
Zápis z  10. jednání Rady České televize dne 7. 11. 2001 
 

Přítomni: Z. Forman, M. Horálek, M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl,  
J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
omluveni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, T. Oliva, J. Korb, M. Tajč 
 
Program jednání:  

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  projednávání Smlouvy o podmínkách výkonu funkce generálního ředitele ČT 
4)  Statut ČT 
5)  Návrh rozpočtu ČT na rok 2002 
6)  podněty a stí�nosti 
7)  různé  
8)  schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 183/10/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Miler a P. Kučera a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:2) 
 

3) Usnesení č. 184/10/01: Rada souhlasí s tím, aby dne�ní jednání bylo přená�eno na vnitřním okruhu 
ČT. (6:3:2) Usnesení nebylo přijato 

 
4)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 

Usnesení č. 185/10/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. Opatření týkající se vnitřní ekonomiky je�tě bude po připomínkách 
Rady ČT a Dozorčí komise Rady ČT dopracováno. (11:0:0) 

 
5) Statut ČT 

Usnesení č. 186/10/01: Rada schvaluje novelizaci textu Statutu ČT, předlo�enou prozatímním 
ředitelem ČT v upraveném znění  článku III bod 2): �Generální ředitel jmenuje a odvolává 
odborné ředitele po projednání s Radou České televize a to na základě výběrových řízení.� 
(11:0:0) 
Usnesení č. 187/10/01: Rada bere na vědomí informace J. Balvína o zahájení prací na přípravě 
nového Statutu ČT.  Byla stanovena pracovní skupina pro přípravu Statutu ve slo�ení J. Kučera, 
N. Savický a V. Vocetková za ČT a M. Horálek, M. Kní�ák a B. Fanta za Radu ČT. Termín 
předlo�ení 1. verze Statutu Radě ČT bude 21. 11. 2001. (11:0:0) 
Usnesení č. 188/10/01: Rada současně �ádá GŘ, aby jí předlo�il k informaci návrh vypsání 
výběrových řízení na vytypované řídící funkce v ČT v souladu se Statutem do 14. 11. 2001. 
(11:0:0) 
 

6) Smlouva o podmínkách výkonu funkce generálního ředitele ČT 
Usnesení č. 189/10/01: Rada bere na vědomí informace P. Kučery ke Smlouvě o podmínkách 
výkonu funkce generálního ředitele ČT a současně ukládá J. Balvínovi a gestorům v této věci, aby 
po zapracování připomínek členů Rady předlo�ili na pří�tím jednání Radě definitivní verzi této 
smlouvy. (11:0:0) 

 
 
 



7) Rozpočet ČT na rok 2002 
Usnesení č. 190/10/01: Rada bere na vědomí informace o stavu příprav rozpočtu ČT na rok 2002 
s tím, �e do 21. 11. 2001 obdr�í od generálního ředitele novou variantu, která bude zohledňovat 
jeho projekt. Nový návrh bude předlo�en po projednání s vedením ČT a s Dozorčí komisí Rady.  
Původně předlo�ený návrh předpokládá ztrátu hospodaření ve vý�i 517 mil. Kč.  Takto navr�ený 
rozpočet defacto znamená vyčerpání v�ech v minulosti vytvořených rezerv během roku 2002. 
Rada pova�uje takový rozpočet za doklad finanční krize ČT, která se neustále prohlubuje. Rada 
pova�uje za nutné zahájit okam�itě restrukturalizaci, tak aby se projevila v hospodaření ji� 
v průběhu roku 2002.  (8:1:2) 

 
8) Stí�nosti a podněty 

Podnět č. 1 - Svatava Kabo�ová (čj. 462) � �ádost o vysvětlení a omluvu od Rady ČT, odvolání  � 
Rada odpoví ve smyslu předlo�eného návrhu L. Weissové. (9:0:0) 
Podnět č. 2 - Franti�ek Červený (čj. 466) � odvolání - Rada odpoví ve smyslu předlo�eného 
návrhu L. Weissové. (9:0:1) 
Podnět č. 3 - Vít Novotný (čj. 412) � stí�nost na zmanipulování výběrového řízení na GŘ ČT � 
Rada odkládá tuto stí�nost na pří�tí jednání tj. do 14. 11. 2001, dokud nebude mít v�echny 
podklady k této věci. Zároveň �ádá v této věci generálního ředitele, aby prostřednictvím odboru 
vnitřní kontroly provedl  pro�etření odboru ČT, vedeným Ing. Matějíčkem. (10:0:0) 

 
9) Různé 

a) Plán činnosti Rady ČT do konce roku 2001 � jednání budou ka�dou středu a to do 19.12.2001 
v�dy od 13.00 hod v restauraci ČT, Kavčí hory.  

b) Usnesení č. 191/10/01: Rada vyslovuje poděkování redakci sportu a redakci zpravodajství za 
ocenění International Media Tenor za kvalitu, objektivitu a různorodost svého televizního 
zpravodajství, které jim bylo uděleno 31. 10. 2001 na mezinárodní konferenci Agenda Setting 
v Bonnu. (8:0:2) 

c) Jednání Rady ČT 14. 11. 2001  
• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení 
• Kodex    
• Podněty a stí�nosti 
• Plán činnosti Rady listopad � leden 
• Výběrová řízení 
• Schválení usnesení, závěr 

 
10) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7. 11. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Miler 
          P. Kučera     


