
Zápis z  12. jednání Rady České televize dne 10. 4. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, Z. Forman, E. Kohák, M. Kní�ák, P. Kučera, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček 
omluveni: M. Horálek 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, Z. Honys, T. Oliva, P. Beran 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Statut ČT  
• Změny Jednacího řádu Rady  
• Zásady vnitropodnikové komunikace, etické standardy naplňování veřejné slu�by  
• Majetkové zále�itosti - rekreační a �kolící středisko Jevany  
• Hospodaření ČT za leden � únor 2002 
• Informace GŘ o stavu kontrolní činnosti ve věci kauzy UNO  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 178/12/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. �ilerová a P. Kučera a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:1) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 179/12/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0)  
Usnesení č. 180/12/02: Rada konstatuje, �e usnesení č. 155/10/02 bylo naplněno. (11:0:0) 
 

4)   Statut ČT 
Usnesení č. 181/12/02: Rada bere na vědomí informace GŘ, H. Fibingerové a B. Fanty k přípravě 
Statutu ČT. Členové Rady za�lou písemné návrhy a připomínky k doplnění návrhu Statutu na 
sekretariát Rady ČT do 10.5.2002. (11:0:0) 
 

5)   Změny Jednacího řádu Rady 
Čl. 2, bod 4) Sekretariát Rady zaji�ťuje administrativně-technickou činnost Rady ČT. (13:0:0) 
Čl. 3, bod 5) Předseda zastupuje Radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty. 
(12:0:1) 
Čl. 3, bod 6b) řídí činnost Rady  
Čl. 3, bod 6c) pověřuje její členy konkrétními úkoly zpravidla na základě usnesení Rady. Dal�í 
body se přečíslovávají dále. (13:0:0) 
Čl. 3, bod 6f) vypou�tí se (5:5:3) tento návrh nebyl přijat  
Čl. 4, bod 3) Místopředsedy je mo�no z funkce odvolat v případě, �e neplní řádně svou funkci. 
(13:0:0) 
Čl. 4) bod 4) mění se na: Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlá�ením 
doručeným do sídla Rady. Následně původní body 4 a 5 se mění na 5 a 6. 
Čl. 5) bod 1) V čele sekretariátu je tajemník Rady, který odpovídá za jeho činnost. (12:0:1) 
Čl. 5) bod 3) Sekretariát zaji�ťuje té� administrativně-technickou činnost Dozorčí komise. 
(13:0:0) 



Čl. 6) bod 8) Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční vět�inou hlasů v�ech svých 
členů (min. 8) s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele ČT, k němu� je 
zapotřebí alespoň 10 hlasů členů Rady. (10:2:1) 
Čl. 7), bod 2) Dnem účinnosti tohoto řádu se ru�í platnost jednacího řádu ze dne 21. června 2001 
ve znění pozděj�ích změn a doplňků. (13:0:0) 
Usnesení č. 182/12/02: Rada schválila Jednací řád s přijatými pozměňovacími návrhy, jako celek. 
(12:0:1) 
Usnesení č. 183/12/02: Rada po projednání odvolává Z. Hůlovou z funkce místopředsedkyně 
Rady. (8:3:2) 
Z. Hůlová �ádá, aby člověk, který o ní �íří informace, �e něco řekla, aby se s ním setkala face to 
face. 
 

6)   Zásady vnitropodnikové komunikace, etické standardy naplňování veřejné slu�by 
Usnesení č. 184/12/02: Rada vyslechla informace GŘ a Z. Honyse k zásadám vnitropodnikové 
komunikace, etickým standardům naplňování veřejné slu�by. Rada �ádá GŘ, aby jí předlo�il 
harmonogram k těmto zále�itostem (základní osnovu a témata). Termín: 30.5.2002. Rada pověřila 
L. Weissovou a J. �áčka gestorstvím v této věci. (13:0:0) 

 
7)   Majetkové zále�itosti - rekreační a �kolící středisko Jevany 

Usnesení č. 185/12/02: Rada urguje plnění svého usnesení č. 23/02/02 ze dne 23.1.2002. Rada 
souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem v k.ú. Jevany na dobu určitou, s délkou trvání 
5 let s tím, �e ve�keré investice budou v re�ii nájemce bez mo�nosti provedení zápočtu.  (11:0:0) 

