
Zápis z  5. jednání Rady České televize dne 22. 8. 2001 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, M. Kní�ák,  
P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, L. Weissová, P. �áček 
omluveni: E. Kohák, J. �ilerová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Oliva (zastupující prozatímního ředitele), Z. Honys, V. Novotný, L. Paluska, E. Dubová, P. 
Va�íček  
 
Program jednání:  

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  ekonomický blok  
4)  stí�nosti a podněty 
5)  různé               
6)  schválení usnesení, závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 13, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 80/05/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení  P. Kučera a B. Fanta a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:2) 
 

3)  Kontrola zápisu a plnění usnesení z 3. jednání Rady ČT 
Usnesení č. 81/05/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (13:0:0) 
 

4)  Ekonomický blok 
Usnesení č. 82/05/01: Rada vyslechla informaci  o zápisech ze 2. a 3.  jednání DK. (9:0:4) 
Usnesení č. 83/05/01: Rada pověřuje P. Kučeru a P. �áčka přípravou podkladů pro pilotní projekt 
v oblasti hodnocení efektivity ČT. Rada �ádá  J. Balvína, aby bylo v�dy jednou měsíčně 
zpracováno a Radě předlo�eno k projednání hodnocení hospodaření ČT a hodnocení plnění plánu.  
(13:0:0) 
Usnesení č. 84/05/01: Rada schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2000. (13:0:0)  
Usnesení č. 85/05/01: Rada na základě výsledku forenzního �etření a připomínek DK doporučuje 
vedení ČT zřídit odbor vnitřního auditu. Rada pověřuje P. Kučeru a P. �áčka projednáním zřízení 
odboru vnitřního auditu a projednáním struktury výboru pro audit a to v termínu do  
30.9.2001.(11:1:1) 
Usnesení č. 86/05/01: P. Kučera sdělil, �e projednal návrh Výroční zprávy s Dozorčí komisí Rady 
ČT, která neměla k této zprávě připomínky. Rada schválila Výroční zprávu Rady České televize o 
hospodaření ČT v roce 2000 a po�aduje do současného znění zapracovat: úpravu bodu Činnost 
Rady dle po�adavků Rady, vyřadit prázdné stránky. (11:0:2) 
Usnesení č. 87/05/01: Rada ČT bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření ČT za I. pololetí 
roku 2001. (13:0:0) 
Usnesení č. 88/05/01: Rada bere na vědomí stanovisko DK k auditu. Rada dále pověřuje P. 
Kučeru, P. �áčka a B. Fantu zpracovat návrh stanoviska Rady ČT k auditu nejpozději na jednání 
Rady 19.9.2001. (13:0:0) 
Usnesení č. 89/05/01: Rada �ádá prozatímního ředitele J. Balvína o informaci ke způsobu naplnění 
nových povinností, vyplývajících ze zákona č. 483 /1991 Sb., o ČT v platném znění, v oblasti 
regionálního vysílání,s akcentem na zpravodajství a publicistiku a nové kraje, a to po stránce 
institucionální i programové prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti. 
Termín: 31. 10. 2001 (11:2:0)  



