
Zápis ze  16. jednání Rady České televize dne 19. 12. 2001 
 

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

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Statut ČT 
• Výsledky výběrových řízení  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
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. 241/16/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Forman a M. Horálek a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (8:0:3) 

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

Usnesení č. 242/16/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0) 

 
5) Statut  ČT 

   Usnesení č. 243/16/01: Rada bere na vědomí informace M. Horálka o postupu prací na přípravě           
Statutu  ČT. Rada pověřuje GŘ dopracováním Statutu s příslu�nými navazujícími doplňky a 
následné předlo�ení průbě�né zprávy Radě. Termín: 28. 1. 2002 (12:0:0) 

 
6) Výsledky výběrových řízení 
     Usnesení č. 244/16/01: Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona 483/1991 o ČT a 

v souladu se článkem III Statutu ČT informace GŘ o výsledku výběrového řízení na ředitele 
výroby, kterým se stal Petr Erben. (12:0:0) 

      Usnesení č. 245/16/01: Rada ukládá GŘ, aby předlo�il Radě informační materiál o postupu změn 
v útvaru výroby. Rada ustavuje pracovní skupinu ve slo�ení  Z. Forman, B.  Fanta a M. Horálek, 
kterou pověřuje spoluprací s ředitelem výroby v otázkách budoucí podoby útvaru. Termín: 28. 1. 
2002  (11:0:1) 
Usnesení č. 246/16/01: Rada vyslechla informace o neukončeném výběrovém řízení na finančního 
ředitele. (12:0:0) 
Usnesení č. 247/16/01: Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona 483/1991 o ČT a 
v souladu se článkem III Statutu ČT informace GŘ o výsledku výběrového řízení na ředitele 
zpravodajství, kterým se stal Zbyněk Honys. (8:0:4)  
Usnesení č. 248/16/01: Rada vyslechla informace GŘ o úkolech ředitele zpravodajství na léta 
2002 - 2005 a zároveň ukládá GŘ, aby jí předlo�il zkonkretizování úkolů na rok 2002. Termín: 28. 
1. 2002 (12:0:0) 
Usnesení č. 249/16/01: Rada vyslechla informaci předsedy o přijetí dopisu pracovníků redakce 
zpravodajství a publicistiky a ukládá GŘ, aby zpracoval vyjádření k tomuto dopisu. Termín: 7. 1. 
2002. Rada současně prostřednictvím GŘ zve Z. Honyse k projednání zále�itostí budoucího 
vývoje redakcí zpravodajství, publicistiky a sportu na své  pří�tí jednání. (12:0:0) 



Usnesení č. 250/16/01: Rada �ádá GŘ, aby jí předlo�il informační materiál o postupu změn 
v ředitelství zpravodajství. Termín: 28. 1. 2002 (12:0:0) 
Usnesení č. 251/16/01: Rada doporučuje GŘ, aby dal�í smlouvy na jmenovaná místa byly 
uzavírány podle managerské smlouvy  GŘ.  (11:0:1) 
 

7) Různé 
a) Usnesení č. 252/16/01: Rada schvaluje koupi nabízeného zařízení dle seznamu od firmy UPC 

za cenu max. 60.000.000,- Kč za předpokladu  dodr�ení obecně platných právních předpisů. 
Zároveň Rada pověřuje pracovní skupinu ve slo�ení Z. Forman, V. Novotný a T. Oliva 
k dopracování seznamu zařízení o tyto polo�ky: �ivotnost nového zařízení, zbývající doba 
�ivotnosti zařízení, pořizovací cena zařízení. Následně J. Korb zajistí písemné vyjádření členů 
DK.  (10:1:0) P. Kučera proti 
Usnesení č. 253/16/01: Rada pověřuje GŘ, aby součástí implementačního projektu byl 
výpočet návratnosti investice. Termín: 28. 1. 2002 (8:0:3) 

b) 16. 1. 2002 se uskuteční výjezdní zasedání v Ostravě � sekretariát Rady zajistí potřebné věci. 
c) Usnesení č. 254/16/01: J. Mrzena informoval Radu o výběrovém řízení na konzultanta 

restrukturalizace ČT, které se uskuteční 7. 1. 2002 od 12.00 hod. Za Radu se zúčastní P. 
Kučera, M. Horálek a P. �áček (10:0:0) 

d) Usnesení č. 255/16/01: Rada bere na vědomí zápisy DK č. 8 a 9. (11:0:0) 
e) Usnesení č. 256/16/01: Rada schvaluje upravený návrh rozpočtu Rady na rok 2002 ve vý�i 

4.674.000,- Kč. (10:0:0) 
f) Usnesení č. 257/16/01: Rada ukládá GŘ předlo�it podrobný polo�kový rozpočet ČT do 21. 1. 

2002 a to po projednání s DK. (11:0:0) 
g) Návrh programu 1. jednání Rady ČT 9. 1. 2002 od 13.00 hod 

- zahájení, volba návrhové komise 
- plnění usnesení 
- výsledky výběrových řízení 
- základní informace GŘ k restrukturalizaci ČT, související vnitropodniková 

legislativa 
- zahájení přípravy Výroční zprávy Rady o činnosti ČT v r. 2001 
- novela zákona o televizních a rozhlasových poplatcích 
- podněty a stí�nosti 
- schválení usnesení, závěr 
 

8) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 12. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horálek 
          Z. Forman   


