
Zápis z  11. jednání Rady České televize dne 3. 4. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, Z. Forman, E. Kohák, , P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček, část: M. Kní�ák 
omluveni: M. Horálek 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, R. Pop, J. Kučera 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Volba DK 
• Nemovitost v Hradci Králové 
• Jednotná evidence smluv 
• Koprodukční smlouvy 
• Jednání Rady na Internetu 
• Informace o  struktuře sekretariátu GŘ  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 12, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 158/11/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení H. Fibingerová a M. Kní�ák a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:1) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 159/11/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  

 
4)  Volba Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 160/11/02: Rada schválila způsob volby Dozorčí komise Rady:  
Přímý způsob volby tajným hlasováním 
Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje počet 
hlasů. 
První kolo hlasování - ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény v�ech kandidátů, na 
kterém označí (maximálně) pět  jmen.  Komise sečte hlasy jednotlivým kandidátům. 
! 5 kandidátů s nejvy��ím počtem hlasů  se stává členy Dozorčí komise, pokud ka�dý z nich 

obdr�el alespoň osm hlasů. 
! V případě, �e počet osm hlasů a více obdr�í méně ne� pět kandidátů, stávají se členy DK 

pouze ti s počtem  hlasů osm a více. Do druhého kola hlasování postupují kandidáti, kteří 
obdr�eli méně ne� osm hlasů.   

Druhé kolo hlasování - ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény kandidátů pro druhé 
kolo, na kterém označí tolik jmen, kolik zbývá do konečného počtu pěti členů DK, komise sečte 
hlasy jednotlivým kandidátům.  
! Členy DK se stávají kandidáti s nejvy��ím počtem hlasů.  Počet členů DK se druhým kolem 

hlasování doplní na celkových pět.  
! V případě rovnosti hlasů u kandidátů , kteří  se podle předchozího bodu mohou stát členy DK 

a za současného doplnění kandidátů zvolených v prvním kole  do počtu vy��ího ne� pět, se 
volba (po diskusi) opakuje. (12:0:0) 



Usnesení č. 161/11/02: Rada obdr�ela celkem 9 návrhů pro volbu členů Dozorčí komise. Po 
prověření návrhů jednotlivých kandidátů Rada konstatuje, �e návrhy E. Harta, J. Jeřábkové,         
L. Kozáka, M. Nedorosta, J. Pártla, M. Tajče, D. Trnkové a P. Vernera vyhovují z hlediska 
předpokladů pro výkon funkce člena DK stanovených odst. 3 § 8a) zák. o ČT. Rada dále 
konstatuje, �e návrh A. Plá�kové předpoklady pro volbu do funkce člena DK nevyhovuje 
příslu�ným ustanovením zák. o ČT. (12:0:0) 
Usnesení č. 162/11/02: Rada schvaluje volební komisi ve slo�ení Z. Hůlová, B. Fanta a J. Presl. 
(9:0:3) 
Usnesení č. 163/11/02: Volební komise konstatovala, �e obdr�ela 12 hlasovacích lístků a v�echny 
lístky byly platné. Rada konstatuje, �e v 1. kole tajné volby byli členy Dozorčí komise v souladu 
s odst. 2 § 8a) zákona o ČT a v souladu se zněním usnesení č. 124/8/02 zvoleni: J. Jeřábková,  J. 
Pártl, M. Tajč, D. Trnková. (12:0:0) 
Usnesení č. 164/11/02: Volební komise konstatovala, �e obdr�ela 12 hlasovacích lístků a v�echny 
lístky byly platné. Rada konstatuje, �e ve 2. kole tajné volby byl členem Dozorčí komise v souladu 
s odst. 2, § 8a) zákona o ČT a v souladu se zněním usnesení č. 124/8/02 zvolen L. Kozák. (12:0:0) 
Usnesení č. 165/11/02: Rada ukládá B. Fantovi, aby ve spolupráci s GŘ zapracoval zále�itosti 
komunikace DK, Rady a ČT do návrhu Statutu ČT. (12:0:0) 

 
5) Výrobní provoz Hradec Králové 

Usnesení č. 166/11/02: Rada souhlasí s prodejem nemovitosti a pozemků �výrobní provoz Hradec 
Králové�: 
- rodinný domek č.p. 19 na stavební parcele č. 33 
- zahrada č. 410 
- louka č. parc. 411/3 v k.ú. Slezské Předměstí 
- 2 montované haly (pořizovací cena k 1.3.1971 činila 1 015 531,00 Kč účetní hodnota 

k 13.10.200% činila 528 487,00 Kč). 
- Montovaný objekt TESKO o výměře 1443 m2 umístěný na parc. č. 601/1 (později zastavěná 

část z p.č. 479/1, tj. stp 1540), 
Za těchto podmínek: 
1. uskutečnit novou veřejnou nabídku na prodej areálu standardní cestou, např. inzerátem 

v denním tisku, oznamem na obrazovce ČT, zadáním do renomované realitní kanceláře, atd. 
2. objekt ocenit novou tr�ní cenou 
3. v případě, �e společnost TEFIZA s.r.o. nebude respektovat nové podmínky prodeje 

s odvoláním na článek V. uzavřené smlouvy dohodnout podmínky ukončení nájemního 
vztahu. 