P. Kučera doporučuje zřídit regionální studia v souladu s §3, písm. 1, zákona č. 483/1991 Sb., o ČT 
ve znění pozděj�ích předpisů.  
Usnesení č. 90/05/01: Rada �ádá J. Balvína, aby v souladu s Jednacím řádem Rady ČT předkládal 
materiály 7 dní před jednáním Rady. (8:1:4)  
protinávrh: Rada �ádá o zpracování vyrovnaného rozpočtu v nákladech a výnosech a rozpočtová 
rezerva bude čerpána pouze se souhlasem Rady ČT (5:0:8). Protinávrh nepro�el. 
Usnesení č. 91/05/01: Rada doporučuje, aby budoucí roční rozpočty ČT byly sestavovány na 
základě dlouhodobého strategického záměru zhruba na období 5 - 10 let s tím, �e tento strategický 
záměr bude Rada schvalovat dle § 8, odst. 1, písm. h, zákona č. 483/1991 Sb., o ČT.  Rada �ádá J. 
Balvína o vypracování příslu�né vnitřní směrnice. Rada pověřuje koordinací P. Kučeru a P. �áčka. 
Termín: 31.12.2001  (13:0:0) 
Usnesení č. 92/05/01: Rada �ádá J. Balvína, aby uvedla do souladu s novelou zákona č. 483/1991 
Sb. opatření finančního ředitele č. 9 ze dne 19. 3. 01.  Rada pověřuje P. Kučeru a P. �áčka 
projednáním úprav směrnice. Termín: 19.9.2001 (12:0:1) 
Usnesení č. 93/05/01: Rada bere na vědomí informace P. Kučery ze Semináře o financování, 
plánování a tvorbě rozpočtu ČT ze dne 1.8.01 (12:0:1) 
Usnesení č. 94/05/01: Rada �ádá J. Balvína o vypracování vnitřní směrnice, týkající se  
hospodaření ČT při neschválení rozpočtu (provizorní rozpočet) s tím, �e limity budou upřesněny do 
19. 9. 2001.  
Usnesení č. 95/05/01: Rada �ádá J. Balvína o dopracování vnitřní směrnice pro provádění 
výběrových řízení v ČT s tím, �e ČT bude výběrová řízení provádět sama nikoliv prostřednictvím 
dodavatelů výběrových řízení. Zadávání bude organizováno centrálně za celou ČT v�dy v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek, bez jakýchkoliv výjimek. Finanční limity pro provádění 
výběrových řízení budou předlo�eny Radě ČT ke schválení. Informace o vypsání veřejné zakázky 
budou uvedeny rovně� na internetových stránkách www.czech-tv.cz. (11:0:2) 
Usnesení č. 96/05/01: Rada pověřuje P. Kučeru, P. �áčka a J. Presla, aby prověřili výhodnost či 
nevýhodnost smlouvy uzavřené s firmou ARBO Media.Net.,s.r.o. Rada dále �ádá o stanovisko DK. 
Termín: 31.10.2001 (12:0:0) 
Usnesení č. 97/05/01: Změny v rozpočtu ČT mů�e během roku schválit pouze Rada ČT po 
projednání s DK. (13:0:0) 

 
5) Stí�nosti a podněty 

L. Weissová seznámila Radu s obsahem do�lých stí�ností a podnětů a navrhla v jednotlivých 
případech ře�ení.  
Usnesení č. 98/05/01: Rada rozhodla o tom, �e: 1) stí�nosti adresované osobně členům Rady, 
týkající se kompetencí Rady, budou předány prostřednictvím sekretariátu Radě k ře�ení; 2) ke 
ka�dé stí�nosti, týkající se generálního ředitele a činnosti ČT bude automaticky vy�ádáno 
stanovisko GŘ; 3) pokud podnět obsahuje ekonomický aspekt, po�aduje Rada k projednání i 
stanovisko DK.  (13:0:0) 
Podnět č. 1 - B. Gervik (čj. 109/07/01) - neodvysílání trilogie Z. Mahlera Slovenskou televizí.  
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu.  
Podnět č. 2 - E. Bínová (čj. 115/07/01)  - stí�nost na pořad Tady a teď ze dne 25.6.01 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. Rada zároveň pověřuje H. Fibingerovou 
a L. Milera, po shlédnutí pořadu, vypracováním návrhu ře�ení k této stí�nosti.  
Podnět č. 3 - J. Dvořák (čj. 116/07/01) - článek �Kostlivec ve skříni�  
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 4 - D. Tučková (čj. 118/07/01) - poznámky ke způsobu volby GŘ ČT 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 5 - Z. Jungwirt (čj. 119/07/01) - stí�nost na vysílání ČT  
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu úprav předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 6 - T. Pecina (čj. 103/06/01) + odpověď J. Kučery (čj. 120/07/01) 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 7 - V. Panský (čj. 121/07/01) - �ádost o uveřejňování varujících upoutávek pro děti 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 



