
Zápis z 2. jednání Rady České televize dne 21. 6. 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. Presl, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
J. Kamicová, L. Slezáková � sekretariát Rady  

Předsedající: J. Mrzena 
 
Program jednání 
1)  Schválení programu jednání  
2)  Volba návrhové komise 
3)  Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4)  Jednací řád Rady ČT 
5)  Volba dozorčí komise 
6)  Ekonomický blok 
7)  Stí�nosti a podněty 
8)  Plán práce Rady na období červenec - říjen 2001 
9)  Různé: a) prostory pro jednání Rady 

b) pověření předlo�ením návrhu Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT v r. 200 
c) návrh programu 3. jednání Rady 

10) Schválení usnesení 
 
 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování: pro:15, proti:0, zdržel se:0) 
  

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 01/02/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová a M. Horálek a zároveň 
pověřuje jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (15:0:0) 

 
3)  Kontrola zápisu a plnění usnesení z 1. jednání Rady ČT 

Usnesení č. 02/02/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze 
zápisu z 1. jednání Rady ČT dne 30. 5. 2001. (15:0:0) 

 
4)  Jednací řád Rady ČT 

Z. Hůlová předlo�ila členům  návrh Jednacího řádu Rady.  
Čl. 1 schválen beze změn. (15:0:0). 
Čl. 2 schválen v pozměňujících úpravách, vyplývajících z diskuse. (8:7:0 ) 

     Čl. 3 schválen v pozměňujících úpravách, vyplývajících z diskuse. (15:0:0) 
     Čl. 4 schválen v pozměňujících úpravách, vyplývajících z diskuse. (10:0:3) 
     Čl. 5 � vypu�tění. (8:1:4) 
     Čl. 6 schválen v pozměňujících úpravách, vyplývajících z diskuse. (12:0:1) 
     Usnesení č. 03/02/01: Rada schvaluje Jednací řád Rady ČT ve znění schválených pozměňovacích 

návrhů. Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení. (12:0:1) 
 
5)  Volba dozorčí komise 

Rada vyslechla jednotlivé prezentace kandidátů do Dozorčí komise, která bude ustavena pro plnění 
úkolů dle § 8a), zákona 483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozděj�ích předpisů (dále jen zákon 
o ČT). P. Kučera seznámil Radu s nále�itostmi, které kandidáti Radě dodali a navrhl způsob volby 
aklamací samostatně pro jednotlivé kandidáty tzn., �e ka�dý člen Rady mů�e hlasovat pouze pro 5 
kandidátů. Postupuje pouze ten kandidát, který získal nadpoloviční vět�inu hlasů. Rada tento návrh 
odsouhlasila. (15:0:0).  
Rada dále rozhodla, �e Ing. Tomá� Kubala, který se bez vysvětlení či omluvy  na veřejné sly�ení 
nedostavil, nebude do volby zařazen. (14:0:1) 



V prvním kole hlasování byli do Dozorčí komise zvoleni tito kandidáti: JUDr. Jiří Korb, MBA 
(12:0:2), RNDr. Ivan Dvořák, CSc. (8:0:6), Ing. Miroslav Tajč (8:0:6).  
V druhém kole hlasování byl do Dozorčí komise zvolen Ing. Jiří Pártl. (8:0:6)  
Nikdo ze zbývajících kandidátů nezískal předepsaný počet hlasů a tudí� pátý, tj. poslední zbývající 
člen DK nebyl v tomto kole zvolen. 
Rada se proto jednomyslně rozhodla doplnit proceduru volby o poslední kolo, do něj� budou 
zařazeni kandidáti, kteří v předcházejícím hlasování získali největ�í počet hlasů. Takto postoupili 
Ing. R. Daubner a H. Kučerová. 
Hlasování: H.Kučerová (8:0:6), Ing. Daubner (6:0:8). Členem Dozorčí komise se stala H. 
Kučerová. (14:0:0) 

