
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 30. 5. 2001 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, M. Kní�ák, 
              E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
    J. Kamicová � tajemnice Rady  

   J. Balvín � prozatímní ředitel ČT (část) 
Předsedající: M. Horálek, po volbě předsedy J. Mrzena 
Omluven: J. Presl 
 
Program jednání:  

1) losování funkčních období členů Rady 
2) otázka jednacího řádu Rady 
3) hlasování o orgánech Rady 
4) stanovení termínů jednání Rady 
5) informace prozatímní ředitele J. Balvína 
6) různé 

 
1) Rada si dle § 4, odst. 4, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozděj�ích předpisů 
(dále jen �zákon o ČT), určila losem za přítomnosti notářky JUDr. Aleny Procházkové funkční období 
jednotlivých členů Rady.  Z tohoto losování bude dodán do konce týdne notářský zápis, který bude 
přílohou tohoto zápisu. Výsledek losování je následující: 6 let: B. Fanta, M. Horálek, Z. Hůlová, J. 
Presl, J. �ilerová; 4 roky: H. Fibingerová, S. Karásek, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena; 2 roky: Z. 
Forman, M. Kní�ák, P. Kučera, L. Weissová, P. �áček. 
 
2) Hlasování o jednacím řádu Rady. Návrh: �Rada ČT konstatuje, �e ru�í jednací řád předcházející 
Rady ČT schválený 3. 10. 2000. A� do přijetí nového jednacího řádu přijímá Rada ČT svá usnesení na 
základě příslu�ných ustanovení zákona o ČT. Rada současně konstatuje, �e nový jednací řád  bude 
projednávat 21. 6. 2001�. Pro: 13, proti: 1, zdr�el se: 0. Návrh byl přijat.  
Podklad připraví Z. Hůlová k 18. 6. 2001 na základě připomínek a námětů členů Rady.  
 
3) Rada nejprve rozhodla, �e volba orgánů Rady proběhne na 2. jednání Rady dne 21.6.2001. 
V průběhu zasedání v�ak toto rozhodnutí revokovala a rozhodla se volit ihned, a to předsedu a dva 
místopředsedy na funkční období 2 let.  
Hlasování o volbě orgánů Rady. Návrh: �Předseda i místopředsedové Rady ČT budou voleni na 
dne�ním jednání�. Pro: 9, proti: 5, zdr�el se: 0. Návrh byl přijat. 
Hlasování o způsobu volby. Návrh: �Předseda i místopředsedové Rady ČT budou voleni veřejným 
hlasováním�. Pro: 12, proti: 0, zdr�eli se: 2. Návrh byl přijat. 
Hlasování o formě volby předsedy: Návrh: �Systém volby předsedy rady bude dvoukolový, pokud 
nebude předseda zvolen v prvním kole nadpoloviční vět�inou hlasů, do druhého kola postupují dva 
kandidáti s největ�ím počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů se volí losem.� Návrh byl jednohlasně 
schválen. 
Hlasování o volbě místopředsedů. Návrh č. 1: �Rada ČT bude mít 3 místopředsedy�. Pro: 4, proti: 10, 
zdr�el se: 0. Návrh nebyl přijat.  
       Návrh č. 2: �Rada ČT bude mít 2 místopředsedy�. Pro: 9, proti: 4, 
zdr�el se: 1. Návrh byl přijat.  
Hlasování o tiskovém mluvčím: Návrh č. 1: �Rada nebude mít konkrétního tiskového mluvčího�. 
Návrh byl jednohlasně přijat. 
V diskusi padl návrh, aby na tiskových konferencích postupně vystupovali jednotliví, předem určení 
členové Rady pověření jednotlivými tématy. S tímto návrhem se Rada neztoto�nila a  dohodla se, �e 
spolu s předsedou budou k jednotlivým tématům případně vystupovat členové Rady určení ad hoc.  
Hlasování o funkčním období orgánu Rady: Návrh: �Předseda a místopředsedové budou voleni na 
období 2 let, co� odpovídá i rotačnímu principu členství v Radě.� Návrh byl jednohlasně přijat. 
Volba předsedy Rady ČT:  Nominováni byli: Z. Hůlová, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, J. 
Mrzena, P. Kučera. Kandidaturu odmítli: H. Fibingerová, B. Fanta, M. Horálek, ostatní navr�ení ji 
přijali. Hlasování: Návrh č. 1: Zdeňka Hůlová: pro: 6, proti: 1, zdr�el se: 7. Návrh nebyl přijat. 



