
Zápis z  2. jednání Rady České televize dne 23. 1. 2002 
 
Přítomni: H. Fibingerová, Z. Forman,  M. Horálek, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, 
L. Weissová, P. �áček 
omluveni: B. Fanta, Z. Hůlová, M. Kní�ák, J. �ilerová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, T. Oliva, J. Korb 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Výsledky výběrových řízení  
• Rozpočet ČT na rok 2002 
• Ekonomický blok 
• Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 2001 
• Činnost DK 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 18/2/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Weissová a J. Presl a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:0) 

 
3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 

Usnesení č. 19/2/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (10:0:0)  

 
4) Výsledky výběrových řízení  

Usnesení č. 20/2/02: Rada vyslechla informace GŘ o vypsání výběrových řízení na post ředitele 
TS Brno, �éfredaktora zpravodajství, �éfredaktora publicistiky. Dále informoval o průběhu 2. kola 
výběrového řízení na finančního ředitele. Rada ukládá GŘ, aby na pří�tím zasedání seznámil Radu 
se slo�ením  komise výběrového řízení na ředitele TS Brno. (10:0:0) 
Usnesení č. 21/2/02: Informace GŘ o výběrovém řízení na ředitele TS Ostrava - Rada souhlasí se 
�ádostí GŘ, aby se tento bod projednával na pří�tím jednání Rady. (10:0:0) 

 
5) Rozpočet ČT na rok 2002 

Usnesení č. 22/2/02: Rada vyslechla informace GŘ, pověřeného finančního ředitele Ing. T. Olivy 
a předsedy DK J. Korba k rozpočtu ČT na rok 2002 a ukládá GŘ, aby po projednání s DK 
předlo�il materiál s návrhem doprovodných usnesení k otázkám kontroly ČT. Termín: 11.2.2002. 
(10:0:0) 

 
6) Ekonomický blok 

Usnesení č. 23/2/02: Rada ukládá GŘ, aby zpracoval paralelně záměr prodeje a pronájmu 
rekreačního a �kolicího střediska Jevany, tak aby Rada mohla schválit budoucnost tohoto objektu. 
Termín:  21.3.02  (9:0:1) Zdr�el se P. Kučera  
Usnesení č. 24/2/02: Rada ru�í své usnesení č. 252/16/01 a současně ukládá GŘ, znovu posoudit 
nutnost nákupu technologie v rámci začlenění do ČT, vyčíslit doprovodné náklady a zpracovat 
studii vyu�itelnou včetně stanovení návratnosti investice a posouzení celkové koncepce 
digitalizace v ČT. (10:0:0) 



Usnesení č. 25/2/02: Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodářské činnosti ČT za období 
leden � listopad 2001. (10:0:0) 
Usnesení č. 26/2/02: Rada bere na vědomí zprávu GŘ o přípravě vytvoření krajských studií ČT a 
schvaluje následující doporučení: 
- zintenzívnit přípravy vytvoření 
- specifikovat programová schémata 
- v rámci informačního systému ČT vytvořit prostor pro přípravu modelu hospodaření 

jednotlivých krajských studií 
- Rada ukládá GŘ, aby vyčíslil náklady na zrealizování tohoto projektu. Termín: 13.2.2002 
(10:0:0) 

 
7) Činnost Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 27/2/02: Rada vyslechla informace z 1. jednání DK Rady ČT ze dne 7. ledna 2002 a 
konstatuje, �e DK překročila v rámci tohoto jednání své kompetence, stanovené zákonem o ČT. 
(7:2:1) proti: P. Kučera, L. Weissová, toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 28/2/02: Rada bere na vědomí zápis č. 1 ze 7. ledna 2002 z jednání DK Rady ČT. 
(2:7:1) pro: P. Kučera, L. Weissová, toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 29/2/02: Rada po�aduje dopracovat Zprávu o činnosti DK Rady ČT za 4. čtvrtletí 
roku 2001 v intencích po�adavků Rady a současně ukládá P. �áčkovi koordinaci při zabezpečení 
tohoto usnesení. Termín: 10.2.02. (10:0:0) P. Kučera se vzdává gestorství činnosti DK.  
Usnesení č. 30/2/02: Rada �ádá DK, aby předlo�ila - na základě písemných materiálů a diskuse 
z dne�ního zasedání - svůj návrh na koncentraci svých činností a jejich písemnou formu informace 
pro Radu. Termín: 10.2.02 (9:0:0) 