     Usnesení č. 04/02/01 Podle § 8, odst. 1, písm. i) zákona o ČT zřizuje Rada ČT jako svůj poradní 
orgán pětičlennou dozorčí komisi, a to ve slo�ení Ing. Jiří Pártl, Hana Kučerová, JUDr. Jiří Korb 
MBA., RNDr. Ivan Dvořák, CSc., Ing. Miroslav Tajč. (14:0:0) 
Členové dozorčí komise byli zvoleni na základě vý�e popsaných hlasování a procedur. ( 14:0:0) 
Usnesení č. 05/02/01: Na základě § 8, odst. 1, písm. i) zákona o ČT stanoví Rada ČT vý�i odměn 
členů dozorčí komise následovně:  předseda komise  13.000,- Kč měsíčně, místopředseda komise 
11.000,- Kč měsíčně, člen komise 10.000,- Kč měsíčně. Ka�dý člen Dozorčí komise bude vybaven 
mobilním telefonem s limitem 4.000 Kč měsíčně. (12:0:0) 
Usnesení č. 06/02/01: Rada rozhodla, �e náklady na činnost Dozorčí komise budou součástí 
rozpočtu Rady ČT. (12:0:1) 
Usnesení č. 07/02/01: Rada České televize  pověřuje P. Kučeru a P. �áčka koordinací činnosti 
Dozorčí komise Rady České televize,  konzultací a přejímáním výsledků práce a �etření Dozorčí 
komise v souladu se zákonem o ČT. (13:0:0) 
Usnesení č. 08/02/01: Rada České televize  pověřuje P. Kučeru a P. �áčka zpracováním návrhu 
činnosti Dozorčí komise Rady České televize na nejbli��í období. (13:0:0) 

 
6)  Ekonomický blok 

P. Kučera zpracoval na základě předlo�eného rozpočtu a jeho plnění návrh rozpočtu Rady ČT na 
zbývající období r. 2001 tzn. červenec � prosinec a předlo�il návrh ve věci limitu hovorného pro 
mobilní telefony členů Rady a Dozorčí komise. Projednávání dal�ích bodů ekonomického bloku 
bude pokračovat na pří�tím jednání Rady. 
Usnesení č. 09/02/01: Rada schvaluje celkový rozpočet Rady ČT na rok 2001 dle předlo�eného 
návrhu, s tím, �e změny v jednotlivých polo�kách budou projednávány na jednáních Rady.  
(13:0:0) 
Usnesení č. 10/02/01: Rada stanoví měsíční limit maximální vý�e úhrady za mobilní telefony 
takto: 6.000,- předseda, 5.000,- místopředsedové, 4.000,- členové Rady a Dozorčí komise. (10:0:3) 

 
7)  Stí�nosti a podněty 

E. Kohák a L. Weissová seznámili Radu s obsahem do�lých stí�ností a podnětů a navrhli 
v jednotlivých případech ře�ení. Rada se rozhodla klasifikovat ji napří�tě podle obsahu jako podnět 
či stí�nost.  
Podnět č. 1 - Ing.  J. Kroupa (č.j. 20/04/01) - stí�nost na hlasitost znělek a podkresů   

 Usnesení č. 11/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(11:0:1) 

Podnět č. 2 -  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (č.j. 23/05/01) - �ádost o stanovisko 
k pořadu Fakta, ČT1 5. 3. 2001  
Usnesení č. 12/02/01: Rada �ádá o vyjádření prozatímního ředitele (termín: 29. 6. 
2001) a pověřuje Z. Hůlovou a Z. Formana o vypracování návrhu stanoviska. 
(11:0:0) 

Podnět č. 3 - J. Jára (č.j. 25/05/01) - nespokojenost s údajně zavádějícími a jednostrannými 
informacemi 
Usnesení č. 13/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(12:0:0) 



Podnět č. 4 - J. Hanu�  (č.j. 26/05/01) - Radě na vědomí � �ádost o obnovení jednání o znění 
smlouvy mezi ČT a Asociací českých kameramanů  
Usnesení č. 14/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(12:0:0) 

Podnět č. 5 -  K. Mervart (č.j. 29/06/01 a 32/06/01) - nespokojenost se zpravodajstvím a celou ČT 
Usnesení č. 15/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(12:0:0) 

