
Zápis ze 4. jednání Rady České televize dne 18. 7. 2001 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, S. Karásek, E. Kohák, J. Mrzena,  
P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, P. �áček 
omluveni: Z. Hůlová, L. Weissová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
 
Program jednání:  

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  ekonomický blok  
4)  stí�nosti a podněty 
5)  informace o změnách ve Vysílacím schématu 
6)  různé               

1. stanovení platu GŘ 
2. kontrolní útvar ČT 
3. výpovědi v době krize ČT 
4. přemístění jednání Rady 
5. návrh programu 5. jednání Rady ČT dne 22. 8. 2001 

7)  schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 48/04/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. Presl, P. �áček a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:2) 
 

3)  Kontrola zápisu a plnění usnesení z 3. jednání Rady ČT 
Usnesení č. 49/04/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisu ze 3. jednání Rady ČT dne 3. 7. 2001 a dále informace L. Milera o pokračujících pracech k 
přípravě Kodexu ČT. (12:0:1) 
 

4)  Ekonomický blok 
Usnesení č. 50/04/01: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání DK dne 21. 6. 2001. (13:0:0) 
Usnesení č. 51/04/01: Rada bere na vědomí Jednací řád DK. (13:0:0) 
Usnesení č. 52/04/01: Rada bere na vědomí Plán činnosti DK na období červen - prosinec 2001. 
(13:0:0)  
Usnesení č. 53/04/01: Rada schvaluje vzor prohlá�ení o zachování mlčenlivosti (viz. příloha). 
(12:0:1) 
Usnesení č. 54/04/01: Rada bere na vědomí rozhodnutí prozatímního ředitele ČT č. 14 ze dne 13. 
7. 2001 o opatření vyplývajících z auditorské zprávy s po�adavkem změny termínu opatření č. 1 
(Zpracování postupu pro výběrová řízení) do 31. 8. 2001. (10:0:3) 
Usnesení č. 55/04/01: Rada schvaluje seznam dokladů nutných k vypracování bodu 6. a 7., části 
III), Přílohy k Zápisu ze 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 s doplněním přehledu o bod 
18 � Organizační řád ČT a 19 � Statut ČT, s tím, �e uchazeč mů�e nahlédnout do podkladů po 
podepsání prohlá�ení o zachování mlčenlivosti. Doklady a informace budou k dispozici na 
sekretariátu Rady. (8:0:5) 
Návrh P. Kučery: Dal�í �ádosti o podklady budou po posouzení komisí ve slo�ení.... předány v�em 
uchazečům. Tento návrh nepro�el. 
Usnesení č. 56/04/01: Rada bere na vědomí změny znění inzerátu pro vyhlá�ení výběrového řízení 
na obsazení funkce generálního ředitele ČT a souhlasí s touto verzí.(12:0:0) 
Usnesení č. 57/04/01: Rada bere na vědomí termíny pro zveřejnění inzerátu 



1. MFDnes     19. 7. 2001  
2. Hn      18. 7. 2001 
3. Obchodní věstník    18. 7. 2001 
4. Internetové stránky ČT    4. 7. 2001 
5. Teletext ČT      9. 7. 2001 
6. Oznam ČT     od 18. 7. 2001 

 
Usnesení č. 58/04/01: Rada bere na vědomí změnu notáře - původně notářská kancelář JUDr. 
Marie Malá, Karlovo nám. 17,  Praha 2, nově - notářská kancelář JUDr. Jarmila Humpolcová, 
Opletalova 55, 111 84  Praha 1. (12:0:2) 
Usnesení č. 59/04/01: Rada schvaluje uspořádání semináře k postupu sestavování rozpočtu ČT 
s tím, �e se uskuteční v termínu 1. 8. 2001 od 13.00 hod a pověřuje P. Kučeru organizací semináře. 
Seminář je určen pro členy Rady ČT a členy DK. (11:0:1) 
Usnesení č. 60/04/01: Rada bere na vědomí rámcový návrh struktury Výroční zprávy Rady ČT o 
hospodaření ČT v roce 2000. Rada po�aduje od prozatímního ředitele ČT předlo�ení podkladů 
uvedených v příloze nejpozději v termínu do 31. 7. 2001. (8:0:5) 