 
8)   Hospodaření ČT za leden � únor 2002 

Usnesení č. 186/12/02: Rada bere na vědomí Komentář k vývoji hospodaření ČT za leden � únor 
2002 
- Hospodářský výsledek skutečný � 92,172 mil.: plánovaný byl � 124,672 mil. Kč, tak�e �lep�í� 

plnění rozpočtu o 32,5 mil. Kč 
- Náklady plněny na 91,9% - absolutní úspora 77,223 mil. Kč 
- Výnosy plněny na 94,6% - propad absolutně 44,723 mil. Kč � zejména u plánovaných výnosů 

z reklam 
- Plán investic plněn na 42,3% (absolutně to představuje 22,6 mil. Kč) 
- Výroba programu plněna na 96,1% v počtu pořadů a na 88,2% v hodinách 
- Velké rozdíly v plnění hospodářského výsledku jednotlivých útvarů � zčásti (v 

producentských centrech) způsobeno softwarovým �rozlo�ením� výroby do jednotlivých 
měsíců � �patným převedením dat z výrobního úkolu do SAP R/3. 

      (11:0:0) 
 
9)   Informace GŘ o stavu kontrolní činnosti ve věci kauzy UNO  

Usnesení č. 187/12/02: Rada vyslechla informace GŘ a vedoucího kontrolního útvaru P. Berana  
k usnesení č. 105/6/02 ve věci kauzy UNO. Rada �ádá GŘ, aby jí předlo�il v termínu do 30.5.2002 
dal�í informace v této věci. (11:0:2) 

 
10) Podněty a stí�nosti 

Podnět č. 1 - M. Hartl (čj.193) � stí�nost na odvysílání pořadu Chaos � Rada souhlasí s  odpovědí 
ve smyslu návrhu L. Weissové a E. Koháka. (12:0:0) 
Podnět č. 2  - S. Vaněk (čj. 323) � stí�nost na zmanipulování výběrových řízení na posty 
�éfproducentů PC  ČT. Rada vyslechla vyjádření a informace GŘ a odpoví ve smyslu návrhu L. 
Weissové.  
Podnět č. 3 � R. Rozbroj (čj. 165, 190) � stí�nost na reportá�, týkající se jeho osoby ve 
zpravodajství ČT � Rada vyslechla vyjádření a informace Z. Honyse. Rada na základě doporučení 
pracovní skupiny odpoví ve smyslu návrhu L. Weissové. (11:0:1) 
Podnět č. 4 � V. Gargavská (čj. 315) � �ádost o medializaci občanského sdru�ení koncesionářů � 
Rada odpoví ve smyslu předlo�eného návrhu L. Weissové a E. Koháka  
 



11) Různé 
a) Rada na základě dotazu Z. Hůlové vyslechla informace GŘ o projektu sportovního kanálu. GŘ 

předlo�í písemné podklady k dal�í diskusi. 
b) Usnesení č. 188/12/02: GŘ informoval Radu o výběrovém řízení na ředitele TS Brno, které 

proběhne 11.4.2002. Rada vyslechne dal�í informace GŘ dne 24.4.2002. Rada �ádá GŘ o 
sdělení o účastnících 2. kola výběrového řízení na ředitele TS Brno. (11:0:1) 

c) Usnesení č. 189/12/02: Rada vyslechla informace o 1. jednání DK. (12:0:0)  
Usnesení č. 190/12/02: Rada projednala předlo�ený upravený Jednací řád Dozorčí komise 
Rady ČT a návrh komunikace mezi DK, managementem a Radou ČT  a ukládá B. Fantovi 
dopracovat připomínky dle diskuse z jednání. (12:0:0) 

d) J. Mrzena informoval o 67. schůzi Výboru pro kulturu, vědu, mláde� a tělovýchovu, která se 
konala dnes od 9.30., na jejím� programu byl návrh Kodexu ČT.  

e) Dne 17. 4. 2002 od 13.00 hod se uskuteční seminář na téma výrobní úkol ČT 
f) Dne 24.4. od 13.00 hod se uskuteční řádné jednání Rady. Program: 

- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Výsledky hospodaření ČT v roce 2001 (GŘ, P. Klime�, P. Kučera, M. Tajč) 
- Rozpočet ČT na rok 2002 (GŘ, P. Klime�, P. Kučera, M. Tajč) 
- Výběrové řízení na ředitele TS Brno (GŘ) 
- Hodnocení úkolů GŘ v 1. čtvrtletí 2002, plnění usnesení č. 61/4/02 (M. 

Horálek) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

12) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 10. 4.  2002 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. �ilerová 
           P. Kučera 


