
Zápis ze  14. jednání Rady České televize dne 5. 12. 2001 
 

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

1)  Zahájení, volba návrhové komise 
2)  Plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  Kodex ČT 
4)  Podněty a stí�nosti 
5)  Různé  
6)  Schválení usnesení,  závěr 

Seminář na téma: Změny ve vysílacím schématu na r. 2002 
 

1)  Schválení programu jednání 
Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 218/14/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení H. Fibingerová a L. Weissová a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (8:0:2) 

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

Usnesení č. 219/14/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (10:0:0) 

 
5) Kodex ČT 

   Usnesení č. 220/14/01: Rada bere na vědomí informace L. Milera o postupu prací na přípravě           
Kodexu ČT. (10:0:0) 

 
6) Stí�nosti a podněty 

Usnesení č. 221/14/01: Rada  �ádá GŘ, aby vypracoval způsob efektivního reagování na dopisy v  
termínu, nejlépe do 1 � 2 týdnů od obdr�ení stí�nosti. Rada �ádá GŘ, aby jí do 12. 12. 2001 
předlo�il popis (analýzu) systému dokumentace do�lé po�ty. D. Jiru�ek předlo�í do pří�tího 
jednání přehled ve�keré do�lé po�ty a odpovědí na stí�nosti od ČT. L. Weissová a E. Kohák 
zdokumentují korespondenci, která do�la na Radu ČT, kde do�lo k zákonnému poru�ení lhůty na 
odpovědi stě�ovatelů od vedení ČT. Do 16. 1. 2002 GŘ předlo�í Radě informace o novém 
systému vý�e zmíněné centrální dokumentace. (9:0:0) 
 

7) Různé 
a) J. Mrzena informoval o podání �aloby T. Peciny na Radu ČT 
b) Výbor pro vědu, vzdělání, mláde�, kulturu a tělovýchovu PSPČR po�ádal Radu při 

projednávání Výroční zprávy Rady ČT o hospodaření ČT za rok 2000 dne 14. 11. 2001 
v rámci přijatého usnesení, aby ověřila zda skartování účetních dokladů v ČT nebylo 
v rozporu se zákonem  o účetnictví a archivaci a  zda-li není podezření ze spáchání trestného 
činu v této věci.  
Usnesení č. 222/14/01: Rada �ádá Dozorčí komisi, aby jí ve spolupráci s GŘ ověřila, zda 
skartování účetních dokladů nebylo v rozporu se zákonem o účetnictví a archivace a zda-li 
není podezření ze spáchání trestného činu v této věci. Termín: 16. 1. 2002.  
Usnesení č. 223/14/01: Rada �ádá GŘ o předlo�ení opatření, která vedla k ře�ení zji�tění 
auditorů PWC v otázce skartací materiálů. směrnice, postupy a analýzu systému předá Rada 
do 12.12.2001. K těmto po�adavkům připraví DK stanovisko do 16.1.2002. 



Usnesení č. 224/14/01: Rada ČT �ádá GŘ  o informaci o systému evidence smluv a o 
celkovou analýzu skutečného stavu evidence smluv. Informaci a analýzu předá GŘ do 
12.12.2001 Radě ČT. 
Usnesení č. 225/14/01:Rada ČT �ádá GŘ o měsíční předkládání seznamu smluv včetně 
stručného popisu DK, která bude průbě�ně vybrané smlouvy analyzovat a výsledky zpětně 
předkládat Radě ČT k projednání. 
Usnesení č. 226/14/01: V souvislosti s projednáváním opo�děných nebo nevyřízených 
stí�ností �ádá Rada GŘ o předlo�ení metodiky evidence doručené a odeslané po�ty ČT. 
Součástí podkladů bude analýza skutečného stavu. Do 16.1.2002 bude předlo�en návrh 
optimalizace jednotné evidence doručené a odeslané po�ty. 

c) Výběrová řízení na vedoucí funkce ČT � Usnesení č. 227/14/01: Rada �ádá GŘ o předlo�ení 
interního informačního materiálu výběrových řízení na vedoucí funkce ČT, seznam členů 
výběrových komisí a nále�itosti kandidátů přihlá�ených do výběrových řízení. Termín: 
obratem. Rada pověřuje komunikací s GŘ v této věci J. Mrzenu a L. Milera. (11:0:0) 

d) Skrytá reklama � Usnesení č. 228/14/01: Rada �ádá GŘ, aby jí informoval o tom, zda do�lo k 
odvysílání skryté reklamy na prodej knihy Harry Potter a jaké jsou vnitřní předpisy a 
standardní postupy k takovýmto případům + analýza za období prosinec 2001. Termín: 
9.1.2002 (11:0:0) 

e) Návrh programu 15. jednání Rady ČT 12. 12. 2001 
• zahájení, volba návrhové komise 
• plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Kodex 
• výsledky výběrových řízení (ředitel zpravodajství, ředitel financí) 
• správní řízení RRTV vedená vůči ČT 
• podněty a stí�nosti 
• různé  
• schválení usnesení,  závěr 
 

8) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 5. 12. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová 
          L. Weissová    


