
Zápis z 25. jednání Rady České televize dne 27. 8. 2003 
 
Přítomni: M. Badal, I. Binar, D. Dvořák, B. Fanta, M. Horálek, Z. Hůlová, L. Miler, J. Mrzena,  
J. Presl, A. Svobodová, J. �ilerová, P. Uhl, a J. Voráč.  
Omluveni: E. Kohák, H. Fibingerová 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, M. Kozák, P. Klime�, F. Lambert a Z. �ámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Hospodaření I. -  VI. 2003  
• Restrukturalizace  
• Závěrečný účet  
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v r. 2002  
• Statut ČT 
• Programové prohlá�ení GŘ ČT  
• Personální změny  na 1. stupni řízení  
• Informace ředitele zpravodajství  
• České hlasování  
• Jednací řád Rady ČT  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 317/25/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (10:0:2) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 318/25/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. �ilerová a A. Svobodová a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřily v�echna usnesení tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 319/25/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady. (12:0:0) 
Usnesení č. 320/25/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o zabezpečení součinnosti při 
přípravě materiálů sekretariátem Rady ČT. (12:0:0) 
 

4) Hospodaření I. � VI. 2003 
Usnesení č. 321/25/03: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu 
za I. � VI. 2003.  
 
Rada konstatuje po projednání v DK, �e hospodaření ČT za období I. � VI. 2003 bylo ziskové při 
platném hospodářském výsledku 3 879  tis. Kč.  
 
Rada dále konstatuje příznivý vývoj nákladových polo�ek plánu a rozpočtu, av�ak trvající tendenci 
v nenaplňování příjmů z reklamy. Příznivé plnění nákladových polo�ek je v�ak výsledkem 
časového posunu reálného čerpání nákladů oproti plánu a nikoliv výsledkem trvale dosa�ených 
úspor. I nadále trvá nedostatečné plnění rozhodujících příjmových polo�ek, nebyla přijata účinná 
opatření k odstranění tohoto negativního jevu.  
 
Rada dále konstatuje, �e sni�ování počtu pracovníků stagnuje a úspora čerpání nákladů v této 
oblasti zatím není výsledkem probíhající restrukturalizace. Stav cash-flow nadále klesá. (12:0:0) 



 
Usnesení č. 322/25/03: Rada po projednání v DK neschvaluje úpravu prováděcího plánu 
k 30.6.2003 a doporučuje GŘ, aby vypracoval aktuální verzi úpravy prováděcího plánu 
k 30.9.2003. Rada současně konstatuje, �e se na svém nejbli��ím jednání bude věnovat 
předpokládanému finančnímu výhledu na rok 2003 a výhledu cash-flow do konce roku 2003. 
(10:0:2) 
 

5) Restrukturalizace 
Usnesení č. 323/25/03:  Rada ČT bere na vědomí informace vrchního ředitele F. Lamberta o 
vyhodnocení dosavadního plnění programu restrukturalizace ČT a záměru na dal�í období.  
Rada �ádá GŘ o předlo�ení aktualizovaného programu restrukturalizace ČT v termínu do 
20.10.2003. (10:0:2) 

  
6) Závěrečný účet ČT 

Usnesení č. 324/25/03:  Rada konstatuje, �e rozpočet na rok 2002 byl sestaven takto:  
výnosy celkem               4.719.600,- tis Kč  
náklady celkem              4.835.514,- tis Kč 
hospodářský výsledek     � 115.914,- tis Kč,  
skutečnost (celkový objem nákladů a výnosů je sní�en o pořizovací hodnotu cenných papírů): 
výnosy celkem                4.560.097,- tis Kč 
náklady celkem               4.958.881,- tis Kč 
hospodářský výsledek       �398.784,- tis Kč 
 
Rada po projednání schvaluje závěrečný účet ČT za rok 2002 takto: 
- Ztráta za rok 2002 ve vý�i 398.783.865,31 Kč. 
- Příděl do sociálního fondu ve vý�i 15.035.949,76 Kč 
- Celková ztráta ve vý�i 413.819.815,07 Kč. 
Ve smyslu usnesení Rady ČT č. 310/24/03 se ztráta pokryje takto:  
- rezervní fond                            230.736.039,41 Kč 
- sní�ení kmenového jmění           183.083.775,66 Kč 
- celkem                                     413.819.815,07 Kč. 
- Zůstatek rezervního fondu po vypořádání roku 2002:             0,00 Kč. 

