
Zápis z  3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman. M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, E. Kohák,  

P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
omluven: M. Kní�ák 
J. Kamicová, L. Slezáková � sekretariát Rady 
J. Balvín � prozatímní ředitel ČT 
Přizvaní hosté v průběhu jednání: J. Korb, A. Dekoj, I. Plachý, M. Rychlíková, P. Kaláb, I. Vaněk,  

I. Mathé 
 
 
Program jednání 
1)  zahájení 
2)  volba návrhové komise 
3)  kontrola zápisu a plnění usnesení 
4)  výběrové řízení na GŘ ČT 
5)  stí�nosti a podněty 
6)  ekonomický blok 
7)  informace o správních řízení vedených proti ČT 
8)  zahájení prací na Kodexu ČT 
9)  různé 

- aktualizace webových stránek Rady 
- pozvání EWI 
- prohlídka objektu ČT 
- návrh programu 4. jednání Rady 

10) závěr, schválení usnesení 
 
 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro:14, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 26/03/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová a L. Miler a zároveň 
pověřuje jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (14:0:0) 

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

Usnesení č. 27/03/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze 
zápisu z 2. Jednání Rady ČT dne 21. 6. 2001. (14:0:0) 

 
4)  Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

Usnesení č. 28/03/01: Rada ČT schválila zadávací dokumentaci výběrového řízení na generálního 
ředitele ČT, zpracovanou B. Fantou ve znění pozměňujících návrhů. (viz příloha) 

 
5)  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.  
 
Podnět č. 1 - v rámci stí�nosti Z. Plachého a M. Rychlíkové (č.j. 54, 58/06/01) se dne�ního jednání 

Rady zúčastnili zástupci iniciativy Brno 20/21, zástupci vedení TS Brno, Monika 
Rychlíková, Ivo Mathé. 

Usnesení č. 29/03/01: Rada ČT pova�uje tuto stí�nost za velmi zásadní a proto �ádá: 
- prozatímního ředitele o poskytnutí zprávy kontrolního odboru a jeho písemné 

stanovisko k této zprávě,  
- stanovisko ředitele TS Brno k této stí�nosti a ke kontrolní zprávě, provedené 

v TS Brno,  



- stanovisko prozatímního ředitele k bodu a) a b).  
- stanovisko Dozorčí komise Rady ČT k vý�e uvedeným materiálům  
(termín: 31.7.2001). (13:0:0) 
 

Podnět č. 2 - J. Tichý (78/06/01) � pořad �Chapadla korupce�  
Usnesení č. 30/03/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(13:0:1) 
 

Podnět č. 3 � A. Dekoj, předseda NOO (105/07/01) � stí�nost na neodvysílání pořadu Tady a teď - 
Rada vyslechla vyjádření prozatímního ředitele a předsedu NOO A. Dekoje.  
Usnesení č. 31/03/01: Rada ČT jmenuje pracovní skupinu ve slo�ení: Z. Hůlová, P. 
�áček, S. Karásek � garant,  která projedná konsekvence této stí�nosti a předlo�í 
Radě své poznatky projednání na nejbli��ím jednání Rady ČT. Rada ČT připraví 
návrh prohlá�ení k otázce vnitřní autoregulace vysílání ČT. (E. Kohák - garant, J. 
�ilerová, L. Miler) (termín: 19. 9. 2001). (8:3:2) 
 

Podnět č. 4 - Regiony ČT2 (č.j. 74/06/01) � stí�nost na zru�ení pořadu  
Usnesení č. 32/03/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. 
Rada ČT �ádá prozatímního ředitele o vyjádření k vý�e uvedené věci. (11:0:0) 
 

Podnět č.5 - paní Pavlová (č.j. 67/06/01) � neodvysílání vzpomínky na loutkáře L. Nováka 
v Kalendáriu  
Usnesení č. 33/03/01: Rada �ádá prozatímního ředitele o vyjádření k této věci. 
(10:0:1) 
 

Podnět č.6 - man�elé Ulbrichovi (č.j. 62/06/01) � pořad �Chapadla korupce�  
Usnesení č. 34/03/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu 
(13:0:0) 
 

Podnět č.7 � R. Slavotínek (č.j. 61/06/01) � stí�nost na pořad Tady a teď - �Brno - Zdravé město� - 
Usnesení č. 35/03/01: L. Weissová, H. Fibingerová shlédnou tento pořad a na pří�tí 
jednání předlo�í návrh na odpověď v této věci. (13:0:0) 

 
Podnět č. 8 - J. Kučera (č.j. 63/06/01) - sdru�ení nevidomých  

Usnesení č. 36/03/01: Rada předá k vyjádření řediteli a vrátí se k tomuto problému na 
pří�tím jednání. Rada pověřila vypracováním návrhu stanoviska Z. Formana. (13:0:0) 
 

Podnět č. 9 - J. Kavan (č.j. 91/06/01) � stí�nost na pořad Fakta  
Usnesení č. 37/03/01: Rada tuto stí�nost odkládá na pří�tí jednání. (13:0:0) 
 

