
Zápis z  9. jednání Rady České televize dne 24. 10. 2001 
 

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

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  výběrové řízení na GŘ � veřejné sly�ení kandidátů 
4)  podněty a stí�nosti 
5)  různé  
6)  schválení usnesení, program jednání Rady ČT, 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. 161/09/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová, M. Horálek a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (12:0:2) 

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

Usnesení č. 162/09/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (14:0:0) 
Usnesení č. 163/09/01: Rada stanovila Z. Hůlovou, E. Koháka a L. Weissovou aby předlo�ila Radě 
informaci o postupu ČT ve věci usnesení č. 99/05/01 a č. 152/09/01 a návrh odpovědí do 
14.11.2001. (13:1:0) 
Usnesení č. 164/09/01: Rada pověřuje P. �áčka, S. Karáska a Z. Hůlovou, aby zpracovali 
informační materiál ve věci usnesení č.  100/04/01 a č. 151/08/01do 14.11.2001. (13:0:1) 

 
4) Výběrové řízení na GŘ ČT 

Usnesení č. 165/09/01: Člen Rady, který nebude přítomen závěrečnému hlasování výběrového 
řízení mů�e hlasovat pro kandidáta. (12:1:1) Tento návrh byl přijat 
Usnesení č. 166/09/01: Rada souhlasí s návrhem způsobu hlasování, předlo�eným J. Mrzenou 
v tomto znění:  
 
Způsob hlasování v závěrečném kole výběrového řízení na generálního ředitele ČT 
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 třemi jmény kandidátů, na 
kterém označí jedno jméno, vhodí do urničky,  komise sečte hlasy, kolikrát se ka�dé jméno 
objevilo.   
! V případě rovnosti hlasů se volba  opakuje. 
! Dva kandidáti s nejvy��ím počtem hlasů pokračují do dal�ího kola hlasování.  
! V případě, �e jeden kandidát dostal 10 a více hlasů, stává se generálním ředitelem. 
Druhé kolo hlasování - ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se dvěma jmény kandidátů 
(postupujících z 1. kola hlasování s nejvy��ím počtem hlasů), na kterém označí jedno jméno, 
vhodí do urničky,  komise sečte hlasy, kolikrát se ka�dé jméno objevilo.   
! V případě rovnosti hlasů nebo nedostane-li jeden kandidát potřebné 2/3 hlasů se volba (po 
diskusi) opakuje. 
! V případě, �e jeden kandidát dostal 10 a více hlasů, stává se generálním ředitelem.  
 



 
Hlasování v nepřítomnosti: nepřítomný člen Rady mů�e předem odevzdat svůj hlas na sekretariát 
Rady a dále v obálkách pořadí, ve kterém by hlasoval pro ostatní kandidáty, pokud by jeho 
kandidát nebyl zvolen. 
 
Usnesení č. 167/09/01: Rada stanovila volební komisi ve slo�ení L. Weissová a S. Karásek, která 
vylosovala pořadí sly�ení kandidátů. (14:0:0) 
Usnesení č. 168/09/01: Volební komise stanovila losem pořadí kandidátů veřejného sly�ení takto:  
1. P. Sládeček  
2. J. Balvín  
3. M. Vadas.  
(14:0:0) 
  
Kandidáti  v navr�eném pořadí prezentovali svoje názory a záměry.  

 
5) Z. Hůlová, J. Mrzena a P. Kučera se zúčastní 25. 10. 2001 besedy k diskusi o financování České 

televize. Diskusní fórum na toto téma se bude konat v restauraci Vltava. (14:0:0) 
 
6) Rada přeru�ila jednání a ke zbývajícím bodům programu se vrátí ve středu 31.10.2001 ve 14.30 hod 

v prostoru restaurace ČT. (14:0:0) 
     
 
 

    
V Praze dne 24. 10. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová 
         M. Horálek  



Zápis z  9. jednání Rady České televize dne 31. 10. 2001 � II. část 
 

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

7)  Zahájení, volba návrhové komise 
8)  Projednání managerské smlouvy GŘ 
9)  Výběrové řízení na GŘ 
10) Podněty a stí�nosti 
11) Různé  
12) Schválení usnesení, program jednání Rady ČT, závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 14,  proti: 0, zdr�el se: 
1) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 169/09/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení B. Fanta, M. Horálek a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (14:0:1) 

 
3)  Projednání návrhu managerské smlouvy generálního ředitele ČT 

Usnesení č. 170/09/01: Rada vzala na vědomí návrh managerské smlouvy s budoucím 
generálním ředitelem ČT, zároveň vyslovuje souhlas s jejím konceptem s tím, �e Rada 
obdr�í opravený návrh do 7.11.2001 v gesci P. Kučery a M. Horálka. (15:0:0)  
Rada souhlasí s tím, aby P. �áček spolupracoval na vypracování managerské smlouvy. 
(13:0:1) 

