
Zápis z 5. jednání Rady České televize dne 5. 2. 2003 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, 
J. Presl J. �ilerová, L. Weissová a P. �áček.   
Omluveni: J.Mrzena, M. Kní�ák 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: L. Weissová 
Hosté: P. Klime�, M. Tajč, V. Vocetková 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Prohlá�ení Výkonného výboru  NOO ČT 
• Evidence smluv (plnění usnesení č. 445/27/02) 
• Mana�erské smlouvy na 1. stupni řízení  
• Útvar kontrolního auditu (plnění u.č.55/3/02)  
• Sledovanost ČT, naplňování § 2 a 3 zákona o ČT (plnění u.č.460/2802)  
• Základní návrh dlouhodobého plánu programového rozvoje (plnění u.č. 

502/29/02)  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 57/05/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (11:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 58/05/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení E. Kohák a M. Horálek a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 59/05/03: Rada bere na vědomí informace L. Weissové  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady. (10:0:0) 
 

4) Prohlá�ení Výkonného výboru NOO ČT k průběhu výběrového řízení generálního ředitele ČT a 
současné situaci v ČT  
Usnesení č. 60/05/03: Rada vyslechla prohlá�ení výkonného výboru NOO ČT k průběhu 
výběrového řízení generálního ředitele ČT a současné situaci v ČT, toto stanovisko obdr�eli 
jednotliví členové Rady také písemně. (11:0:0) 
 

5) Evidence smluv (plnění usnesení č. 445/27/02) 
Usnesení č. 61/05/03: Rada ČT trvá na splnění usnesení č. 445/27/02 s tím, �e by mělo být 
rozděleno na dvě části, a to dílčí ře�ení při zaji�tění kompletní evidence pro potřeby DK a 
dlouhodoběj�í úkol, který by zahrnoval vypracování východisek k novému systému centrální 
evidence a následná realizace v rámci projektu KPMG. (11:0:0) 
 

6) Mana�erské smlouvy na 1. stupni řízení 
Usnesení č. 62/05/03: Rada pova�uje odstupné stanovené v mana�erských smlouvách za neetické 
vzhledem k finanční situaci ČT.  Rada �ádá prozatímního ředitele o informaci o výsledku jednání 
o eventuální úpravě mana�erských smluv v termínu do 18. 2. 2003. (10:1:1) 
 

6) Útvar kontrolního auditu (plnění u.č.55/3/02) 



Usnesení č. 63/05/03: Rada bere na vědomí stanovisko DK (viz příloha č. 1) a �ádá prozatímního 
ředitele o  vypracování materiálu s návrhem časového rozvrhu nápravy nedostatků zmíněných 
v tomto stanovisku v termínu do 8. 3. 2003. (12:0:0) 

 
7) Sledovanost ČT, naplňování § 2 a 3 zákona o ČT (plnění u.č.460/2802) + Základní návrh 

dlouhodobého plánu programového rozvoje (plnění u.č. 502/29/02) 
Usnesení č. 64/05/03: Rada bere na vědomí informaci Z.Hůlové ve věci usnesení č. 460/28/02 a 
informaci L.Weissové ve věci usnesení. 502/29/02 a dopis prozatímního ředitele ze dne 21.1. 2003 
a �ádá jej, aby v souladu s ním předlo�il Radě Programovou strategii ČT na léta 2003-2007 
v termínu do 28.2.2003. Rada �ádá prozatímního ředitele, aby Radě předlo�il souhrnnou stručnou 
písemnou informaci o aktuální programové skladbě a vysílacím schématu ČT na 1.Q r. 2003, a to 
v termínu do 15.3.2003. 
Rada konstatuje, �e programovými otázkami se bude zabývat a� po předlo�ení Programové 
strategie ČT pro období 2003 � 2007. Rada současně předpokládá , �e předlo�ená Programová 
strategie bude jako podkladový materiál pro GŘ pro tvorbu dlouhodobého plánu programového 
rozvoje. (11:0:0) 
 

8) Stí�nosti a podněty 
Usnesení č. 65/05/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a L. Weissové  o stavu ře�ení 
stí�ností a podnětů k dne�nímu dni (viz. příloha č. 2). (12:0:0) 
Přehled do�lé po�ty viz příloha č. 3 