Podnět č. 10 - Z. Hůlová a Z. Forman vypracovali stanovisko ke stí�nosti č. 23/05/01, týkající se 
pořadu Fakta z 5. 3. 2001.  
Usnesení č. 38/03/01: Členové Rady vzali  tento návrh na vědomí a jeho 
projednáním pověřují  Z. Formana. (13:0:0) 
 

Podnět č. 11  - J. Richter, M. Kraus (č.j. 96, 83/06/01) � stí�nost na pořad Klekánice 
Usnesení č. 39/03/01: Rada pověřila J. Presla zpracováním návrhu stanoviska. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6) Ekonomický blok 
I) Usnesení č. 40/03/01: Na základě předlo�eného návrhu Rada ČT vzala na vědomí základní 

informace o problematice rozpočtového provizoria a rozpočtu na rok 2001.  
a) Rada ČT se seznámila se základními údaji předlo�eného rozpočtu a konstatuje, �e 

projedná rozpočet po předlo�ení:  
- podrobného rozpočtu 
- interní směrnice upravující provádění výběrových řízení 
- interní směrnice upravující kontrolní mechanizmy (zejména v oblasti hospodaření 
ČT) 
 

b) Rada ČT po�aduje předlo�it rozpočet, který nebude vykazovat provozní ztrátu.  
c) Rozpočet bude polo�kově navazovat na rozpočty minulých let.  
d) Rada dále po�aduje od prozatímního ředitele obratem seznam  úspor, které by vedly 

k naplnění bodu b), tohoto usnesení. (11:0:2) 
 

II) Usnesení č. 41/03/01: Rada �ádá Dozorčí komisi o posouzení hospodaření ČT v r. 2000 a o 
přípravu návrhu definitivního znění Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT za rok 2000 
ve spolupráci s gestory a to na jednání Rady nejpozději do 22. 8. 2001. (zodpovídá P. 
Kučera, P. �áček). (13:0:0)  
Dozorčí komise obdr�í potřebné podklady. 
Dozorčí komise předlo�í Radě ČT informace o hospodaření ČT v období 1. - 6. 2001 
v nejbli��ím mo�ném termínu po obdr�ení příslu�ných materiálů a současně Rada po�aduje 
rozbor rozpočtu na rok 2001 (13:0:0) 
 

     III) Usnesení č. 42/03/01: Rada ČT ukládá DK zpracovat návrh stanoviska k Auditům ČT 
nejpozději do 15. 9. 2001. (13:0:0) 

                
       IV) Usnesení č. 43/03/01:Rada ČT upozorňuje prozatímního ředitele, �e nebylo naplněno 

usnesení č.06/02/01 (13:0:0) 
 
       IV) Usnesení č. 44/03/01: Rada stanoví na základě analýzy smlouvy s V. Přibským  odměnu ve 

vý�i 8.000,- Kč za vypracování předmětné činnosti � viz dopis č.j. 39/06/01. (11:1:1)  
 

7) Informace o správních řízení vedených proti ČT 
Usnesení č. 45/03/01: Rada bere na vědomí informace předlo�ené Z. Hůlovou v této věci a 
současně �ádá prozatímního ředitele o kontinuální informace ve věci správních řízení vedených 
Radou ČR pro RTV proti ČT. (12:0:0) 

 
8) Zahájení prací na Kodexu ČT 

Usnesení č. 46/03/01: Rada ČT bere na vědomí informace L. Milera o zahájení prací na Kodexu 
ČT a současně ustanovuje v této zále�itosti pracovní skupinu ve slo�ení S. Karásek, L. Weissová, 
Z. Hůlová, E. Kohák, Z. Forman s garancí L. Milera. Rada �ádá prozatímního ředitele, aby ve 
spolupráci s generálním ředitelem ČRo seznámili Radu s návrhem členů pracovních komisí obou 
institucí, včetně návrhu koordinátora. Rada ukládá gestorovi zpracovat průbě�nou informaci o 
stavu přípravy prací v termínu 19. 9. 2001. (11:0:0) 

 
9) Různé 

a) Návrh programu jednání na pří�tí jednání 
 Usnesení č. 47/03/01: Rada odsouhlasila návrh programu jednání dne 18. 7. 2001 

v předlo�eném znění. (12:0:0) 
 

• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
•  plnění usnesení a kontrola zápisu (J. Mrzena) 
•  ekonomický blok  

- schválení rozpočtu ČT na rok 2001 (P. Kučera, P. �áček) 



- příprava Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT v roce 2000 (P. Kučera, P. �áček) 
•  stí�nosti a podněty (L. Weiss, E. Kohák) 
•  informace o změnách ve Vysílacím schématu ČT v roce 2001 (J. Mrzena, spol. J. Balvín) 
•  různé 
•  schválení usnesení, závěr 

 
b) do 22. 8. 2001 vypracují členové Rady svůj profesní �ivotopis na www stránky rady 
c) Rada obdr�ela pozvánku na mediální panel EWI � EastWest Institute � 11. 7. 2001, 13.00 hod. 

