
Zápis ze  7. jednání Rady České televize dne 6. 3. 2002 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  Z. Hůlová, M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera L. Miler, 
J. Mrzena, J. Presl,  J. �ilerová, L. Weissová P. �áček 
omluveni: Z. Forman, J. �ilerová (příchod později) 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, P. Koliha, N. Savický 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Výroční zpráva ČT za rok 2001 
• Statut 
• Rozpočet ČT na rok 2002 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 12, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 109/7/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová a J. Presl a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:2) 

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

Usnesení č. 110/7/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:1)  
Usnesení č. 111/7/02: Rada opakovaně �ádá GŘ, aby jí poskytl ve�keré záznamy z jednání Rady, 
pořízené zaměstnanci ČT. Rada dále �ádá GŘ, aby jí informoval o nákladech spojených 
s pořizováním těchto záznamů a o způsobu nakládání s nimi. Záznamy nenahrazují oficiální zápis 
Rady. Jediný oficiální výstup z jednání Rady je Zápis. (12:0:0) 
Usnesení č. 112/7/02: Rada konstatuje, �e GŘ vydal své usnesení č. 10 ze dne 28.2.2002 o zahájení 
restrukturalizace ČT zcela v rozporu se zněním usnesení Rady č. 92/5/02, které vycházelo z dikce 
zákona o ČT. Takový postup Rada charakterizuje jako nezodpovědný a nedůvěryhodný a pova�uje 
jej za opakovaný projev neochoty realizovat skutečné zahájení restrukturalizace. Rada důrazně 
�ádá GŘ, aby v termínu do 12. 3. 2002 předlo�il k projednání základní kroky a celkové schéma 
restrukturalizace včetně posouzení očekávaných finančních nákladů a termínů plnění, které bude 
v roce 2002 realizovat.  Rada pověřuje Z. Formana zpracováním návrhu dal�ího postupu Rady 
v této zále�itosti a to rovně� do 12.3.2002. (9:1:2) 

 
4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 
     Usnesení č. 113/7/02: Rada po projednání schvaluje návrh struktury Výroční zprávy o činnosti ČT 

v roce 2001 (viz příloha) s tím, �e body 1,3 a 4 budou v kompletní verzi předlo�eny pro dal�í 
jednání do 8.3.2002 a bod 2 bude v kompletní verzi pro dal�í jednání předlo�en do 15.3.2002. 
(12:0:0) 

 
5) Statut ČT 

Usnesení č. 114/7/02: Rada ukládá GŘ předlo�it Radě k projednání nový návrh Statutu, který 
bude dostatečným způsobem ře�it nejen oblasti obsa�ené v původním návrhu, ale navíc  v �irokých 
mezích aplikace zákona o ČT i tyto procesy: 
procesy personálního rázu, kompetence a pravomoce DK a jiných orgánů, odbor vnitřního auditu, 
etický panel, kolegium GŘ, proces přípravy pro zabezpečení podkladů pro jednání Rady, proces 



pro zabezpečení aplikace Kodexu ČT, reklama a sponzoring, hospodaření a nakládání s majetkem, 
hospodaření a kontrola hospodaření, organizační řád, praxe při schvalování a vydávání vnitřních 
norem.Termín: 5.4.2002.  (11:0:0) 

 
6) Rozpočet ČT na rok 2002 

Usnesení č. 115/7/02:  Rada neschvaluje předlo�ený rozpočet. Rada �ádá GŘ, aby po provedení 
hlub�í analýzy předlo�il návrh rozpočtu ČT na rok 2002 s úsporou cca 200 mil. Kč v nákladové 
části a současně sdělil dopady při takto koncipované části rozpočtu v průběhu roku 2002. Dále 
Rada ukládá GŘ, aby zorganizoval k této věci seminář dne 13.3.2002 od 10.30 hod. Rada pověřuje 
koordinací zabezpečení semináře P. Kučeru. Termín: 12.3.2002 (11:0:2) 

