
Zápis z  12. jednání Rady České televize dne 21. 11. 2001 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
omluveni: Z. Hůlová, Z. Forman 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, T. Oliva, J. Korb, M. Tajč, V. Novotný, E. Dubová 
 
Program jednání:  

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  rozpočet ČT na rok 2002 
4)  činnost DK 
5)  návrh novely Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 
6)  podněty a stí�nosti 
7)  různé  
8)  schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 9, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 201/12/01: Rada souhlasí s tím, aby dne�ní jednání bylo přená�eno na vnitřním 
okruhu ČT. (8:1:0). P. Kučera proti 

  
3) Usnesení č. 202/12/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení M. Horálek a J. Presl a zároveň 

Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:0) 
 
4)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 

Usnesení č. 203/12/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (9:0:0) 

 
5) Rozpočet ČT na rok 2002 
    Usnesení č. 204/12/01: Rada bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu ČT na rok 2002. 

Předlo�ená varianta je strukturálně a kvalitativně přijatelným podkladem pro tento stupeň jednání 
o sestavování rozpočtu. Rada konstatuje, �e navrhovaný rozpočet nevychází plně z projektu GŘ. 
Rada doporučuje upravit rozpočet podle projektu J. Balvína, a to ve smyslu přiměřeného rozvoje 
televizní tvorby i procesu restrukturalizace ČT. Rozpočet ČT na rok 2002 nesmí předjímat 
rozhodnutí PS PČR v otázce vý�e koncesionářských poplatků. Rada ukládá GŘ, aby ve 3 etapě 
prací na rozpočtu ČT na rok 2002 byly vzaty podněty z diskuse tak, aby hospodářský výsledek byl 
vyrovnaný, zejména:  
- ocenění přínosů strukturálních změn v časovém průběhu roku 
- vyhodnocení �krtů � sní�ení výdajů a jejich vlivu na sní�ení produkce veřejné slu�by 
- vyhodnocení �krtů na výdajích ve vlivu na sociální klima v ČT 
Rada ukládá GŘ předlo�it závěrečnou verzi rozpočtu v podrobném závazném členění 
Rada bude důsledně kontrolovat plnění rozpočtu, a to v měsíčních intervalech 
Jakékoliv změny, či přesuny v závazném členění budou předkládány Radě k projednání ve formě 
rozpočtové změny. Termín: 28.11.2001 (9:1:1) 
 

6) Činnost DK 
Usnesení č. 205/12/01: Rada přijímá Krátkodobý program DK Rady ČT na listopad � leden 2002. 
V mimořádném případě se DK na �ádost Rady sejde i mimo navr�ený program. (11:0:0) 

 
 



7) Volba 3. místopředsedy Rady ČT a změna Jednacího řádu 
Usnesení č. 206/12/01: Změna Jednacího řádu Rady ČT � Čl. 2, bod (1) �Rada volí z řad svých 
členů předsedu a maximálně 3 místopředsedy Rady, a to veřejným hlasováním�..� (11:0:0) 
Usnesení č. 207/12/01: Rada zvolila jako 3. místopředsedu PhDr. Ladislava Milera. (10:0:1) 

 
8) Návrh novely Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 

Usnesení č. 208/12/01: Rada se seznámila s návrhem novely Zákona o rozhlasových a televizních 
poplatcích č. 252/1994 Sb. v platném znění, které jí bylo předlo�eno v paragrafovaném znění a 
s důvodovou zprávou � obecnou a zvlá�tní částí. Rada souhlasí s principy navrhované novely a 
pova�uje její přijetí za potřebné k zaji�tění efektivněj�ího výběru televizních poplatků. Rada 
doporučuje zpracovat variantní ře�ení par. . 9 a) a dále pověřuje předsedu, aby předlo�il a projednal 
tento materiál s předsedou SKSP a s předsedou VVVMKT. (10:0:1)  

 
9) Stí�nosti a podnět 

Podnět č. 1 -  I. Brezina (čj. 124) � stí�nost na pořady �Nedej se!� � Rada �ádá GŘ, aby jí 
informoval jaká opatření byla v této věci přijata (Etický panel�), jaký je současný 
trend a současná situace tohoto pořadu. Rada ve slo�ení L. Weissová, J. �ilerová a 
P. �áček shlédne pořady a seznámí se s materiálem, který v této věci zaujaly minulé 
Rady a poté zaujme vlastní stanovisko. Termín: 9. 1. 2002 (8:0:0) 

Podnět č. 2 � V. Novotný (čj. 412) � stí�nost na zmanipulování výběrového řízení GŘ � Rada 
souhlasí, aby na pří�tím jednání byl přizván pan Bare�, ředitel firmy UNO. M. 
Kní�ák předlo�il důkazní materiál GŘ - do 14 dnů obdr�í Rada od GŘ výsledky 
kontrolního odboru a DK Rady ČT v této věci. (11:0:0) 

 
10) Různé 

a) Úkoly pro GŘ, které vycházejí z mana�erské smlouvy  - GŘ do 2 měsíců ode dne jmenování 
vypí�e výběrové řízení na 1. stupeň řízení, GŘ do 3 měsíců ode dne jmenování zavede nový 
systém vnitřní kontroly, GŘ do 3 měsíců ode dne jmenování připraví projekt restrukturalizace 
ČT. Usnesení 209/12/01: Rada ČT schvaluje úkoly na 4 čtvrtletí 2001 a pověřuje předsedu 
projednat úkoly s GŘ (8:0:0) 

b) Usnesení 210/12/01: Rada bere na vědomí zápis č. 7 z jednání  DK Rady ČT (9:0:0) 
c) Rada bere na vědomí Usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky a Výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mláde� a tělovýchovu PS PČR  
d) Jednání Rady ČT 28. 11. 2001 od 13.00 hod 

- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení 
- Rozpočet ČT na rok 2002 
- Statut ČT 
- Podněty a stí�nosti 
- Schválení usnesení, závěr 

e) 5. 12. se uskuteční seminář na téma vysílací schéma a výrobní úkol, 16. 1. 2002 výjezdní 
zasedání TS Ostrava, předbě�ný termín původně plánovaného semináře k aplikaci  zákona o 
ČT je 23. 1. 2002.  

 
11) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 21. 11. 2001 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horálek 
          J. Presl   