 
Rada dále konstatuje, �e podrobná specifikace překročení rozpočtu nákladů a rozpočtu příjmů je 
uvedena v kapitole 3 a navazujících přílohách Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2002. 
(13:0:0) 
 

7) Výroční zpráva o hospodaření ČT v r. 2002 
Usnesení č. 325/25/03: Rada po projednání schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České 
televize v roce 2002. Rada ukládá pracovní skupině, aby zabezpečila závěrečnou úpravu a redakci 
textu ve znění připomínek, vyplývajících z diskuse. Rada pověřuje předsedu, aby v souladu § 8, 
odst. 2,  zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozděj�ích předpisů předlo�il tuto zprávu v 
termínu do 31.8.2003 předsedovi PSP ČR. (12:0:1) 

 
8) Statut ČT 

Usnesení č. 326/25/03: Rada ČT schvaluje návrh Statutu ČT předlo�ený GŘ ČT podle § 9 zákona 
o ČT v předlo�eném znění. (11:0:2) 

 
9) Programové prohlá�ení GŘ ČT 

Usnesení č. 327/25/03: Rada bere na vědomí programové prohlá�ení GŘ ČT. (12:0:1) 
 
10) Personální změny na 1. stupni řízení ČT 

Usnesení č. 328/25/03: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném 
znění a platným Statutem ČT projednala na návrh GŘ odvolání Ing. P. Klime�e z funkce 



finančního ředitele ČT a současně bere na vědomí dočasné pověření F. Lamberta výkonem 
činností, vyplývající z této funkce. (11:1:1) 
Předseda rady vyslovil poděkování odstupujícímu finančnímu řediteli.  
 

11) Informace ředitele zpravodajství 
Usnesení č. 329/25/03: Rada bere na vědomí informace ředitele zpravodajství ČT Z. �ámala. 
(13:0:0) 

 
12) České hlasování 

Usnesení č. 330/25/03: Rada ČT nadále pova�uje politickou satiru v pořadech ČT za legitimní. 
RČT  jako orgán, jím� se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT,  a orgán dohledu nad 
plněním úkolů veřejné slu�by v oblasti TV vysílání dle zák.č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozděj�ích předpisů, neshledala poru�ení zákonných předpisů, kterého by se ČT dopustila 
odvysíláním pořadu �České hlasování� dne 28.10. 2002. (12:0:0) 

 
13) Jednací řád Rady ČT 

Usnesení č. 331/25/03: Rada souhlasí s vypu�těním bodu 12, čl. 6. (9:0:3) 
Usnesení č. 332/25/03: Rada České televize schvaluje Jednací řád Rady ČT ve znění 
pozměňovacího návrhu pracovní skupiny P.Uhl, A.Svobodová, Z.Hůlová a J.Mrzena, a to 
s účinností od zveřejnění tohoto zápisu. (11:0:1) 
Usnesení č. 333/25/03: Rada přeru�uje projednávání bodu Zásady komunikace členů rady mimo 
jednání Rady a odkládá na nejbli��í jednání rady. (7:3:2) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 334/25/03: 
Zásady komunikace členů rady mimo jednání rady:  
(1)�Podle článku III odstavce 6 písmena f/ jednacího řádu rady je předseda rady jejím mluvčím.  
(2)�Předseda rady, případně místopředseda předsedu zastupující nebo místopředseda radou či 
jejím předsedou pověřený nebo i obdobně pověřený člen rady (dále jen �předseda rady�) zastupuje 
radu a jejím jménem hovoří a jedná při jakémkoli styku s jakoukoli  právnickou i fyzickou osobou 
mimo ČT i uvnitř ČT tehdy, pokud důvod setkání a mo�ný obsah a rozsah rozhovoru s onou 
osobou rada předem projedná.  
(3)�Předseda rady nepořádá a nevyvolává setkání bez předchozího projednání důvodu setkání a 
mo�ného obsahu rozhovoru při něm na jednání rady, pokud není dále upraveno jinak. 
(4)�Rada toleruje i setkání, jejich� důvod a předpokládaná témata rozhovoru nebudou na jednání 
rady předem projednány, pokud předseda rady pova�uje za vhodné přijmout pozvání nebo je 
společenskými ohledy či jinými okolnostmi přinucován o věcech ČT a její rady hovořit. Za takové 
situace obhajuje předseda rady a vysvětluje ji� přijatá usnesení rady nebo zaujímá postoj, o něm� 
je přesvědčen, �e celá rada nebo její vět�ina takové stanovisko zastává. 
(5)   Stejné postoje zaujímají i členové rady v podobných situacích. 
(6)�Tím není dotčeno právo ka�dého člena rady i jejího předsedy vyjádřit osobní nebo 
men�inové stanovisko jménem svým, nikoliv tedy jménem rady, ve sdělovacích prostředcích 
formou rozhovoru nebo článku, pokud je jeho stanovisko zveřejňováno s uvedením jména člena 
rady. Vyslovuje-li se ve sdělovacím prostředku předseda rady, zvá�í podle předchozích zásad, 
uvede-li svůj názor jako předseda, nebo naopak zdůrazní, �e to je jen jeho osobní názor člena rady. 
(7)�Zvlá�tní pozornost zásadám uvedeným v odstavcích 2 a� 5 věnuje předseda rady a její 
členové při styku s orgány parlamentu a vlády, funkcionáři politických stran i s jednotlivými 
poslanci a senátory. Pokud rada setkání podle odstavce 2 předem neprojedná, vyhne se předseda 
rady, je-li to mo�né, i postupu, který je jinak upraven v odstavci 4, a posune setkání na dobu po 
nejbli��ím zasedání rady. O obsahu jednání s uvedenými orgány, funkcionáři či členy parlamentu 
zhotoví pro radu předseda rady pamětní záznam. 
(8)�Ustanovení věty druhé odstavce 7 se neu�ije, je-li předseda rady pozván parlamentním 
orgánem k veřejnému projednávání věci, která se týká ČT nebo její rady.  
(5:1:6) Toto usnesení nebylo přijato 
 