Podnět č. 6 - T. Pecina (30/06/01) - stí�nost na prozatímního ředitele ve věci �ádosti o informace - 
opo�děná a nekompletní odpověď (neuvedeny platy managementu ČT)  
Usnesení č. 16/02/01: Rada �ádá J. Balvína o vysvětlení postupu ČT při vyřizování 
této �ádosti. Dále pověřuje M. Horálka přípravou podkladového stanoviska k této 
stí�nosti. Předseda Rady po�ádá o právní výklad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, jeho předkladatele. Podle zákona č. 
39/2001 Sb. se toti� nově zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozděj�ích předpisů, o 
svobodném přístupu k informacím, vztahuje i na veřejné instituce hospodařící 
s veřejnými prostředky (tedy i ČT). Zároveň se ale nevztahuje na poskytování 
osobních údajů a informací podle zvlá�tního právního předpisu, kterým je mj. dle 
připojeného odkazu právě zákon o ochraně osobních údajů. Je tedy třeba získat 
stanovisko k jeho aplikaci na poměry ČT. (12:0:0) 

Podnět č. 7 - Z. Dobda (č. j. 34/06/01) - podnět k pořadu Duch český, nespokojenost diváka  
Usnesení č. 17/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(12:0:0) 

Podnět č. 8 - Rada RTV - schůzka 27. 6. 2001 ve 13.30 hod. - za Radu se zúčastní: M. Horálek, L. 
Miler, Z. Forman, J. Mrzena, Z. Hůlová, B. Fanta. Odpoví sekretariát Rady. 

Podnět č. 9 -V. Přibský (č. j. 39/06/01) - stí�nost na nevyplacení honoráře za analýzu zpravodajství, 
kterou si u něj objednala předchozí Rada ČT  
Usnesení č. 18/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu a 
pověřuje P. Kučeru posouzením předmětné smlouvy a zpracováním návrhu závazků 
z ní vyplývajících. (11:0:1) 

Podnět č. 10 - J. Ko�elská (č. j. 50/06/01) – Radě na vědomí - absence pořadů o lidské psychice, 
duchovních a existenčních otázkách ve vysílacím schématu ČT  
Usnesení č. 19/02/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného 
návrhu.(12:0:0) 

Podnět č. 11 - V. Klaus, M. Teplíková, O. Novák, L. Suk, B. Hubálek  (č. j. 47, 49, 51, 52, 
56/06/01) � stí�nosti na pořad �Chapadla korupce�  
Usnesení č. 20/02/01: Rada pova�uje tyto podněty za záva�né a domnívá se, �e 
v souladu s § 8, odst. 1, písm. g), zákona o ČT spadá do její působnosti a v této 
souvislosti dále po�aduje: zpracování odborného stanoviska k problematice 
poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvá�ených a v�estranných 
informací pro svobodné vytváření názorů (§2, odst. 2, písm. a) zákona o ČT) FSV 
UK Praha. Rada současně po�aduje vyjádření prozatímního ředitele k tomuto 
problému (termín: 2.7.2001). (11:0:1) 

Podnět č. 12, 13 - J. Tobiá�, A. Dekoj (č. j. 53, 55/06/01) � reakce na odvolání M. Mrnky � Rada 
vzala tyto dopisy na vědomí.  

Podnět č. 14 - Z. Plachý, M. Rychlíková (54, 58/06/01) - situace v TS Brno a �ádost o veřejné 
sly�ení na jednání Rady   
Usnesení č. 21/02/01: Rada konstatovala, �e tuto věc bude ře�it jako stí�nost na 
prozatímního ředitele ČT.  Rada rozhodla, �e se sejde s předkladateli podnětu dne 3. 
7. 2001 v rámci 3. jednání Rady ČT, orientační čas 15.00 hod - s pozváním obou 
stran:  ředitele TS Brno a prozatímního ředitele ČT. Rada pověřuje Z. Hůlovou 
zpracováním návrhu posouzení kompetencí Rady z hlediska obsahu tohoto podnětu. 
(9:0:2) 

     Zbývající podněty budou projednány na pří�tím jednání Rady 
 



8)  Plán práce Rady ČT červenec - říjen 2001 
 3. 7. - orientační program jednání:  