 
5) Stí�nosti a podněty 

Podnět č. 1 - A. Dekoj (čj. 105/07/01) - S. Karásek a P. �áček informovali Radu o schůzce se 
zástupci zpravodajství, která se uskutečnila dne 16. 7. 2001.  
Usnesení č. 61/04/01: Rada bere na vědomí informace a ukládá P. �áčkovi zpracovat na pří�tí 
jednání Rady podklad pro přijetí stanoviska v intencích dne�ní diskuse. (8:1:4) 
Stanovisko M. Kní�áka - nereagovat na dopis vůbec � nepro�lo. 
 
E. Kohák seznámil Radu s obsahem do�lých stí�ností a podnětů a navrhli v jednotlivých případech 
ře�ení. 
Podnět č. 2 - Regiony na ČT 2 (čj. 74/06/01)   
Usnesení č. 62/04/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu a přikládá 
stanovisko J. Balvína. Rada �ádá generálního ředitele ČT o předlo�ení rozboru efektivity tohoto 
pořadu do konce roku 2001. (13:0:0) 
 
Podnět č. 3 - J. Kavan (čj. 91/06/01) - stí�nost na pořad Fakta z 18. 6. 01  
Usnesení č. 63/04/01: Rada chápe tuto stí�nost jako podnět a souhlasí s odpovědí ve smyslu 
předlo�eného návrhu. (8:1:2) 
 
Podnět č. 4 - R. Slavotínek (čj. 61/06/01) - stí�nost na pořad �Tady a teď�  
Usnesení č. 64/04/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu M. Kní�áka a 
E.Koháka. (12:0:0) 
 
Podnět č. 5 - J. Kučera (čj. 63/06/01) - Sdru�ení nevidomých  
Usnesení č. 65/04/01: Rada souhlasí s odpovědí Z. Formana ve smyslu předlo�eného návrhu. 
(12:0:1) 
 
Podnět č. 6 - Stí�nost na pořad Fakta (čj. 23/05/01)  
Usnesení č. 66/04/01: Rada souhlasí s odpovědí Z. Formana a Z. Hůlové ve smyslu předlo�eného 
návrhu. (13:0:0) 
 
Podnět č. 7 - J. Richter, M. Kraus, T. Holečková (čj. 96, 83/06/01) - stí�nost na pořad Klekánice 
Usnesení č. 67/04/01: Rada shledala tento pořad jako nevyvá�ený a stí�nost jako opodstatněnou a 
ukládá prozatímnímu řediteli, aby do pří�tího jednání předlo�il ře�ení celé situace. (11:0:2) 
 
Podnět č. 8 - V. Klaus, M. Teplíková, O. Novák, L. Suk, B. Hubálek (čj. 47, 49, 51, 52, 56/06/01) - 
stí�nost na pořad Chapadla korupce   



Usnesení č. 68/04/01: Rada obdr�ela Stanovisko k pořadu ČT �Chapadla korupce�, které 
vypracovalo pro Radu Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV. Rada souhlasí s odpovědí ve 
smyslu předlo�eného návrhu. (12:0:0)  
 
Podnět č. 9 - T. Pecina (čj. 103/06/01) - stí�nost na odpověď prozatímního ředitele na stí�nost - 
Usnesení č. 69/04/01: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu. (13:0:0) 
 
Podnět č. 10 - T. Přívratský (čj. 95/06/01)  - zpravodajství o kampeličkách  
Usnesení č. 70/04/01: Rada souhlasí ve smyslu předlo�eného návrhu. (12:0:1) 
 
Podnět č. 11 - M. Hronek (čj. 85/06/01) - stí�nost na reklamu a uvedení filmu �Odhadce� 
Usnesení č. 71/06/01: Rada souhlasí ve smyslu předlo�eného návrhu. (11:0:2) 
 
