesení č. 422/26/02: Rada bere na vědomí návrh Metodiky schvalování rozpočtu 
vypracovaného DK a pověřuje GŘ vypracováním příslu�ného příkazu ředitele v termínu do 
30.11.2002. 
Rada �ádá generálního ředitele, aby v termínu do 30.11.2002 vypracoval návrh rozpočtového 
výhledu na období 2003 � 2008. (10:0:0) 

 
8) Úprava výrobního úkolu k 30. 6. 2002 (plnění usnesení č. 372/23/02) 

Usnesení č. 423/26/02: Rada schvaluje úpravu výrobního úkolu k 30.6.2002. (10:0:0) 
 
9) Hospodaření ČT I � VII (plnění usnesení č. 373/23/02) � dopracovaná zpráva a hospodaření I � VIII 

Usnesení č. 424/26/02: Rada �ádá o úpravu výrobního úkolu s cílem minimalizovat ztrátu 
vzniklou nízkou sledovaností a vysokými výrobními náklady. (3:5:3) Toto usnesení nebylo 
přijato, P. Kučera hlasoval pro. 
Usnesení č. 425/26/02: Rada �ádá GŘ o vypracování analýzy Vliv vyrovnaného rozpočtu na 
sledovanost a plnění veřejné slu�by.(3:7:0) Toto usnesení nebylo přijato. P. Kučera hlasoval pro. 

 
10) Restrukturalizace (plnění usnesení č. 376/23/02) 



Usnesení č. 426/26/02: Rada ČT konstatuje, �e vedení ČT nepředlo�ilo v dohodnutých termínech 
�ádný konkrétní písemný materiál týkající se způsobu, hloubky, rozsahu a časových termínů 
restrukturalizace ČT. Dále konstatuje, �e nebyl předlo�en ani písemný projekt, ani �ádný 
konkrétní písemný výstup jednotlivých deklarovaných kroků. 
Rada ukládá GŘ Jiřímu Balvínovi, aby jí předal vý�e uvedené dokumenty nejpozději do  
30.10.2002. (10:0:0) 

 
11) Personální ře�ení obsazení funkce ředitele TS Brno (plnění usnesení č. 202/13/02) 

Usnesení č. 427/26/02: Rada ukládá GŘ: 
a) Provést hloubkovou kontrolu slo�ek pořadů TS Brno, TS Ostrava a ČT Praha se zaměřením na 

úplnost slo�ek pořadů ve smyslu příkazů GŘ, jejich vazbu na účetní evidenci, a jednotné 
číslování smluv. 

b) Přijetí opatření k zamezení opakování zji�těných nedostatků v TS Brno. 
c) Zajistit postupy jednotného číslování a evidence ve�kerých smluv a to i těch, které v konečné 

fázi nebyly uzavřeny.  
Rada �ádá GŘ o sdělení harmonogramu a rozsahu kontrol do 5.11.2002 a o průbě�nou 
informovanost DK Rady ČT písemnou formou. (9:0:1) 
 
Diskuse k tomuto bodu byla dále přeru�ena a odkládá se na pří�tí jednání Rady. 
 

12) Zpráva o činnosti Rady ČT za rok 2001 
Usnesení č. 428/26/02: Rada schvaluje materiál Zpráva o činnosti Rady České televize v roce 2001 
po úpravách a �ádá předsedu, aby jí předlo�il předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání,  kulturu, 
mláde� a tělovýchovu PSP ČR do 28.10.2002. (10:0:0) 

 
13) Problematika vstupu ČR do EU ve vysílání ČT 

Usnesení č. 429/26/02: Rada doporučuje GŘ: 
a) vyhodnotit účinnost dosavadního vysílání ČT k problematice EU; 
b) vypracovat komplexní projekt �evropské problematiky� v činnosti ČT, zejména: 

- zkvalitnění informací a jejich časového umístění ve vysílání 
- posílení vzdělávacích a podobných programů v přita�livé formě soutě�í a her, 

podporujících vědomí evropský sounále�itosti atp. 
c) expanze problematiky ČR v EU do vysílání evropských veřejnoprávních televizí 

(10:0:0) 
 
14) Různé 

a) Usnesení č. 430/26/02: Rada bere na vědomí informace B. Fanty o schůzi Stálé komise pro 
sdělovací prostředky, která se uskutečnila dne 18.10.2002. Rada �ádá GŘ v této souvislosti o 
předlo�ení zprávy o vyu�ití a efektivitě zahraničních zpravodajů ČT. Termín: 30.11.2002 
(10:0:0) 

 
b) Usnesení č. 431/26/02: Rada schvaluje zvý�ení odměn členů Dozorčí komise Rady ČT k datu 

1.11.2002 v procentním navý�ení tak, jak bylo provedeno u členů Rady (usnesení PSP ČR č. 
2286/02), tzn. předsedovi DK ve vý�i 17.500,- Kč, místopředsedkyni DK ve vý�i 14.500,- Kč 
a členům DK ve vý�i 13.000,- Kč. (10:0:0) 
Usnesení č. 432/26/02: Rada pověřuje Ing. Petra Kučeru návrhem úpravy rozpočtu Rady. 
(10:0:0) 

 
c) Rada vyslechla informace o tom, �e v�ichni její členové budou vyslechnuti Policií v kauze 

�Přenosový vůz�.  
 
d) Usnesení č. 433/26/02: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové o schůzi pracovní schůzky 

MKČR k novele zákona o ČT, která se uskutečnila dne 17.10.2002. (10:0:0) 
 

e) Usnesení č. 434/26/02: Rada bere na vědomí informace B. Fanty o Kodexu ČT. (10:0:0) 



 
15) Stí�nosti a podněty 

Podnět č. 1 � I. Mathé (čj.731) � �ádost o přijetí I. Mathého na jednání Rady: Usnesení č. 
435/26/02: Rada přeru�ila projednávání tohoto podnětu.  (9:1:0) 

 
16) Pří�tí jednání Rady se uskuteční dne 30.10.2002 od 13.00 hod. Návrh programu: 

• zahájení, volba návrhové komise  
• plnění usnesení, kontrola zápisu  
• Kodex ČT (B. Fanta) 
• Závěrečný účet ČT a doplnění Výroční zprávy o hospodaření ČT 

v roce 2001 (P. Klime�, P. Kučera, M. Tajč) 
• Rozpočet na rok 2003 (P. Klime�, P. Kučera, M. Tajč) 
• Hospodaření ČT I � VII. (plnění usnesení č. 373/23/02) � 

Dopracovaná Zpráva o hospodaření I � VIII. 
• Smlouvy uzavřené v ČT (P. Klime�, P. Kučera, M. Tajč) 
• Personální ře�ení obsazení funkce ředitele v TS Brno (J. Mrzena, 

L.Weissová) 
• podněty a stí�nosti (Weissová, Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

 
 
 
 

 Praze dne 23. 10. 2002 
 
 
 
 
 
 

         PhDr. Ladislav Miler 
          místopředseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, E. Kohák 
 