Za Radu se zúčastní Z. Hůlová. 
d) 11. 7. 2001 se uskuteční prohlídka objektu ČT. Členové Rady osobně potvrdí obratem svoji 

účast na sekretariát Rady. 
  

10) Rada schválila v�echna usnesení z tohoto zápisu. (13:0:0) 
  
 
 
 

V Praze dne 3. 7. 2001 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                    předseda Rady ČT 
 
 
ověřovatelé zápisu:  
 
Z. Hůlová  
L. Miler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  Zadávací dokumentace výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
 



Příloha k Zápisu z 3. jednání Rady ČT dne 3. 7. 2001 (usnesení č. 28/03/01) 
 
 
Zadávací dokumentace výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
 
1. Metoda: 
 

- veřejné vyhlá�ení  
 
2. Kritéria hodnocení: 
 zejména: 

- vzdělání 
- profesní předpoklady 
- předpoklady k řízení velké instituce 
- reference 

 
3. Inzerát oznamující vypsání výběrového řízení: 
začátek inzerátu  

Rada ČT vyhla�uje na základě §9, odst. 4, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozděj�ích předpisů, výběrové řízení na funkci generálního ředitele České televize.   
Přihlá�ka do výběrového řízení musí obsahovat tyto nále�itosti :  

- jméno, adresu bydli�tě, rodné číslo 
- nále�itosti vyplývající ze zákona 483/1991 o České televizi,  § 9 odst. 4, ve znění 

pozděj�ích předpisů 
- prohlá�ení vyplývající ze zákona 483/1991 o České televizi, §  9 odst. 5, ve znění 

pozděj�ích předpisů 
- strukturovaný �ivotopis 
- doklad o nejvy��ím dosa�eném vzdělání 
- úvahu o veřejnoprávním poslání ČT, v rozsahu max. 3 normové strany 
- projekt týkající se funkce ČT dle § 2, §3 483/1991 zákona o České televizi, ve znění 

pozděj�ích předpisů v rozsahu max. 10 normových stran 
- souhlas s veřejným projednáváním přihlá�ky  
- reference 

 
Přihlá�ka obsahující v�echny nále�itosti musí být odeslána nejpozději do 4. 9. 2001 na adresu notářské 
kanceláře JUDr. Marie Malá, Karlovo nám. 17, 110 00 Praha 1 v obálce označené nápisem �Rada 
ČT�. 
Doklady a informace nutné k vypracování bodu č. 6. a 7. budou k dispozici v sekretariátu Rady ČT po 
telefonické domluvě na telefonním čísle 0602/344069 - Jana Kamicová, nebo na e-mailové adrese   
jana.kamicova@czech-tv.cz.Uchazeč je povinen před nahlédnutím do dokladů a informací podepsat 
prohlá�ení o mlčenlivosti. 
 
Rada ČT má právo kdykoliv výběrové řízení zru�it. 
 
konec inzerátu 

 
4. Způsob vyhodnocení uchazečů: 
 

- kontrola úplnosti přihlá�ek (po formální stránce) 
- hodnocení přihlá�ek (po obsahové stránce),  
- vlastní výběr uchazečů bude proveden ve třech kolech,   
- v prvním kole budou vyřazeny přihlá�ky do�lé po termínu, a přihlá�ky nesplňující nále�itosti; 

ostatní přihlá�ky postupují do druhého kola, 



- v druhém kole budou uchazeči, jejich� přihlá�ka postoupila do druhého kola, prezentovat svůj 
projekt a absolvují pohovor na veřejném jednání Rady ČT; Rada vybere  maximálně 5 
uchazečů, kteří postoupí do třetího kola, pořadí prezentace bude určeno losem.  

- ve třetím kole Rada po diskusi a na základě volby jmenuje generálního ředitele ČT 
z účastníků, kteří postoupili do třetího kola. 

 
5. Vlastní výběrové řízení: 

- inzerát bude uveřejněn ve dvou celostátně distribuovaných denících (MFDnes, HN), 
v Obchodním věstníku a na internetových stránkách ČT,  na Teletextu ČT  a v Oznamu ČT. 

 
6. Harmonogram 
       
zveřejnění inzerátu     10. 7. 2001 
odeslání přihlá�ek     4. 9. 2001 
otevření obálek     11. 9. 2001 
hodnocení úplností přihlá�ek   19. 9. 2001 
jednání Rady ČT 1.kolo   19. 9. 2001 
jednání Rady ČT 2.kolo    
jednání Rady ČT 3.kolo    
 
O termínu 2. a 3. kola výběru bude rozhodnuto v rámci příslu�ných jednání Rady ČT, mimo jiné 
s ohledem na počet přihlá�ených. 
Závěrečná zpráva, oznámení výsledků v�em uchazečům, oficiální oznámení výsledků výběrového 
řízení dle zákona 483/1991 o České televizi,  § 4 odst. 5, jmenování generálního ředitele ČT .  
 
 
Zpracoval: B. Fanta 
 
 
 
Správnost ověřili: 
 
Z. Hůlová 
L. Miler 
J. Mrzena 
 