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 66/05/03: Rada souhlasí se �ádostí  Č. Fraňka, aby natáčel volbu generálního 
ředitele pro pořad ČT. (12:0:0) 

b) L. Weissová informovala o zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, která se uskuteční 
v pátek 7. 2. 2003 v PSP ČR.  

c) Předbě�ný návrh programu 6. jednání Rady v roce 2003, které se uskuteční 12.2. od 13.00 hod 
• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT � veřejné prezentace kandidátů  
• Kauza UNO (Z. Forman, DK) 
• Autodoprava (P. Kučera, DK) 
• Správní a soudní řízení (Z. Hůlová) 
• Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 

11) Schválení usnesení a závěr 
 
V Praze dne 5. 2. 2003 
 
 
 
             JUDr. Lucie Weissová 

      místopředsedkyně Rady ČT 
 
 
 
Přílohy:  

1) Ře�ení stí�ností a podnětů 
2) Přehled do�lé po�ty 

 
Ověřovatelé zápisu: E. Kohák, M. Horálek 



 
 
Příloha č. 1 

 
NÁVRH STANOVISKA 

k materiálu č. 69 � návrhy novel 2 RGŘ ze dne 23.10.2002 
 
Předlo�ené návrhy se zabývají: 
 

1) stanovením vnitřního kontrolního systému v České televizi 
2) zřízením útvaru interního auditu a kontroly a pravidly při provádění interního 

auditu a kontroly 
 
I. Připomínky k principu 
 
Uvedené návrhy smě�ují kontrolní činnost a činnost interního auditu. Jmenované činnosti 
v�ak mají odli�né cíle. Kontrola má vyhodnocovat plnění přijatých rozhodnutí a navrhovat 
konkrétní opatření k odstranění zji�těných nedostatků. Interní audit je nezávislou, objektivní, 
uji�ťovací činností, zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. 
Interní audit pomáhá organizaci dosahovat její cíle tím, �e přiná�í systematický metodický 
přístup k hodnocení a zlep�ování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a 
správy a řízení organizace. Funkcí interního auditu je jednak ověření spolehlivosti vnitřního 
kontrolní systému, jednak analýza rizikových oblastí hospodaření. V předlo�eném pojetí by 
v�ak stejný útvar prováděl kontrolu a zároveň by ověřoval spolehlivost své práce jako útvaru 
vnitřní kontroly. 
 
Doporučujeme oddělit věcně i organizačně kontrolní činnost a činnost útvaru interního 
auditu. 
 
Rozhodnutím by neměly být popisovány obecné principy kontroly a principy interního auditu. 
Jedná se opatření, které by mělo jednoznačně stanovit konkrétní oblasti v České televizi. 
Součástí musí být i úkol předkládat plán činnosti minimálně na období jednoho roku. To v�ak 
nebrání zařazení dal�ích konkrétních úkolů, a to dle po�adavku statutárních orgánů České 
televize nebo na základě vlastní iniciativy kontrolního útvaru a útvaru interního auditu. 
 
Doporučujeme stanovit konkrétní cíle a očekávané přínosy kontrolní činnosti a činnosti 
útvaru interního auditu v České televizi. 
 
Na straně 2 Návrhu RGŘ, kterým se stanoví vnitřní kontrolní sytém v ČT v bodě 2.3. se 
zmiňuje činnost útvaru controllingu, jako součást nepřímých kontrolních mechanizmů. 
Uvedené činnosti v�ak nelze zaměňovat. 
 
Doporučujeme jednoznačně a konrétně stanovit úlohu kontrolního systému, 
controllingu a interního auditu v České televizi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Příloha č. 2 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 5.2.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 5.2.2003 

19, 
61 10.1.2003 

RRTV,         
Ing. Holík 

stí�nost občanů na 
"Zeměkouli"       

720 9.10.2002 P. Mejstřík 
Nepřítomnost Ing. 
�ubrtové v titulcích 21.10.2002 28.1.2003 

Odpověď dle GŘ - v 
titulkové listině se 
neuvádí obslu�ný 
technický personál 

733 18.10.2002 I. Venzarová 
�ádost o reprízu Zlaté 
století astronomie 21.10.2002 28.1.2003 

Nepatří do kompetencí 
Rady - odpověď: ČT 
počítá s dal�ím 
vysíláním seriálu 

722 14.10.2002 
Man�elé 
�najdrovi 

Stí�nost na redaktora M. 
Weinera 21.10.2002 28.1.2003 Odpověď GŘ 

725 15.10.2002 M. Vojta 

Stí�nost na hudební 
podkresy pod 
mluveným slovem 21.10.2002 28.1.2003 Odpověď GŘ 

86 27.1.2002 O. Rýznar 
Stí�nost na 
programovou skladbu     Odpověď LW 

48 13.1.2003 J. Bunniová 
Kódování satelitního 
vysílání - urgence 

17.1.2003 - 
tvrá   

Odpověď: předáno k 
vyjádření. 

