
 
Zápis z 19. jednání Rady České televize dne 18. 6. 2003 

 
Přítomni: M. Badal, I. Binar, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová,  E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena,  
J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč. 
Omluveni: Z. Hůlová, M. Horálek 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klimeš, M. Tajč, R. Kos, J. Janeček, K. Novák 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Majetkové záležitosti  
• Hospodaření I. – IV. 2003  
• TS Brno – průběh kontrolní činnosti  
• Aktuální organizační schéma ČT 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 225/19/03: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 226/19/03: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a J. Voráč a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení z tohoto zápisu. (12:0:1) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 227/19/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady. (13:0:0) 

 
4) Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 228/19/03:  Rada vydává na základě § 9, odst. 7, zákona č. 483/1991 Sb. o ČT, ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas s uzavřením těchto smluv o pronájmu nemovitostí: 

- s Jarmilou Drozdovou, rehabilitační sestrou, plocha 20 m2, místnost PO5, 1.200,- 
Kč/m2/rok. Tato smlouva je v souladu s OFŘ č. 5 z roku 2002 

- s Petrem Svobodou, místnosti č. P 24 a P24A, plocha 15m2, sazba 1.200,-Kč/m2/rok. 
Tato smlouva je v souladu s OFŘ č. 5 z roku 2002. 

- elektromontážní závody, plocha 43 m2, P28, P06, sazba 200,-Kč/m2/rok. Tato smlouva 
je v souladu s OFŘ č. 5 z roku 2002.  (13:0:0) 

 
5) Hospodaření I. – IV. 2003 

Usnesení č. 229/19/03: Rada bere na vědomí informace prozatímního ředitele o plnění vybraných 
rozpočtů a ukazatelů v období I. – IV. 2003. 
 
Rada konstatuje, že byla vytvořena rozpočtová rezerva na krytí předpokládané daňové povinnosti 
roku 2003 v návaznosti na plnění usnesení č. 100/09/03.  
 
Rada po projednání v DK dále konstatuje, že hospodaření ČT za období I. – IV. bylo ziskové při 
kladném hospodářském výsledku 49 482 tis. Kč, což představuje oproti plánované ztrátě – 51 688 
tis. Kč zlepšení hospodářského výsledku o 101 170 tis. Kč. Dohadné položky nebyly za toto období 
zúčtovány. 
 



Rada dále konstatuje příznivý vývoj nákladových položek plánu a rozpočtu, avšak trvající tendenci 
v nenaplňování  příjmů z reklamy.  Upravený plán investic se neplní. Snižování počtu pracovníků 
stagnuje. Stav cash-flow i nadále klesá.  
 
Rada žádá prozatímního ředitele, aby při pravidelném zpracovávání zpráv o hospodaření ČT bylo 
vykazováno a hodnoceno plnění oproti původnímu plánu seskupení položek rozpočtu nákladů a 
výnosů za celou ČT, stejně tak u investic. Rada dále žádá prozatímního ředitele, aby v hodnocení 
hospodaření ČT za 1. pololetí uvedl konkrétní informaci o převodu dohadných položek z 1. pololetí 
do systému SAP po 1. 7. 2003, jakož i  podrobnou informaci o vývoji struktury  zaměstnanců v 1. 
pololetí t. r.  s přihlédnutím ke skutečné realizaci restrukturalizace v tomto roce. 
 
Rada současně žádá prozatímního ředitele o zpracování zprávy dle usnesení č. 443/27/02. 
 
Rada současně žádá prozatímního ředitele o informaci a předpokládaném vývoji cash-flow do 
konce roku 2003, s měsíčním pohybem v období od května 2003, včetně případných opatření na 
jeho zlepšení.  
 
Rada žádá prozatímního ředitele, aby zabezpečil plnění rozpočtu ČT v roce 2003 v souladu 
s usnesením 525/32/02 a 100/09/03, tedy jako vyrovnaný.  
 
Rada současně doporučuje prozatímnímu řediteli přijmout další omezení v nákladové části 
rozpočtu roku 2003, která bude reflektovat neplnění ve výnosové části rozpočtu. 
(13:0:0) 
 

6) TS Brno – průběh kontrolní činnosti 
Usnesení č. 230/19/03: Rada žádá prozatímního ředitele, aby v souladu s doporučením DK RČT 
vydal souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat : 
- přehled  nedostatků, zjištěných v průběhu kontrolních akcí v TS Brno 
- vyčíslení jejich dopadů do hospodaření ČT 
- provedení metodických, kontrolních a evidenčních opatření, která  zabrání opakování 
uvedených nedostatků 
- provedení odpovídajících personálních opatření včetně  návrhů na sankce  
Termín :  30. září 2003   
(13:0:0) 

