
Zápis ze  3. jednání Rady České televize dne 30. 1. 2002 
 

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

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Podněty a stí�nosti 
• Výsledky výběrových řízení  
• Informace o ředitelství zpravodajství 
• Informace o změnách v ředitelství výroby 
• Kodex ČT 
• Statut ČT 
• Činnost DK 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 13, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 37/3/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení  M. Horálek a L. Miler a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:2) 

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

Usnesení č. 38/3/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  

 
4) Stí�nosti a podněty  

Podnět č. 1 - Fites (čj. 42) � �ádost o zveřejňování podnětů a stí�ností na internetu - Usnesení č. 
39/3/02: Rada ukládá sekretariátu, aby se zveřejňovaly na internetu ty stí�nosti, 
které Rada projednává na svých jednáních. (3:2:8) toto usnesení nebylo přijato 

Podnět č. 2 - Lubomír Müller (čj. 5/02) � stí�nost na pořad Fakta ze dne 17. 12. 2001   
Podnět č. 3 � Milan Kní�ák (čj. 21/02) � stí�nost na dokument ČT o bratří Saudkových (11:0:2) 
Podnět č. 4 �  Pavel Mařát (čj. 96) - stí�nost na nedostatek pořadů pro minority (sexuální) � Rada 

předala GŘ 
Podnět č. 5 �  Z. Draho� (čj. 128)  - stí�nost na E. Koháka � Rada souhlasí s odpovědí E. Koháka 

(11:1:1) 
Usnesení č. 40/3/02: Rada souhlasí s odpověďmi v intencích návrhů L. Weissové a E. Koháka. 

(12:0:0) 
 
5)  Výsledky výběrových řízení  

Usnesení č. 41/3/02: Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb. o ČT a 
v souladu se článkem III Statutu ČT informace GŘ o výsledku výběrového řízení na finančního 
ředitele, kterým se stal Ing. Petr Klime�. (13:0:0) 
Usnesení č. 42/3/02: Rada ukládá GŘ, aby předlo�il Radě informační materiál o postupu změn ve 
finančním ředitelství. Termín: 15.3.2002 (10:0:0) 
Rada vyslovuje poděkování pověřenému finančnímu řediteli Ing. Tomá�i Olivovi. 



Usnesení č. 43/3/02: Rada jmenuje na návrh GŘ v souladu s § 8,  zákona č. 483/1991 Sb. o ČT 
Mgr. Ilju Racka ředitele TS Ostrava k 1. 3. 2002 na dobu určitou do 28. 2. 2008. Rada dále 
odvolává Ing. Miroslava Petronce z funkce ředitele TS Ostrava k 28.2.2002. (13:0:0) 
Usnesení č. 44/3/02: Rada vyslechla informace GŘ o  výběrovém řízení na funkci ředitele 
programu a ředitele sekretariátu GŘ, které provede formou oslovení. Rada ukládá GŘ na pří�tím 
jednání předlo�it výsledky tohoto řízení k projednání. (13:0:0) 
Usnesení č. 45/3/02: Rada vyslechla informace GŘ o výběrovém řízení na �éfredaktora 
zpravodajství, které proběhne dne 4. 2. 2002 a na �éfredaktora aktuální publicistiky, které 
proběhne  5. 2. 2002. Na funkci �éfredaktora sportu proběhne výběrové řízení po Olympijských 
hrách. (12:0:1)  

 
6) Informace o změnách v ředitelství zpravodajství 

Usnesení č. 46/3/02: Rada bere na vědomí informace GŘ a Zbyňka Honyse  o situaci v úseku 
ředitelství zpravodajství a připravovaných změnách (personální změny, výběrová řízení, nová 
programová schémata, změny pravidel, ru�ení některých formátů pořadů, zkvalitňování, řazení a 
dynamizace zpráv, projekt regionálních studií � v této souvislosti Rada �ádá GŘ, aby jí do konce 
února předlo�il konkrétněj�í informace, volby 2002  atd.). Rada doporučuje zkrátit navrhované 
termíny na 3 � 5 měsíců. Rada dále ukládá GŘ, aby průbě�ně předkládal zásadní kroky ředitele 
zpravodajství při realizovaných změnách. Rada ukládá GŘ, aby jí předlo�il do 28. 2. 2002 záměr 
koncepce vzniku regionálních studií a informační zprávu o zabezpečení voleb v roce 2002. 
(13:0:0) 

 
7) Informace o změnách v ředitelství výroby 

Usnesení č. 47/3/02: Rada bere na vědomí informace GŘ a Petra Erbena o situaci v ředitelství 
výroby a připravovaných změnách (oddělení technických útvarů do jednoho celku, oddělení 
výroby a techniky). Rada   �ádá předlo�it přehled rozpracovaných a plánovaných koprodukčních 
záměrů na rok 2002. Rada �ádá předlo�it informace o přípravě výrobního úkolu na léta 2003 � 
2005, základní témata, předpokládané finanční krytí, koprodukční partneři, atp. Rada �ádá  
informace P. Erbena o dal�ích změnách v ředitelství výroby. Termín: 31. 3. 2002.. (12:0:0) 