Podnět č. 12 - Z. Dvořák (čj. 86/06/01) - Radě na vědomí - diskriminace politiků v ČT  
Usnesení č. 72/04/01: Rada vzala tento dopis na vědomí. (13:0:0) 
 
Podnět č. 13 - J. Merganc, J. Köhlerová (čj. 82/06/01) - nevysílání slavnostního odhalení Dr. F. 
Lützowa  
Usnesení č. 73/04/01: Rada souhlasí ve smyslu předlo�eného návrhu. (13:0:0) 
 

6)  Změny ve vysílacím schématu ČT 
Ředitel programu P. Koliha a M. Luhanová informovali Radu o Vysílacím schématu ČT, jeho 
přípravě, slo�ení, vzniku, koordinaci atd. P. Koliha informoval Radu, �e 10. srpna se uskuteční 
tisková konference k novému Vysílacímu schématu ČT na rok 2001 a dále přislíbil distribuci 
materiálu, týkajícího se přípravy programového schématu pro rok 2002 dodat v�em členům Rady. 
Termín: 14 dní před uskutečněním semináře.  
Usnesení č. 74/04/01: Rada bere na vědomí zprávu prozatímního ředitele a informace 
programového ředitele o modelování programového schématu v roce 2001. Rada ukládá 
prozatímnímu řediteli zorganizovat pracovní seminář ke změnám ve vysílacím schématu v roce 
2002, který by se měl uskutečnit do konce srpna leto�ního roku. Garanty za Radu budou J. Mrzena 
a M. Horálek. (13:0:0) 

 
7)  Různé 

a)  stanovení platu GŘ - Usnesení č. 75/04/01: Rada vzala na vědomí informace T. Olivy, 
finančního ředitele ČT, o platu GŘ. (9:1:2) 

b)  Kontrolní útvar ČT - Usnesení č. 76/04/01: Rada vzala na vědomí informace T. Olivy, 
finančního ředitele ČT o stavu Kontrolního útvaru ČT a naplnění usnesení Rady č. 06/02/01, 
týkající se sloučení středisek Rady ČT a DK. (10:0:2) 

c)  Výpovědi v době krize ČT - Usnesení č. 77/04/01: Rada vzala na vědomí informace M. Kří�e, 
vedoucího personálního oddělení ČT, o situaci v soudních rozhodnutích, týkajících se výpovědí 
v prosinci 2000. (12:0:0) 

d)  Přemístění jednání Rady - Usnesení č. 78/04/01: Rada odsouhlasila návrh V. Novotného, 
ředitele výroby a techniky ČT na změnu dislokace jednání Rady ČT a to do restaurace ČT 
v přízemí hlavní budovy. (11:0:1) 

e)  Usnesení č. 79/04/01: Návrh programu jednání 22. srpna 2001.  (12:0:0) 
1. zahájení, volba návrhové komise 
2. plnění usnesení a kontrola zápisu 
3. Výroční zpráva Rady ČT o hospodaření ČT v roce 2000 (P. Kučera, P. 

�áček) 
4. hospodaření ČT za období 1. � 6. 2001 (P. Kučera, P. �áček) 
5. příprava stanoviska Rady k auditu (P. Kučera, P. �áček) 
6. jmenování tajemníka Rady (J. Mrzena) 
7. stí�nosti a podněty (L. Weissová, E. Kohák) 
8. různé 



9. schválení, usnesení, závěr  
 

6)  Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 7. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Jiří Presl 
         Mgr. Pavel �áček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Vzor prohlá�ení o zachování mlčenlivosti 

Seznam dokladů nutných k vypracování bodu 6. a 7. části III) Přílohy k Zápisu ze 3. Jednání   
Rady České televize dne 3. 7. 2001 



PROHLÁ�ENÍ  O  ZACHOVÁNÍ  MLČENLIVOSTI 
 
Já, ní�e podepsaný/podepsaná:  __________________________________________________ 
 
Bydli�těm na adrese:   ________________________________________________ 
 
Datum a místo narození:  _______________________________________________ 
 
 Tímto beru na vědomí a souhlasím s tím, �e ve�keré informace, které mi budou předány, 
sděleny nebo které se jinak dozvím při a v souvislosti s nahlédnutím do dokladů a informací nutných 
k vypracování bodů č. 6 a 7 nále�itostí přihlá�ky do výběrového řízení na funkci generálního 
ředitele/generální ředitelky České televize vypsaného Radou České televize dne 18. července 2001 
(dále jen �Informace� a �Výběrové řízení�), jsou důvěrné a tvoří obchodní tajemství České televize. 
 