- výběrové řízení na GŘ, stanovení pravidel a jejich vyhlá�ení  
- stí�nosti a podněty  
- ekonomický blok  
- informace o průběhu správních řízení vedených vůči ČT (Z. Radou ČR pro rozhlasové a 

televizní vysílání  
- zahájení prací na novém Kodexu ČT  
 

18. 7.  -  orientační program jednání:  
- příprava Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT v roce 2000  
- zpráva o činnosti Dozorčí komise, hospodaření ČT za 1. � 6. 2001 
- schválení Rozpočtu ČT na rok 2001 
- stí�nosti a podněty 
- změny ve Vysílacím schématu ČT  
 

22. 8. � orientační program jednání: 
-Výroční zpráva Rady ČT o hospodaření ČT v roce 2000 
- příprava stanoviska Rady k auditu ČT  
- stí�nost a podněty 
- informace o průběhu prací na přípravě Kodexu 
 

5. 9.  � orientační program jednání 
- výběrové řízení na GŘ - upřesnění postupu  
- stanovisko Rady k auditu ČT 
- návrh rozpočtu ČT na rok 2002 � vstupní informace 
- stí�nosti, podněty 
- informace o průběhu správních řízení vedených vůči ČT 
 

19. 9.  � orientační program jednání 
- veřejné sly�ení účastníků výběrového řízení na generálního ředitele ČT  
- informace  o průběhu prací na Kodexu 
- stí�nosti, podněty 
 

3. 10.  �  orientační program jednání  
- volba generálního ředitele ČT 
- informace o projednání Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT  v PS PČR 
- stí�nosti, podněty 
- informace o uplatnění závěrů a stanovisek Rady ČT k auditu 

 
17. 10. �  orientační program jednání 

- stanovení mzdy generálního ředitele ČT 
- návrh rozpočtu ČT na rok 2002 
- návrh definitivního znění Kodexu ČT 
- zahájení prací na Statutu ČT 
- stí�nosti a podněty 
 

31. 10. �  orientační program jednání 
- plnění rozpočtu ČT za období leden � září 2001, informace o činnosti Dozorčí komise 
- zpracování připomínek ke Kodexu 
- změny ve vysílacím schématu ČT v následujícím období 
- zpráva o činnosti prozatímního generálního ředitele 
- stí�nosti a podněty 
 



Usnesení č. 22/02/01: Rada schválila harmonogram své dal�í činnosti s orientačním plánem 
programu, dle přilo�eného návrhu. (12:0:0) 

 
9) Různé 

a) Prostory pro jednání - ředitel výroby a techniky předlo�il variantní ře�ení dislokace Rady ČT. 
Usnesení č. 23/02/01: Rada rozhodla, �e její veřejná jednání se i nadále budou uskutečňovat 
v saloncích ČT. Stávající prostory si ponechá jako pracovní zázemí. Současně budou k dispozici 
pro zasedání dozorčí komise. (11:0:1) 

 
b) Usnesení č. 24/02/01: Rada České televize  pověřuje P. Kučeru předlo�ením návrh Výroční 

zprávy Rady ČT o hospodaření České televize za období roku 2000 Radě České televize 
k projednání. (12:0:0) 

 
c) Návrh programu jednání na 3. 7. 2001: 

- zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- plnění usnesení  a kontrola zápisu (J. Mrzena) 
- výběrové řízení na GŘ (B. Fanta) 
- stí�nosti a podněty (L. Weissová, E. Kohák, M. Horálek, Z. Hůlová, Z. Forman) 
- ekonomický blok - rozpočtové provizorium na r. 2001, dozorčí komise (P. Kučera, P. �áček) 
- informace o správních řízení vedených proti ČT (Z.Hůlová) 
- zahájení prací na Kodexu ČT (J. Mrzena, L. Miler) 
- různé 
- závěr, schválení usnesení  
Usnesení č. 25/02/01: Rada schvaluje předlo�ený návrh programu jednání na 3. 7. 2001 
(12:0:0) 

 
10) Rada schválila usnesení z dne�ního jednání (12:0:0) 
 
 
 
 
V Praze 21. 6. 2001 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Zdena Hůlová 
         Ing. Milan Horálek,CSc. 