81 24.1.2003 E. Vopelka 
Stí�nost na absenci 
pořadů pro star�í diváky     Odpověď EK 

Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  

28 10.1.2003 A. Hřib 
Zru�ení pořadu Na 
Kloboučku 17.1.2003     

33 10.1.2003 E. Czinner 
Stí�nost na pořad Lístky 
vytr�ené z památníku 17.1.2003     

48 14.1.2003 J. Buninová 
stí�nost na kódování 
vysílání ČT 17.1.2003     

49 15.1.2003 
Unie 
vydavatelů Klekánice 17.1.2003 4.2.2003   

63 14.1.2003 J. Mejtřík Liknavost orgánů ČT 29.1.2003     

69 22.1.2003 V. Mar�álek 

Stí�nost na 
manipulování s 
veřejným míněním 24.1.2003     



832 25.11.2002 M. Eysseltová 

Propagace akce při 
příle�itosti narozenin J. 
Havla 25.11.2002     

851 18.11.2002 M. Kozák 
Klesající kvalita 
zpravodajství 25.11.2002     

852 19.11.2002 E. Pavlová 
Zařazení vzpomínky na 
K. Nováka 25.11.2002     

865 25.11.2002 L. Tůma 
Stí�nost na 
zpravodajství 25.11.2002     

855 19.11.2002 M. Dole�alová 

Stí�nost na pořady J. 
Lorencové, obchoty 
LTO 25.11.2002     

943 12.12.2002 G. Koulová Stí�nost na A. Komers 20.12.2002     

947 13.12.2002 J. Novotný 
Připomínky k pořadům 
ČT 20.12.2002     

971 18.12.2002 K.�amajová 
Stí�nost na film "Drtivý 
dopad" 20.12.2002     

974 20.12.2002 P. Brabec 
Skrytá reklama v pořadu 
"Móda" 20.12.2002     

4 7.1.2003 P. Ondráček 
�ádost o zachování 
pořadu "Chcete mě" 17.1.2003 4.2.2003   

 
 
Příloha č. 3 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 22. 1. DO 5. 2. 2003 
 
1. Prof. RNDr. Libor Pátý � Stí�nost na pořad �Stalo se�    č.j. 93   (GŘ) 
2. MTF Zlatá Praha - 40. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha ve dnech 8.-12.5.03  č.j. 
96 
3. Zdeněk Du�ek �  Reakce na odpověď z 8.12.02  -stí�nost na nepřetr�ité vysílání a program. 
nabídku ČT   č.j. 97  (k č.j. 704)    
4. Ing. Ludmila Vlčková � Stí�nost na kvalitu titulků na ČT2   č.j. 99 
5. Jaromír Talíř (SKSP PSP ČR) � Postoupení stí�nosti Ing. M. Bíny na soustavnou 
diskriminaci mimoparlamentních stran ve vysílání ČT   č.j. 100 
6.  Eva Pavlová � Zařazení vzpomínky na K. Nováka (urgence dopisu z 19.11.02) � č.j. 101 (k 
č.j. 852) 
7.  Jiřina Procházková � Stí�nost na záměrné a l�ivé překrucování nedávné historie 
v pořadech ČT (Doznání, komunistické týdeníky)   č.j. 102 
8.  Ing. Milan Vojta (Občanské sdru�ení přátel ČT) � Připomínky k návrhu Kodexu ČT  č.j. 
105 
9. Vyjádření k dopisu P. Ondráčka (Liga na ochranu zvířat) � vysílání pořadu �Chcete mě?�  
č.j. 4 
10. Vyjádření k dopisu JUDr. J. �usty (Unie vydavatelů) � stí�nost na pořad �Klekánice� 
z 19.12.02   č.j. 49 
 