 Zavazuje se zdr�et poskytnutí Informací jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, s výjimkou 
mých případných zaměstnanců, poradců či subdodavatelů, kteří v�ak musejí být zavázáni zachovávat 
mlčenlivost ve stejném rozsahu, jako jsem zavázán/zavázána já osobně podle tohoto prohlá�ení. Beru 
proto na vědomí a souhlasím s tím, �e jsem bez jakéhokoliv omezení odpovědný/odpovědná za 
jakékoliv poru�ení tohoto závazku zachování mlčenlivosti nejen mou osobou, ale i jakoukoliv jinou 
fyzickou nebo právnickou osobou, které Informace případně poskytnu.  
 
 Závazek obsa�ený v tomto prohlá�ení se nevztahuje na poskytnutí Informací členům Rady 
České televize v rámci mé přihlá�ky do Výběrového řízení a nepou�ije se na Informace veřejně známé 
nebo poskytované veřejnosti podle obecně závazných právních předpisů nebo se souhlasem České 
televize. 
 
 Závazek obsa�ený v tomto prohlá�ení zůstává platný a účinný i po ukončení Výběrového 
řízení bez časového omezení. 
 
 Tímto zároveň prohla�uji, �e jsem si plně vědom/vědoma následků případného poru�e ní vý�e 
uvedeného závazku, včetně obsahu a rozsahu případných nároků České televize v rámci 
občanskoprávního nebo trestněprávního řízení, které mů�e být proti mé osobě v případě takového 
poru�ení vý�e uvedeného závazku vedeno. 
 
 Toto prohlá�ení činím ve prospěch České televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70  Praha 4,  
IČ: 00 02 73 83. 
 
 V Praze dne ________________ 
        ____________________________ 
          podpis 
 



Seznam dokladů 
 

1. Zpráva o výsledku hospodářské činnosti ČT za leden - květen 2001 
2. Zpráva o hospodářské činnosti ČT za I. čtvrtletí 2001 
3. Rozpis plánu oprav a údr�by na rok 2001 
4. Prováděcí plán investic na rok 2001 
5. Výrobní úkol ČT na rok 2001 - Finanční vyjádření 
6. Výrobní úkol ČT na rok 2001 - Hodinové vyjádření 
7. Zpráva o výsledku hospodářské činnosti ČT za I. - XII. 2000 
8. Dodatek ke Zprávě o výsledku hospodářské činnosti ČT za rok 2000 
9. Prováděcí plán oprav a údr�by na rok 2000 po úpravách k 28. 12. 2000 
10. Prováděcí plán investic na rok 2000 po úpravách k 31. 12. 2000 
11. Výrobní úkol ČT na rok 2000 - Finanční vyjádření 
12. Výrobní úkol ČT na rok 2000 - Hodinové vyjádření 
13. Návrh rozpočtu ČT na rok 2002 
14. Forenzní audit - studio ČT Brno vypracovaný HZ Praha, spol. s r. o. ze dne 20. 6. 2001 
15. Forenzní audit - studio ČT Ostrava vypracovaný HZ Praha, spol. s r. o. ze dne 20. 6. 2001 
16. Forenzní audit ČT Praha vypracovaný PriceWaterHouseCoopers ze dne 30. 5. 2001 
17. Hospodářský výsledek (Zpráva Rady ČT o hospodářské činnosti za období 1998 - 2001) 
18. Organizační řád ČT 
19. Statut ČT 