 
8) Kodex ČT 

Usnesení č. 48/3/02: Rada bere na vědomí informace L. Milera a M. Elgera o postupu 
přípravných prací ke Kodexu ČT, jeho� závěrečná verze, včetně důvodové zprávy, bude 
zpracována do 6.2.2002 a na pří�tím jednání Rady dne 13. 2. 2002 bude projednána. Členové 
Rady za�lou své připomínky písemnou formou na sekretariát Rady. (12:0:0) 

 
9) Statut ČT 

Usnesení č. 49/3/02: Rada bere na vědomí informace GŘ a N. Savického o postupu přípravných 
prací na Statutu ČT. Členové Rady za�lou své písemné připomínky do 20. 2. 2002 na sekretariát 
Rady. (12:0:0) 

  
10) Činnost Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 50/3/02: Rada bere na vědomí zápis DK č. 1/2002 ze 7.1.2002. (2:7:2) toto usnesení 
nebylo přijato 
Usnesení č. 51/3/02: Rada vyslechla informace z 1. jednání DK Rady ČT ze dne 7.1.2002 a 
konstatuje, �e DK překročila v rámci tohoto jednání své kompetence, stanovené zákonem o ČT. 
(8:1:2) 
Usnesení č. 52/3/02: Rada bere na vědomí rezignaci P. Kučery na gestora činnosti DK Rady a 
současně ru�í usnesení č. 07/02/01. Rada dále doporučuje DK, aby zvá�ila, z důvodu nekvalitní 
komunikace mezi DK a Radou, novou volbu předsedy DK.(10:0:1) 
Usnesení č. 53/3/02: Rada bere na vědomí Zápis z 2. jednání DK ze dne 21.1.2002 (7:0:2)toto 
usnesení nebylo přijato 

 
 
11) Různé 



a) Usnesení č. 54/3/02: Výrobní provoz Hradec Králové: 
- Rada ČT souhlasí s právním posouzením v�ech smluv uzavřených mezi ČT a společností 

TEFIZA, s. r. o.. 
- Rada ČT �ádá generálního ředitele o vypracování podrobného ekonomického přehledu 

(nájem, úhrady společnosti TEFIZA, s. r. o., zápočty) včetně předpokládaného výnosu z 
prodeje. 

- Rada ČT �ádá o předlo�ení celkového přehledu ve�kerého nemovitého a movitého majetku 
výrobního provozu v Hradci Králové včetně snímku katastrální mapy hlavní budovy, dal�ích 
pozemků a výpisu z listu vlastnictví.  

- Rada ČT �ádá Dozorčí komisi ČT o stanovisko ve věci prodeje nemovitostí Rada �ádá DK  o 
stanovisko ve věci prodeje nemovitostí. (9:0:0) 

b) Usnesení č. 55/3/02: Rada bere na vědomí předlo�ený Návrh Rozhodnutí GŘ, kterým se 
zřizuje útvar kontroly a vnitřního auditu a vydávají pravidla a postup pro provádění kontrol a 
vnitřního auditu v ČT a Návrh Rozhodnutí GŘ, kterým se stanoví vnitřní kontrolní systém 
v ČT.  
Rada ČT doporučuje dopracovat předlo�ené materiály v termínu do 30.6.2002 v souladu s 
principy a doporučeními Českého institutu interních auditorů. (9:0:0) 

c) Usnesení č. 56/3/02: Rada souhlasí s vyplacením pohyblivé slo�ky mzdy GŘ J. Balvínovi 
v souladu s čl. 5, bodem 5.2 Smlouvy o podmínkách výkonu funkce za období od nástupu do 
funkce generálního ředitele, tj. od 15.11.2001 do 31.12.2001 s tím, �e za měsíc listopad bude  
vyplacena alikvotní část a za měsíc prosinec bude vyplacena plná vý�e pohyblivé slo�ky 
mzdy. (9:0:0) 

d) Usnesení č. 57/3/02: Rada pověřila B. Fantu a Z. Formana, aby do 13.2.2002 zpracovali 
zprávu k usnesení č. 217/13/01 ve věci kauzy UNO. (9:0:0) 

e) Usnesení č. 58/3/02: Rada bere na vědomí informace GŘ k pracovně právním důsledkům 
vyvozených z rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. (9:0:0) 

f) J. Mrzena informoval Radu o schůzce s ministrem dopravy J. Schlingem 
g) Návrh programu 4. jednání Rady ČT se uskuteční 13. 2. 2002 od 14.00 hod 

- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení a kontrola zápisů 
- Výsledky výběrových řízení 
- Kodex ČT 
- Rozpočet ČT na rok 2002 
- Podněty a stí�nosti 
- Různé, závěr 

 
12) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 30. 1. 2002 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horálek 
         L. Miler 


