
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 8. 1. 2003 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, M. 
Kní�ák, L. Miler, J.Mrzena J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová a P. �áček.   
Omluveni:  
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, M. Tajč, M. Elger, J. Hlavinka 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výběrové řízení na GŘ ČT  
• Smlouva o podmínkách výkonu funkce prozatímního ředitele  
• Hodnocení plnění úkolů GŘ ve 4. čtvrtletí 2002, posouzení kontinuity jejich plnění  
• Kauza UNO - plnění usnesení č. 484/29/02  
• Autodoprava � plnění usnesení č. 489/29/02  
• Restrukturalizace � plnění usnesení č. 459/28/02  
• Kodex ČT  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 1/01/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (13:0:0) 
 

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

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 3/01/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady ČT. (13:0:0) 

 
4) Výběrové řízení na GŘ ČT 

Usnesení č. 4/01/03: Rada souhlasí s mandátní smlouvou s firmou Hofírek Consulting 
v předlo�eném znění s tím, �e specifikace popisu činnosti mandatáře, stanovenou přílohou č. 1 
k předmětné smlouvě, se stanoví takto:  
- právní, organizační a administrativní zabezpečení průběhu výběrového řízení na GŘ ČT 
- návrh struktury postupu a formálních nále�itostí výběrového řízení, textový a grafický návrh 

inzerce pro oznámení výběrového řízení v ti�těné a elektronické podobě 
- příprava návrhu zadávací dokumentace výběrového řízení  
- zabezpečení průkazné distribuce propozic výběrového řízení uchazečům 
- zabezpečení průkazného shromá�dění přihlá�ek uchazečů podle schválené zadávací 

dokumentace 
- zabezpečení protokolace doručených přihlá�ek jednotlivých uchazečů, jejich otevření za účasti 

notáře a posouzení jejich kompletnosti z hlediska formálních nále�itostí stanovených ve 
schválené zadávací dokumentaci. 

Rada dále po�aduje předlo�it podrobnou informaci o vý�e uvedených úkonech, jako� i protokol o 
doručených přihlá�kách uchazečů, průběhu jejich otevření a o posouzení jejich kompletnosti 
z hlediska formálních nále�itostí nejpozději na jednání Rady dne 15.1.2003. Změna tohoto termínu 
musí být projednána s předsedou Rady ČT a to výhradně z důvodů abnormálně vysokého počtu 
přihlá�ek. Rada stanovila termín plnění mandátní smlouvy s ohledem na vý�e uvedený rozsah 
po�adovaných slu�eb od 1. prosince 2002 do 15. ledna 2003 včetně. Rada pověřuje mpř. RČT 



B.Fantu  předlo�ením upraveného návrhu smlouvy k podpisu zúčastněným smluvním stranám. 
(13:0:1) 
Usnesení č. 5/01/03: Rada ulo�ila místopředsedovi B. Fantovi, aby zpracoval návrh dal�ího 
postupu Rady s ohledem na počet uchazečů ve výběrovém řízení a předlo�il jej na jednání Rady 
dne 15.1.2003. (14:0:0) 
Usnesení č. 6/01/03: Rada pověřuje Z. Hůlovou a L. Milera kontrolou činnosti firmy Hofírek 
Consulting při aktu přebírání přihlá�ek od uchazečů ve výběrovém řízení na generálního ředitele 
ČT dne 13.1.2003 ve firmě Hofírek Consulting. (14:0:0) 
Usnesení č. 7/01/03: Rada pověřuje L. Weissovou a B. Fantu kontrolou činnosti firmy Hofírek 
Consulting při aktu otevírání přihlá�ek od uchazečů ve výběrovém řízení na GŘ a posouzení jejich 
úplnosti dne 14.1.2003 ve firmě Hofírek Consulting. (14:0:0) 
 

5) Smlouva o podmínkách výkonu funkce prozatímního ředitele 
Usnesení č. 8/01/03: Rada projednala a schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce prozatímního 
ředitele v předlo�eném znění a pověřuje předsedu Rady pana Ing. Jana Mrzenu a ředitele 
sekretariátu GŘ pana Mgr. Jiřího Kučeru jejím podpisem. (10:0:4) po opravě hlasování (9:0:4) 
Rada �ádá prozatímního ředitele, aby informoval Radu o úpravě mana�erských smluv na prvním 
stupni řízení v termínu do 3.2.2003. 
 

6) Hodnocení plnění úkolů GŘ ve 4. čtvrtletí 2002, posouzení kontinuity jejich plnění 
Usnesení č. 9/01/03: Rada po vyhodnocení úkolů J. Balvína ve 4. čtvrtletí roku 2002 rozhodla, �e 
J. Balvínovi příslu�í na základě čl. 5.2. managerské smlouvy pohyblivá slo�ky mzdy ve vý�i 20% 
maximálního rozpětí stanoveného v tomto článku a to za období do data jeho odvolání z funkce 
GŘ.  
Usnesení č. 10/01/03: Rada �ádá prozatímního ředitele o dopracování předmětných zadaných 
úkolů v termínu do 28.2.2003. (8:3:3) 