Podnět č. 8 - J. �těpánová (čj. 122/07/01) - stí�nost na vysílání ČT 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 9  - I. Brezina (čj. 124/07/01) - stí�nost na poru�ování etických norem novináře   
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 10 - O. Heřmanský (čj. 125/07/01) - stí�nost na pořad GEN 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 11 - J. Hanák (čj. 126/07/01)  - stí�nost na pořad �Ta na�e povaha česká� ze dne 11.7.01  
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. Rada pověřila P. �áčka po shlédnutí 
pořadu, přípravou návrhu stanoviska k této stí�nosti. 
Podnět č. 12 - J. Tichý (čj. 128/06/01) - stí�nost k vyjádření Rady k jeho dopisu ze dne 19.6.01 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 13 - �. a M. Ulbrichovi (čj. 129/07/01) - poděkování za odpověď + některé dal�í 
připomínky  
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 14 - F. Hereit (čj. 140/07/01) - stí�nost na pořad Nedej se! Ze dne 11.7.01  
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. Rada pověřila H. Fibingerovou a L. 
Milera po shlédnutí pořadu, přípravou návrhu stanoviska k této stí�nosti. 
Podnět č. 15 - Ing. Čí�ek (čj. 141/07/01) - doporučuje článek na iDnes 
Rada konstatuje, �e předlo�ený dopis nemá charakter stí�nosti na GŘ ČT. 
Podnět č. 16 - Z. Kučera (čj. 143/07/01) - �ádá, aby byly uveřejněny na internetu informace o 
redaktorech. 
Rada postupuje tento podnět k vyřízení prozatímnímu řediteli. 
Podnět č. 17 - J. Malík (čj. 145/07/01) - stí�nost na neobjektivní zpravodajství V. Weinera 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 18 - L. Raku�anová  (čj. 146/07/01) - otevřený dopis Radě - Chapadla korupce 
Rada vzala na vědomí. 
Podnět č. 19 - J. Tichý  (čj. 178/08/01) - Chapadla korupce - nespokojen s odpovědí Rady 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 20 - reportéři redakce publicistiky, A. Komers, M. Schmarz (čj. 150, 151, 152/07/01) - 
otevřený dopis GŘ 
Rada vyslechla vyjádření Z. Honyse. Rada po�aduje od prozatímního ředitele 1) vyjádření 
k podnětu redakce publicistiky ze dne 30. 7. 2001, 2) informaci o postupech při ře�ení situace 
v redakci publicistiky. Termín: 19.9.01 
Podnět č. 21 - A. Goldflam, skupina brněnských umělců (153, 154/07/01) - vyjádření proti 
iniciativě 20/21 
Podnět souvisí s kauzou TS Brno a v jejím rámci bude ře�en.  
Podnět č. 22 - R. Nečas (čj. 155/08/01) - �ádost o posouzení odmítnutého scénáře 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 23 - J. Petřeková (čj. 156/08/01) - protest proti výstavbě vý�kového domu v Praze 4 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 24 - man�elé Ulbrichovi (čj. 157/08/01) - kauza Chapadla 

     Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 25 - Asociace českých kameramanů (čj. 158/08/01) - urgence odpovědi J. Balvína 
Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 26 - Úřad pro dohled nad Dru�st. zálo�nami (čj. 160/08/01) - stí�nost na Klekánice z 
24.7.01 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu 
Podnět č. 27 - J. Povolný (čj. 166/08/01) - stí�nost na pořad Fakta z 31.7.01 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 28 - P. Vrabec (čj. 168/08/01) - protest proti spolupráce Z. Honyse na Kodexu ČT 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 29 - J. Kroupa (čj. 169/08/01) - stí�nost na hudební rámusení 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 30 - V. Souček (čj. 171/08/01) - stí�nost na film Stůj, nebo se netrefím 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 



Podnět č. 31 - V. Čapek (čj. 177/08/01) - postřehy z fungování ČT 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Podnět č. 32 - K. Staněk (čj. 175/08/01) - stí�nost na Klekánici z 19.7.01 
Rada souhlasí s ře�ením ve smyslu předlo�eného návrhu. 
 
Usnesení č. 99/05/01: Rada souhlasí s odpověďmi ve smyslu předlo�ených návrhů. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 100/05/01: Rada vyslechla informace P. �áčka o podnětu předsedy NOO A. Dekoje 
(čj. 105/07/01) a neschvaluje navr�ené usnesení (viz příloha) a návrh odpovědi podavateli. 
Neschválen (4:1:7)  
Protinávrh M. Kní�áka: odpovědět A. Dekojovi ve smyslu stručné odpovědi, dle předlo�eného 
návrhu. Neschválen (7:3:2) 
Rada ČT schvaluje navr�ené usnesení, s tím �e návrh odpovědi podavateli do pří�tího jednání Rady 
ČT přeformulují M. Kní�ák a P. �áček. Schválen (9:0:0)  
 
Usnesení č. 101/05/01: M. Horálek seznámil Radu s odpovědí K. Neuwirta ve věci ochrany 
osobních údajů na základě dopisu T. Peciny (čj. 30/06/01). Rada odpoví ve smyslu předlo�eného 
návrhu (viz příloha). (12:0:0) 
 