12) Podněty a stí�nosti 



Usnesení č. 335/25/03: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové a I. Binara o stavu ře�ení 
stí�ností a podnětů k dne�nímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
 

13) Různé 
a) Dal�í jednání rady se uskuteční 10., 24.9. a 8., 22. 10.2003.  
b) Předbě�ný program 26. jednání rady, které se uskuteční 10. 9. 2003 od 13.00 hod: 

• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů (J. Mrzena) 
• Finanční výhled na rok 2003 (J. Mrzena, M. Tajč, J. Janeček) 
• Soudní a správní řízení (J. Mrzena, V. Vocetková) 
• Naplňování zákonných ustanovení � plnění usnesení č. 301/23/03 (J. Mrzena, M. 

Badal, J. Janeček) 
• Kauza UNO, č. materiálu: 8/24 (B. Fanta, M. Tajč, J. Janeček) 
• Statistika vysílání za období I � VIII, porovnání s roky 1999 � 2002 (M. Horálek, K. 

Taberyová, J. Janeček) 
• Dlouhodobé plány strategického rozvoje, č. materiálu 10/21 (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Podněty a stí�nosti (I. Binar, Z. Hůlová, E. Kohák) 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
14) Schválení usnesení a závěr 
 
 
V Praze dne 27. 8. 2003 
 
             Ing. Jan Mrzena 
                       předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1) Stav ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. �ilerová a A. Svobodová 
 
 
 



Příloha č. 1: 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 27.8.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 27.8.2003 

434 23.7.2003 Ing. Ho�ek Bojovníci za svobodu     
Odpověď dle návrhu 
Rady 

436 24.7.2003 T. Kučera Večerníček 1.8.2003   
Odpověď dle návrhu 
Rady 

437 24.7.2003 A. Maláčová 
Zastoupení sexuálních 
men�in     

Odpověď dle návrhu 
Rady 

438 24.7.2003 J. Jílek o jménu "Česko"     
Odpověď dle návrhu 
Rady 

426 2.7.2003 p. Dlouhý přenos projevu prezidenta     
Odpověď dle návrhu 
Rady 

Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  

138 12.2.2003 L. Sovják Český jazyk ve vysílání 18.2.2003 11.8.2003   

222 18.3.2003 Sdru�ení Praděd 
Stí�nost na poru�ování 
Kodexu 21.3.2003 31.7.2003   

235 24.3.2003 M. Kulhavá 
Stí�nst na pořad "Kdy� 
musí�, tak musí�" 25.3.2003 9.6.2003   

255 4.4.2003 D. Holečková Stí�nost na pořad "Fakta" 9.4.2003 11.8.2003   

335 2.6.2003 P. Barto� 
Stí�nost na pořad 
Klekánice 9.6.2003 28.7.2003   

346 11.6.2003 
J. �mejc, P. 
Dvořák Stí�nost na pořad Fakta 17.6.2003 1.8.2003   

348 11.6.2003 K. Ho�ek 
Stí�nost na zpravodajství 
z 29.5.2003 17.6.2003 1.8.2003   

334 4.6.2003 

Man�elé 
Schreiberovi a 
Andrýsovi 

stí�nost na nevkusnou 
reklamu 17.6.2003 11.8.2003   

345 16.6.2003 P. Dostál 
Stí�nost na pořad "Proč 
to v�echno 23.6.2003 26.6.2003   

377 13.6.2003 Z. Proke� 
Stí�nost na reportá�e o 
MHF Janáčkovo Bnro 1.7.2003 11.8.2003   

389 27.6.2003 
J. �mejc, P. 
Dvořák  Stí�nost na pořad Fakta 1.7.2003 4.8.2003   

386 27.6.2003 V. Bala� Stí�nost na pořad Fakta 11.7.2003 11.8.2003   
393 27.6.2003 J. Belza Stí�nost na nedod. zákona 11.7.2003 18.8.2003   

422 21.7.2003 J. Kaipr Kódované vysílání ČT 23.7.2003   
předáno k vyřízení 
GŘ 



427 21.7.2003 L. Soska Stí�nost na pořad Fakta 23.7.2003 25.8.2003   
409 10.7.2003 OSTRK Stí�nost na tiskovou 

zprávu ve věci JUDr. 
Valterové 

23.7.2003 1.8.2003   

436 24.7.2003 T. Kučera Večerníček 1.8.2003 25.8.2003   
440 29.7.2003 S. Libovický Stí�nost na "Události" z 

28.7. 2003 
1.8.2003     

 
 
 
 