 
7) Kauza UNO - plnění usnesení č. 484/29/02 

Usnesení č. 11/01/03: Rada bere na vědomí informace prozatímního ředitele a J. Hlavinky ve věci 
kauzy UNO. Rada �ádá prozatímního ředitele o informaci o systémových opatřeních vyvozených 
v této věci do 7.2.2003. (14:0:0) 
 

8) Autodoprava � plnění usnesení č. 489/29/02 
      Usnesení č. 12/01/03: Rada obdr�ela komplexní materiál týkající se autodopravy České televize 

včetně analýzy a ukládá Dozorčí komisi, aby k tomuto materiálu zpracovala své stanovisko 
v termínu do 7.2.2003. (14:0:0) 

 
9) Restrukturalizace � plnění usnesení č. 459/28/02 

Usnesení č. 13/01/03: Rada se v souladu se svým usnesením č. 459/28/02 seznámila se stavem 
prací na praktické aplikaci restrukturalizačního projektu ČT. Rada bere na vědomí informaci 
prozatímního ředitele P. Klime�e a předsedy DK M. Tajče.  
Rada doporučuje prozatímnímu řediteli : 
1) předlo�it podrobný časový harmonogram jednotlivých projektů v termínu do 10.2.2003,  
2) předlo�it Radě ka�dé čtvrtletí zprávu o postupu jednotlivých projektů, 
3) informovat Radu, jaká je úloha PR a jakým způsobem bude v této věci komunikovat 

s veřejností. (14:0:0) 
 

10) Kodex ČT 
Usnesení č. 14/01/03: Rada bere na vědomí informace M. Elgera a B. Fanty o postupech prací 
k přípravě Kodexu ČT. Rada stanovila pracovní skupinu ve slo�ení E. Kohák, H. Fibingerová, Z. 
Hůlová a P. �áček do pracovní skupiny v gesci B. Fanty. Členové Rady předají připomínky 
k návrhu Kodexu v písemné podobě nejpozději do 17.1.2003 na sekretariát Rady. 17.1.2003 je 
také poslední termín po přijetí externích připomínek. Dne 22.1.2003 se uskuteční seminář se 
zpracovateli návrhu Kodexu.  (13:0:1) 

 



11) Stí�nosti a podněty 
Usnesení č. 15/01/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a L. Weissové  o stavu ře�ení 
stí�ností a podnětů k dne�nímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 
Usnesení č. 16/01/03: Rada souhlasí s návrhem odpovědi J. Mrzeny ke stí�nosti čj. 982 a 978/02, 
týkající se článku M. Kní�áka v časopisu Reflex. (14:0:0) 

 
12) Různé 

a) předbě�ný návrh programu 2. jednání Rady v roce 2003, které se uskuteční 15.1. od 13.00 hod 
• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Výběrové řízení na GŘ ČT � mandátní smlouva (B. Fanta) 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002 (J. Mrzena) 
• Podněty a stí�nosti (Weissová, Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

 
13) Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
V Praze dne 8.1.2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 

      předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Přehled do�lé po�ty 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, B. Fanta 
 



PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 18.12.02 DO 1. 1.03 
   

1.Josef Mach � Dopis M. Kní�ákovi - stí�nost na diskriminaci důchodců  č.j. 970 
2. Mgr. Květoslava �amajová � Stí�nost na dramaturgické vedení a úpravu textu filmu 

�Drtivý dopad� z 23.11.02  č.j. 971 (GŘ) 
3. Ing. Zuzana Drhová (Zelený kruh) � Absence pořadu o ekologii ve vysílání ČT  č.j. 

973 (GŘ) 
4. Mgr. Pavel Brabec (Asociace českých reklamních agentur a marketingové 

komunikace) � �ádost o vysvětlení skryté reklamy v pořadu �Móda� dne 7.12.02      
č.j. 974    (GŘ)   

5. NOO ČT  Praha � Vyjádření k článku M. Kní�áka v časopisu Reflex č. 51,52/02       
č.j. 978 

6. MO ČSSD ��ádost o vysílání přímých přenosů z jednání PSP ČR  č.j. 979 
7. Prof. Dr.Franti�ek Sehnal CSc. � Stanovisko k pořadu �Nedej se!�  č.j. 980 
8. Jana Tomsová � Názor na profesionalitu osoby GŘ v souvislosti s jeho volbou        č.j. 

981 
9. Kristina Taberyová � Dopis KPP - vyjádření  k článku M. Kní�áka v časopisu Reflex 
č. 51,52/02    č.j. 982 

10. Vojtěch �ebela � Urgence stí�nosti na seriál �Sex ve městě�    č.j. 984 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY  OD 1. 1. DO 8. 1. 2003  
 

1. Ing. Josef Kočí � Radě na vědomí dopis LN - reklamy v ČT    č.j.1 
2. RRTV � Dopis Vladimíra Drábka uchazeče o místo GŘ  - zpráva o své exilové činnosti 
č.j. 2 
3. Petr Ondráček (Liga na ochranu zvířat ČR) � Vysílání pořadu na pomoc zvířatům 
�Chcete mě?� č.j. 4 (GŘ) 
4. Jiří Ovečka � personální spory v redakci zpravodajství a publicistiky (GŘ) 

 
 