 
7) Aktuální organizační schéma ČT 

Usnesení č. 231/19/03: Rada vyslechla informace prozatímního ředitele k organizačnímu 
schématu a současně pověřuje J. Voráče zpracováním návrhu stanoviska na jednání Rady dne 
25.6.2003. (12:0:1) 
 

8) Podněty a stížnosti 
Rada žádá prozatímního ředitele o písemné vyjádření k pořadu „Chcete mě?“  
Usnesení č. 232/19/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a I. Binara o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:1) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 233/19/03: Rada vyslechla informace o komunikaci mezi ČT a kanceláří 

prezidenta ČR ve věci jeho vyjádření k referendu. (12:1:0) 
 
b) Rada vyslechla informaci P. Uhla o schůzce s ARASem, která se uskuteční ve středu 

25.6.2003 v 10.30 hod v zasedací místnosti Rady ČT. 
 

c) Rada konstatuje, že jednotliví členové mohou individuálně komunikovat s případnými 
kandidáty na generálního ředitele ČT.   



 
d) Předběžný program 20. jednání Rady, které se uskuteční 25. 6. 2003 od 13.00 hod: 

• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů (J. Mrzena) 
• Výběrové řízení na GŘ (B. Fanta) 
• Jednací řád Rady ČT (J. Mrzena) 
• Organizační řád ČT (J. Voráč) 
• Podněty a stížnosti (E. Kohák, I. Binar) 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 
 
 

10) Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 6. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Mrzena 
                       předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová, J. Voráč 
 



 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 18.6.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 18.6.2003 
156 21.2.2003 J. Kadlec podání žaloby na ČT 18.3.2003 9.6.2003 Odpověď GŘ 

352 11.6.2003 I. Battěk 
Stížnost na nezdravý 

způsob života     
Odpověď dle návrhu 

Rady 

221 18.3.2003 A. Farnam 
Stížnost na tendenční 
zpravodajství 21.3.2003 9.6.2003 Odpověď GŘ 

337, 
347 11.6.2003 

M.Grebeníček, I. 
Tinka Stížnost na "Český sen"     

Odpověď dle návrhu 
Rady 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

136 12.2.2003 D. Vodák 
Stížnost na postup ČT - 
autorský film 18.2.2003     

138 12.2.2003 L. Sovják Český jazyk ve vysílání 18.2.2003     

157 21.2.2003 J. a T. Hédikovi 
Pořady pro děti a 
mládež 18.3.2003     

222 18.3.2003 Sdružení Praděd 
Stížnost na porušování 
Kodexu 21.3.2003     

235 24.3.2003 M. Kulhavá 
Stížnst na pořad "Když 
musíš, tak musíš" 25.3.2003 9.6.2003   

255 4.4.2003 D. Holečková 
Stížnost na pořad 
"Fakta" 9.4.2003     

335 2.6.2003 P. Bartoš 
Stížnost na pořad 
Klekánice 9.6.2003     

346 11.6.2003 
J. Šmejc, P. 
Dvořák Stížnost na pořad Fakta 17.6.2003     

348 11.6.2003 K. Hošek 

Stížnost na 
zpravodajství z 
29.5.2003 17.6.2003     

350,36 11.6.2003 
S.Moša, P. 
Dostál 

Stížnost na pořad 
"Fakta" 17.6.2003     

334 4.6.2003 

Manželé 
Schreiberovi a 
Andrýsovi 

stížnost na nevkusnou 
reklamu 17.6.2003     

 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 11. 6. DO 18. 6. 2003 
 

1.   Marie Džubáková – poděkování za Strakonické bohoslužby          č.j. 356 
1. Český svaz bojovníků za svobodu – stížnost na neobjektivní informace ve vysílání ČT 

z období let 1938 – 1945                                                                 č.j. 357 
2. Podílníci 1 IN –  podílové fondy                                                       č.j. 358 
3. Milan Štěch (ČMKOS) – poděkování R. Popovi za záznam EOK   č.j. 359 
4. Ústav státu a práva – výběrové řízení na GŘ ČT                            č.j. 360 
5. Pavel Dostál – stížnost na pořad „Fakta“ reportáž „ – reportáž o Městském divadle 

v Brně      (PGŘ)                                                                              č.j. 361 
6. Štáb pořadu „Chcete mě?“ – pořad „Chcete mě?“                          č.j. 362 
7. Mgr. Jaroslav Učeň – výběrové řízení na GŘ ČT                            č.j. 363 
9.   Petr Silar (LS PRODUCTIONS) – stížnost na porušení etiky (reklamní spoty)   č.j. 
365 
10. Ing. Milan Tomášek – stížnost na zahraniční zpravodaje ČT         č.j. 366 
11. J. Hanák – poděkování M. Šubrtové                                               č.j. 367 
12. Rudolf Růžička – pořad „Chcete mě?“                                            č.j. 368 
13. Ing. Rudolf Jánský – výběrové řízení na GŘ ČT                             č.j. 371 

 
 
 
 


