
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 6. 6. 2000 
 
Přítomni: J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Mare�, M. Rejchrt a J. Kamicová 
Omluveni: V. Erben, F. Mik� 
Předsedající: J. Kratochvíl 
 
Program jednání: - jednací řád Rady ČT 
      - jednání s GŘ 
                 - korespondence 
       - zasedání v Ostravě 
      
1)  Jednací řád Rady České televize 
 Rada schválila Jednací řád Rady České televize, který je přílohou tohoto zápisu. 
  
2)  GŘ informoval Radu o důvodech změny moderátora pořadu V pravé poledne Romana Proroka za nově 

přijatého pracovníka Antonína Zelenku.  
 Dále předal Radě materiály: odpověď č. 853/00 od paní K. Vlachové, odpověď č. 854/00 k dopisu pana J. 

Musila. K těmto materiálům se Rada vrátí na pří�tím zasedání. 
  
3)  Korespondence  
     - pozvánka od FITESu na 19.6.2000 - téma Jaké budou a kdy budou audiovizuální zákony v Čechách?  
     - Rada postoupí k vyjádření GŘ dopisy I. Breziny, J. Mergance a K. Krejčí.   
 
4) Členové Rady M. Mare� a F. Mik� se ve dnech 1. A 2. 6. 2000 zúčastnili konference Central European 

Forum for Security and Cooperation v Krakově. Součástí této konference byl blok Informing the Public - 
Media and Public Information Strategies, ve kterém oba účastníci vystoupili a s průběhem a závěry 
konference seznámí Radu na pří�tím zasedání.  

 
5) Dne 15. 6. 2000 od 14.00 hod se uskuteční výjezdní zasedání Rady v Ostravě. Odjezd z Prahy  je 

15.6.2000 v 8.00 hod z hlavní vrátnice KH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Jednací řád Rady České televize 
 
 
 



 
Jednací řád Rady České televize 

 
§ 1 
 
Úvodní ustanovení 
 

Činnost Rady České televize (dále jen Rada) se řídí tímto Jednacím řádem, přijatým na základě § 7 
odst. 1 zákona č. 483/1991 o České televizi (dále jen Zákon) v platném znění. Jednací řád rozvíjí základní 
ustanovení Zákona týkající se činnosti  Rady. 

 
 
§ 2 
 
Místo a termín jednání Rady 
 
1) Rada jedná zpravidla jednou týdně, není-li určeno jinak 
2) Místo a termín jednání Rady určuje předseda Rady.  
3) Není-li předseda ani místopředseda Rady zvolen, nebo není-li ani jeden z nich jednání přítomen,  

určuje místo a termín jednání nejstar�í přítomný člen Rady. 
4) O místě a termínu jednání Rady musí být zřetelně a včas informováni  v�ichni členové Rady. 
 
 
§ 3  
 
Průběh jednání Rady  
 
1) Jednání Rady zahajuje a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti  místopředseda, případně nejstar�í 
člen Rady (dále předsedající). V průběhu jednání mů�e předsedající pověřit řízením kteréhokoliv 
přítomného člena Rady.  

2) Pořad jednání navrhuje předsedající a schvaluje jej Rada.  
3) Z jednání Rady je pořizován zápis, který obsahuje v�echny podstatné údaje o místu  a termínu 

jednání, o přítomných a nepřítomných členech Rady, o projednávaných zále�itostech a 
rozhodnutích. Na �ádost členů Rady jsou do zápisu zahrnuta jejich stanoviska odli�ná  od 
konečného rozhodnutí Rady.  

4) Jednotliví členové Rady mohou k projednávaným zále�itostem navrhovat hlasování. Hlasování 
vyhla�uje a jeho výsledek ohla�uje předsedající. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byli 
vzneseny. 

5) Rada rozhoduje veřejným hlasováním po jménech s výjimkou případů, kdy tajné hlasování 
předepisuje zákon. Hlasovací protokol tvoří součást zápisu jednání.  

6) Zápis se schvaluje na závěr jednání Rady a je autorizován podpisem předsedajícího a jednoho 
člena Rady, nerozhodne-li Rada jinak. 

7) Zápisy z jednání Rady jsou archivovány v sekretariátu Rady. 
 
 
 
 



 
 
§ 4  
 
Volba předsedy a místopředsedy 
 
1) Je-li v pořadu jednání obsa�ena volba předsedy či místopředsedy Rady, oznámí před touto 

volbou členové Rady své návrhy na tyto funkce.  
2) Předseda a místopředseda se volí jednotlivě.  
3) O kandidátech se hlasuje v pořadí, ve kterém byli navr�eni. 
4) Zvolen je ten kandidát, který v prvním kole obdr�í nadpoloviční vět�inu hlasů. Není-li předseda 
či místopředseda zvolen v prvním kole, stává se jím ten, který dostane v druhém kole nejvy��í 
počet hlasů. Při rovnosti hlasů není zvolen �ádný z kandidátů a volba se opakuje v nejbli��ím 
určeném termínu.  

5) Předseda a místopředseda se ujímají funkce okam�ikem zvolení. 
 
 
§ 5 
 
Předseda a místopředseda Rady České televize  
 
1) Předseda Rady (dále jen předseda) v souladu s jejími rozhodnutími zastupuje Radu navenek, 

jedná jejím jménem a obrací se jejím jménem na generálního ředitele České televize. 
2) Předseda předkládá jménem Rady Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční 

zprávu o činnosti a hospodaření České televize dle § 8 odst. 2  Zákona. 
3) Předseda pověřuje členy Rady jednotlivými úkoly. 
 
 
§ 6 
 
Funkční období předsedy a místopředsedy 
 
1) Funkční období předsedy a místopředsedy je jeden rok. 
2) Předseda a místopředseda je odvolán okam�ikem zvolení předsedy a místopředsedy nového.  
3)  Není-li po uplynutí funkčního období zvolen nový předseda a místopředseda, zůstává dosavadní 

předseda a místopředseda ve funkci, přičem� je pova�ován za předsedu a místopředsedu nově 
zvoleného. 

4)  Opětovná volba předsedy a místopředsedy je mo�ná. 
5)  Před uplynutím ročního funkčního období mů�e kterýkoliv člen Rady navrhnout předčasnou 

volbu předsedy nebo místopředsedy, o které Rada rozhoduje dvěma třetinami hlasů v�ech členů 
Rady. 

 
 
§ 7 
 
Sekretariát Rady  
 



1)  Česká televize zřizuje k zabezpečení činnosti Rady sekretariát. V jeho čele stojí tajemník Rady, 
který je v pracovně-právním vztahu k České televizi.  

2)  Rada navrhuje Generálnímu řediteli České televize jmenování a odvolání tajemníka a vý�i jeho 
platu. 

3)  Pracovní náplň tajemníka Rady určuje Rada.  
4)  Pracovníci sekretariátu Rady jsou v pracovně-právním vztahu k České televizi. 
 
 
§ 8 
 
Závěrečná ustanovení 
 
1) Jednací řád lze doplňovat a měnit. Změny jsou platné okam�ikem rozhodnutí Rady.  
2) Rada v rámci své působnosti přijímá i dal�í interní normy, upřesňující jednotlivé aspekty její 
činnosti.  

 
 
V Praze dne 6. 6. 2000, 16.45 hod 
 
Jana Dědečková 
Petr Hájek 
Pavel Kabzan 
Jiří Kratochvíl 
Miroslav Mare� 
Milo� Rejchrt 
 
 
 