Usnesení č. 102/05/01: Rada �ádá prozatímního ředitele o informace o způsobu obsazování míst 
vedoucích pracovníků ČT a navazující příslu�né vnitřní předpisy do 5. 9. 2001. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 103/05/01: Rada trvá na dodání kompletních materiálů podle usnesení č. 29/03/01. 
Rada pověřila M. Horálka, B. Fantu a Z. Formana předlo�it stanovisko ke kauze TS Brno a 
předlo�it jej Radě ihned po vyjádření ředitele TS Brno Z. Draho�e a vyjádření DK. Termín 19.9.01. 
(12:0:0) 
 
Usnesení č. 104/05/01: Na základě opakovaného neplnění úkolů (nezaji�tění usnesení Rady) Rada 
schválila zkrácení odměny prozatímního ředitele za měsíc srpen 2001 o 10% dle §8, odst.  (1), 
písm.  j), zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozděj�ích předpisů. (12:0:0) 
 

6) Různé 
a) Usnesení č. 105/05/01: Rada �ádá DK vypracovat stanovisko k po�adavku vedení ČT ve věci 

náhrad tzv. remunerací z kolektivní smlouvy (vedení �ádá uhradit zvý�ené náklady na tzv. 
remuneraci ze rezervního fondu ČT).   Rada �ádá předlo�it zprávu DK v souladu s jednacím 
řádem  na jednání Rady dne 5.9.2001 od 13.00 hod. (10:0:0) 

 
b) Usnesení č. 106/05/01: Rada odkládá bod jednání o pronájmu nemovitostí TS Ostrava na pří�tí 

jednání tj. 5.9.2001 s tím, �e vedení ČT bude napří�tě předkládat tyto návrhy dle Jednacího řádu 
ve stavu, který umo�ní posouzení těchto návrhů.  (10:0:0)  

 
c) Usnesení č. 107/05/01: Rada bere na vědomí informace spojené s přípravou semináře o 

programovém schématu ČT. (10:0:0) 
 
d) Usnesení č. 108/05/01: Rada v souladu s čl. 2 odst. 4 Jednacího řádu Rady ČT navrhuje 

prozatímnímu generálnímu řediteli jmenovat s účinností od 1. září 2001 Janu Kamicovou do 
funkce tajemnice Rady ČT se stanovenou smluvní mzdou o 2 000,-Kč/měsíc navý�enou oproti 
stávající. Dále Rada v souladu s čl. 2 odst. 4 Jednacího řádu RČT navrhuje prozatímnímu 
generálnímu řediteli jmenovat s účinností od 1. září 2001 Lucii Slezákovou do funkce asistentky 
tajemnice Rady ČT se stanovenou smluvní mzdou o 2 000,-Kč/měsíc navý�enou oproti 
stávající. Rada ukládá J. Balvínovi zajistit v�echny nále�itosti spojené se jmenováním do funkce 
tajemnice a funkce asistentky tajemnice (jmenovací dekret). Rada pověřuje P. Kučeru, aby 
předlo�il Radě návrh úpravy rozpočtu Rady ČT s tím, �e nedojde k navý�ení celkových 
výdajů.(10:0:0)  



 
e) Usnesení č. 109/05/01: Rada bere na vědomí Rozhodnutí prozatímní ředitele č. 17, kterým se 

vydává smlouva uzavřená mezi INTERGRAM a ČT a Rozhodnutí prozatímního ředitele č. 18 o 
označování pořadu v televizním vysílání obrazovým symbolem. (10:0:0) 

 
     f) Usnesení č. 110/05/01: Rada schválila Návrh programu jednání 5. září 2001.  (10:0:0) 

a) zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
b) plnění usnesení a kontrola zápisu (J. Mrzena)  
c) ekonomický blok (P. Kučera, P. �áček) � příprava rozpočtu ČT na rok 2002 

d) stanovisko Radu k auditu 
e) projednávání rozpočtu ČT na rok 2001 
f) návrhy ČT, vycházející ze zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozděj�ích předpisů 

g) výběrové řízení na GŘ ČT (B. Fanta) 
h) stí�nosti a podněty (L. Weissová, E. Kohák, Z. Hůlová, ostatní) 
i) informace o přípravě Kodexu ČT (Z. Hůlová, L. Miler) 
j) různé 
k) schválení, usnesení, závěr  

 
7) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
V Praze dne 22. 8. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Prof. Ing.Arch. Bohumil Fanta, CSc. 
         Ing. Petr Kučera 