 
8) Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 2001 

Usnesení č. 31/2/02: Rada souhlasí s navr�enou osnovou Výroční zprávy s tím, �e do 15. 2. bude 
předlo�ena 1. verze. (9:0:0) 

 
9) Stí�nosti a podněty 

Usnesení č. 32/2/02: Rada souhlasí s navr�enou odpovědí man�elům Jelínkových (čj. 610). 
(9:0:0) 
Usnesení č. 33/2/02: Rada ČT shlédla některé pořady z tohoto cyklu, seznámila se s  dokumentací 
včetně stí�ností, analýzy pořadu a závěrů Etického panelu a po obsáhlé diskusi dospěla k tomuto 
závěru:  
 Pořad, který se zabývá �ivotním prostředím, upozorňuje na jeho po�kozování a pomáhá 
občanům orientovat se v této problematice, je potřebný a televize veřejné slu�by, aby plnila své 
poslání, by měla mít takový pořad ve své nabídce. Proto se Rada ČT domnívá, �e cyklus Nedej se 
by měl být zachován. 
 Tvůrci pořadu se ale v minulosti opakovaně prohře�ili proti zásadám veřejnoprávního vysílání, 
které stanoví zákon o České televizi v § 2, a to zejména tím, �e:  
1) prosazovali jeden názorový proud, nenechali zaznít ve stejné míře protinázor a nedali tak 
mo�nost divákovi, aby si svobodně vytvořil názor vlastní,  
2) na podporu svých tezí přiná�eli argumenty a tvrzení, která ne v�dy odpovídala skutečnosti a 
někdy s ní byly v přímém rozporu, 
3) pou�ívali manipulativních technických postupů k ovlivnění diváckých postojů (např. zpomalené 
záběry, tísnivý hudební podkres apod.) 
 Rada ČT proto ukládá GŘ, aby  
1) zajistil, �e ka�dý díl tohoto cyklu bude přiná�et vyvá�ené informace, dávat rovnocenný prostor 
v�em názorům a nebude vnucovat divákovi jeden z mnoha mo�ných pohledů na věc 
2) informoval Radu ČT do 15.2.2002 jaká konkrétní opatření byla k tomuto cíli přijata.  
 (8:1:0) E. Kohák byl proti přijetí tohoto usnesení 

 
10) Různé 

a) Usnesení č. 34/2/02: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o projednání novely návrhu 
zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Rada zároveň ukládá GŘ, aby zabezpečil 



dopracování a projednání návrhu novely ve smyslu zpřísnění. Termín dal�ích informací na 
Radě: 13.2.02 (9:0:0) 

b) Usnesení č. 35/2/02: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o průběhu schůze Stálé 
komise pro sdělovací prostředky. Rada ukládá v této souvislosti GŘ, aby: 
- vyčíslil náklady spojené s aplikací novely zákona o ČT z roku 2001  
- vyčíslil změnu hodnoty koncesionářského poplatku od r. 1997 s ohledem na  inflační 

vlivy k 1.1.2002 (9:0:0) 
c) Usnesení č. 36/2/02: Rada chce podrobné informace o průběhu restrukturalizace, kde budou 

provedeny podrobné kroky, pracovníci, kteří na tom spolupracují v periodě jednou za měsíc. 
(7:0:2) toto  usnesení dle návrhu Z. Formana  nebylo přijato 

d) M. Horálek vypracuje do pří�tího jednání návrh stanoviska k vyjádření GŘ k usnesení č. 
209/12/01. 

e) Návrh programu 3. jednání Rady ČT 30. 1. 2002 od 13.00 hod 
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení 
- Informace GŘ o výběrových řízení 
- Informace o ředitelství zpravodajství ČT (členové Rady za�lou případné 

připomínky gestorům) 
- Kodex ČT 
- Statut ČT 
- Změny v útvaru ředitelství výroby (členové Rady za�lou případné 

připomínky gestorům) 
- Podněty a stí�nosti 
- Schválení usnesení, závěr 
 

11) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 1. 2002 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Weissová    
         J. Presl 