 
7) Různé 

a) Usnesení č. 116/7/02: Rada bere na vědomí rezignaci J. Korba, J. Pártla, I. Dvořáka, H. 
Kučerové a M. Tajče na funkci člena Dozorčí komise Rady ČT. Členství DK zaniká dnem 
bezprostředně následujícím po dni doručení písemné rezignace. (12:0:0) 

b) Usnesení č. 117/7/02: Rada pověřuje J. Presla a B. Fantu, aby na pří�tí jednání připravili 
k projednání návrh na způsob volby nové Dozorčí  komise. 

c) Usnesení č. 118/7/02: Rada �ádá GŘ, aby jí předlo�il do 15.4.2002 účetní závěrku a plnění 
rozpočtu za rok 2001.(12:0:0) 

d) Dne 13. 3. 2002 od 10.30 hod do 12.30 hod se uskuteční neveřejný seminář k rozpočtu ČT na 
rok 2002. Od 14.30 hod se uskuteční řádné jednání Rady. Program: 

- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Rozpočet ČT na rok 2002 (GŘ, FŘ) 
- Informace o výběrovém řízení na ředitele TS Brno (GŘ) 
- Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2001 (N. Savický, L. Miler) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák)  
- Schválení usnesení, závěr 

8) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. 3. 2002 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Struktura Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2001 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová 

       J. Presl 
 



Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2001 

 

1. Úvod 
 

1.1. O struktuře výroční zprávy 

1.2. Česká televize v roce 2001 

1.2.1.  Události na začátku roku 2001 

1.2.2.  Provozní a ekonomické důsledky krize z přelomu let 2000/2001 

1.2.3.  Období do volby generálního ředitele České televize 

1.3. Změny právního rámce působení České televize v roce 2001 

1.3.1.  Postavení České televize podle novelizovaného znění zákona č. 483/1991 Sb. 

o České televizi 

1.3.2.  Hlavní změny, které pro Českou televizi přinesl zákon č. 231/2001 o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a novelizace dal�ích 

právních norem 

1.3.3.  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

1.3.4.  Náklady, spojené s účinností novely zákona o České televizi a s aplikací 
dal�ích právních předpisů 

 

 

2. Činnost České televize 
 

2.1.  Česká televize jako instituce v roce 2001 (organizace řízení, vývoj počtu a struktur 

zaměstnanců, poradní orgány generálního ředitele, institucionální kalendárium) 

2.2.  Popis české mediální krajiny, Česká televize jako jedna z celoplo�ných 

plnoformátových televizních stanic 

2.3.  Slu�ba České televize veřejnosti tvorbou a �ířením televizních programů (strategie 

programového schématu v roce 2001, pořady a divácký ohlas, vývoj schémat, vývoj 

sledovanosti podle sociodemografických kritérií záměry, plány a jejich naplnění) 

2.4.  Česká televize na internetu 

2.5.  Zahraniční aktivity České televize a její zapojení do mezinárodních organizací 

2.6.  Aktivity České televize na podporu neziskového sektoru v roce 2001 

2.7.  Ocenění a ohodnocení České televize v roce 2001 



2.8.  Česká televize a její účast v soudních sporech a správních řízení v roce 2001 

2.9.  Principy hospodaření České televize v roce 2001 (rozpočet, rozpočtové provizorium) 

2.10. Česká televize a vývoj technologií v roce 2001 (příprava na pozemní digitální vysílání, 

rozsah dosud poskytovaných slu�eb z pohledu techniky a technologií, distribuce signálu, 

perspektivy technického rozvoje) 

 

 

3. Vlastní činnost Rady České televize v roce 2001 

 
3.1. Slo�ení a práce Rady České televize 

3.1.1. Členové Rady České televize 

3.1.2. Sekretariát Rady České televize 

3.1.3. Jednání Rady České televize 

3.1.4. Agenda Rady České televize 

3.1.5. Výběrové řízení na obsazení postu generálního ředitele České televize 

3.1.6. Volba, slo�ení a činnost Dozorčí komise 

3.2. Stí�nosti na generálního ředitele České televize a podněty na Českou televizi, 

ře�ené v roce 2001 Radou České televize 

 

4. Hlavní závěry Rady České televize o činnosti České televize  

v roce 2001 (záměry a výhledy) 

 

5. Přílohy 

- Projekt GŘ  
 
 

 