Návrh č. 2: J. Mrzena: pro: 8  
O třetím kandidátu P. Kučerovi se ji� nehlasovalo, proto�e byl předepsanou vět�inou hlasů předsedou 
Rady ji� v prvním kole zvolen J. Mrzena 
Volba místopředsedů: Navr�eni byli: Z. Hůlová, P. Kučera, B. Fanta a M. Kní�ák a v�ichni 
kandidaturu přijali, s výjimkou M. Kní�áka. Hlasování:  Z. Hůlová: pro: 11. Z. Hůlová byla zvolena 1. 
místopředsedkyní Rady ČT 
J. Kučera. pro: 6, nebyl zvolen místopředsedou. 
B. Fanta pro: 8, byl zvolen 2. místopředsedou Rady ČT. 
 
4) Ve dnech 6.6.2001 a 16.6.2001 od 13.00 hod na Kavčích horách se uskuteční pracovní schůzky 
Rady, jejich� tématem bude předev�ím příprava podkladových materiálů pro volbu dozorčí komise 
podle § 8a), zákona o ČT a některé organizační otázky. 
Ve čtvrtek dne 21. 6. 2001 ve 13.00 hod se uskuteční 2. jednání Rady. Podle výsledků  pracovních 
schůzek Rady by jedním z bodů programu měla být otázka volby dozorčí komise a určení vý�e odměn 
jejich členů (§ 8, odst. 1, písm. i), zákona o ČT). Na program by měl být dále s ohledem na zákonnou 
lhůtu 30 dnů zařazen i návrh jednacího řádu Rady.  
Přípravou podkladů k volbě dozorčí komise Rada pověřuje P. Kučeru. Základní náměty členů Rady 
budou P. Kučerovi předány do 6. 6. 2001. 
 
5) Rada vyslechla informace prozatímního ředitele ČT J. Balvína, týkající se forenzního auditu ČT. 
Tento audit, který prokazuje potřebu vět�í centralizace ČT, jako� i posílení jejích vnitřních kontrolních 
mechanizmů, bude předán k dispozici v�em členům Rady. Rada dále obdr�í návrh vyrovnaného 
rozpočtu ČT na rok 2001 včetně jeho odůvodnění.  
P. Kučera si vy�ádal rozpočty a plnění ČT od roku 1998. Navrhl rovně�, aby pro veřejná zasedání 
Rady byly nalezeny lépe odpovídající prostory. Příslu�ný návrh připraví J. Balvín k 21. 6. 2001. 
Na základě návrhů Z. Hůlové bude mít Rada k dispozici ASPI a pro informaci dokumentovaná 
neukončená správní řízení, vedená proti ČT Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.  
Rada dále �ádá o organizační schéma ČT a seznam členů kolegia.  
Rada �ádá o právní rozbor § 5 zákona o ČT, a to zejména ohledně mo�ného konfliktu zájmů členů 
Rady při účinkování v televizi a při eventuálním zastupování organizací, které mají smlouvy s ČT. 
Dále je po�adován výklad pojmu �jakákoliv funkce ve veřejné správě�. 
Rada dále �ádá rozpočet Rady v roce 2001 a jeho dosavadní čerpání. 
J. Balvín nabídl Radě prohlídku ČT a účast na jednání kolegia ředitele. Rada tuto nabídku přijala s tím, 
�e přesné termíny a účast jednotlivých členů Rady budou je�tě upřesněny. Rada dále počítá i 
s náv�těvami  TS Brno a TS Ostrava, které mohou mít i charakter výjezdních zasedání. 
 
6) Různé 

a) V�ichni členové Rady obdr�eli následující materiály: zákon o ČT v úplném znění, Statut, 
Kodex a Strategii ČT v platném znění a dále Jednací řád předcházející Rady ČT. 

b) V�ichni členové Rady byli vybaveni mobilními telefony, které jsou jim propůjčeny ČT pro 
výkon funkce.  

c) Rada bude mít k dispozici na ka�dém zasedání jedno paré mediálního monitoringu. 
d) Tajemnice Rady nechá vyhotovit vizitky po individuální dohodě se v�emi členy Rady. 
e) Rada rozhodla, �e ověřovatelkou dne�ního zápisu bude Z. Hůlová.  
 

 
 
V Praze dne 30. 5. 2001 
 
 
         JUDr. Zdena Hůlová 
                místopředsedkyně Rady ČT 
 