4. zru�it podmínku �nájemné je splátkou na kupní cenu�, 
5. provést mimořádné inventury majetku objektu výrobní úkol Hradec Králové 
6. Rada rozhodne o vyu�ití finančních prostředků získaných z tohoto prodeje v rámci schválení 

úprav rozpočtu ČT na rok 2002. 
 (11:0:1) 

 
6) Jednotná evidence smluv 

Usnesení č. 167/11/02: Rada po�aduje zavedení systému jednotné evidence smluv do 1.5.2002 a 
to v souladu s usnesením č. 75/4/02 ze dne 13.2.2002. Rada urguje svůj po�adavek na předkládání 
seznamu uzavřených smluv. Rada po�aduje předlo�it seznam uzavřených smluv zpětně od data 
usnesení v této věci. (11:0:1) 

 
7) Koprodukční smlouvy 

Usnesení č. 168/11/02: Rada �ádá o doplnění podkladu ke koprodukčním smlouvám za uplynulé 3 
roky včetně roku 2002 a o předlo�ení koprodukčních smluv a konkrétného podrobného rozpočtu a 
podrobného vyúčtování jednotlivých pořadů. Rada současně �ádá o sdělení vý�e finančních 
výnosů (ocenění v soutě�ích) jednotlivých smluv a počet repríz v ČT. Termín: 15.6.2002. (10:2:0) 
Usnesení č. 169/11/02: Rada �ádá, aby GŘ předlo�il seznam uzavřených platných smluv o 
mediálních partnerství ČT a výhled projednávaných vztahů na rok 2002. Termín: 17.4.2002. 
(12:0:0) 



 
8) Jednání Rady na Internetu 

Usnesení č. 170/11/02:. Rada doporučuje GŘ celkovou optimalizaci stávajícího způsobu připojení    
datového přenosu jinými způsoby (konkurenční firmy a nová technologie), příp. vyu�ití vlastních 
kapacit, netýká se ale jenom přenosů jako takových. Rada souhlasí s tím, aby nadále byl vysílán 
pouze přímý internetový audio přenos z jednání Rady a archivován také pouze audio záznam. 
(12:0:0) 

 
9) Informace o struktuře sekretariátu GŘ 

Usnesení č. 171/11/02: Rada vzala na vědomí informace Z. Hůlové, J. Presla a J.Kučery o   
struktuře sekretariátu GŘ a nejbli��ím vývoji tohoto útvaru. (11:0:2) 

 
10) Podněty a stí�nosti 

Usnesení č. 172/11/02: Rada souhlasí s tím, aby vyřizování stí�ností bylo ře�eno standardní 
písemnou formou, v případě doplnění stí�nosti mohou být pověřeni členové Rady k ústnímu 
kontaktu se stě�ovatelem. (13:0:0) 
Usnesení č. 173/11/02: Rada souhlasí s  odpovědí ve smyslu předlo�eného  návrhu E. Koháka a L. 
Weissové ke stí�nosti J. Votočka - Pravý blok. (13:0:0) 
Usnesení č. 174/11/02: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu P. Kučery ke 
stí�nosti I. Mathého. (9:3:1)Proti byli E. Kohák, J. �ilerová a Z. Hůlová. 
 

11) Různé 
a) Usnesení č. 175/11/02: Rada pověřuje členy pracovní skupiny pro tvorbu Kodexu ČT účastí 

na 20. schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, která se uskuteční dne 12.4.2002 
od 9.30 hod. v PS PČR. (13:0:0) 

b) Dne 17.4.2002 se uskuteční seminář k výrobnímu úkolu ČT � garanty přípravy jsou B. Fanta, 
Z. Forman a P. Erben. 

c) Usnesení č. 176/11/02: Rada souhlasí s tím, aby J. Mrzena a M. Kní�ák ve spolupráci s GŘ do 
pří�tího jednání připravili návrhy na změnu Jednacího řádu Rady ČT. (13:0:0) 

d) Usnesení č. 177/11/02: Rada �ádá GŘ o  vysvětlení mo�ných úniků materiálů s označením 
důvěrné z ČT. (12:0:1) 

e) Dne 10. 4. 2002 se od 13.00 hod se uskuteční řádné jednání Rady ČT. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Statut ČT (J. Balvín, N. Savický, H. Fibingerová) 
- Změny Jednacího řádu Rady (J. Balvín, J. Mrzena, M. Kní�ák) 
- Zásady vnitropodnikové komunikace, etické standardy naplňování veřejné 

slu�by (J. Balvín, Z. Honys, L. Weissová, P. �áček) 
- Přehled smluv uzavřených v ČT v období 1. � 3.  2002 (P. Kučera) 
- Majetkové zále�itosti - rekreační a �kolící středisko Jevany (J. Balvín, P. 

Kučera) 
- Informace GŘ o stavu kontrolní činnosti ve věci kauzy UNO (viz usnesení 

č. 105/6/02) (J. Balvín, Z. Forman) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

12) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
V Praze dne 3. 4.  2002 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová 
         M. Kní�ák 