 
4) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

Usnesení č. 171/09/01: Rada souhlasí, aby se generální ředitel ČT volil na dne�ním 
jednání. (11:4:0) 
Usnesení č. 172/09/01: Rada stanovila volební komisi ve slo�ení Z. Forman, J. �ilerová a 
J. Presl. (12:0:3) 
Usnesení č. 173/09/01: Volební komise zkontrolovala hlasovací lístky, které byly v plném 
počtu, byly platné a měly v�echny nále�itosti. Rada konstatuje, �e hlasování dopadla 
takto: J. Balvín obdr�el 10 hlasů, P. Sládeček 3 hlasy a M. Vadas 2 hlasy. (15:0:0) 
S. Karásek ústně rezignoval na funkci člena Rady ČT. 
Usnesení č. 174/09/01: V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 483/1991 o České 
televizi, Rada ČT rozhodla dne�ního dne na základě výsledků výběrového řízení o 
jmenování generálního ředitele ČT. Rada jmenuje J. Balvína nejpozději do  15. 11. 2001 
generálním ředitelem ČT s tím, �e do 15. 11. 2001 bude uzavřena smlouva. K tomuto dni 
končí J. Balvínovi výkon funkce prozatímního ředitele, kterou do doby jeho jmenování 
generálním ředitelem vykonával. (9:0:5) 
 
5) Stí�nosti a podněty  
Rada vyslechla návrhy odpovědí předlo�ené L. Weissovou a E. Kohákem. 
Z. Jungvirt (čj. 119) � stí�nost na vysílání ČT (Bez imunity, Přesčas) - rada souhlasí s navr�enou 
odpovědí 



J. Dvořák (čj. 116) � článek �Kostlivec ve skříni�, nadace Člověk v tísni - rada souhlasí 
s navr�enou odpovědí 
Z. Kučera (čj. 143) � �ádost o uveřejnění informací o redaktorech na internetu - rada souhlasí 
s navr�enou odpovědí 
J. Malík (čj. 145) � stí�nost na neobjektivní zpravodajství - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
J. Hanu�, Asociace českých kameramanů (čj. 158) � neodpovídání na stí�nosti prozatímním 
ředitelem - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
I. Vrzal, Úřad pro dohled nad Dru�stevními zálo�nami (čj. 160) �  stí�nost na pořad Klekánice ze 
dne 24.7.01 - rada  předá svoje stanovisko generálnímu řediteli a po�ádá o nápravu.  
Usnesení č. 175/09/01: Dne 23. 7. 2001 odvysílala Česká televize na programu ČT 1 
reportá� �Klekánice�, jejím� odvysíláním do�lo podle názoru Úřadu pro dohled nad 
dru�stevními zálo�nami (dále jen "Úřad") k poru�ení právních předpisů upravujících 
plnění úkolů veřejné slu�by v oblasti televizního vysílání � zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozděj�ích předpisů (dále jen �ZoČT�).  
Poru�ena byla ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZoČT přikazující České televizi 
poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvá�ené a v�estranné informace pro 
svobodné vytváření názorů. Rovně� byla odvysíláním jmenované reportá�e poru�ena 
zákonem ulo�ená povinnost přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky. 
(13:0:0) 
J. Povolný (čj. 166) � stí�nost na pořad Fakta ze dne 31.7.01 - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
s tím, �e ekonomické náklady na pořady bude Rada nadále  sledovat a bude hodnotit, zda kvalita 
pořadů odpovídá vynalo�eným nákladům 
V. �atánková (čj. 188) � stí�nost na vydírání ze strany ČT - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
V. Přibyl (čj. 234) � stí�nost na pořad Katovna ze dne 24.6.01 - rada souhlasí s navr�enou 
odpovědí 
V. Polanský (čj. 242) � stí�nost na pravidla při natáčení pořadu Baťoh � rada souhlasí s navr�enou 
odpovědí 
Podnikatelé z Hradce Králové (čj. 243) � stí�nost na pořad Fakta - rada souhlasí s navr�enou 
odpovědí 
J. Müller (čj. 257) � články redaktorů ČT v tisku - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
J. Dlask (čj. 258) � stí�nost na odvysílání reklamního spotu MF Dnes o útocích v USA - rada 
souhlasí s navr�enou odpovědí 
J. Waldmann, sdru�ení výkonných umělců (čj. 259) � stí�nost na uzavírání hromadných 
profesních smluv - rada souhlasí s navr�enou odpovědí 
Usnesení č. 176/09/01: Rada souhlasí s tím, �e stí�nosti a podněty se budou ře�it selekcí � 
odpovědi budou připravovat L. Weissová a E. Kohák ve spolupráci se sekretariátem Rady ČT, na 
jednání Rady se dostanou pouze stí�nosti na generálního ředitele a stí�nosti na nevyvá�enost 
vysílání. (13:0:0) 
Usnesení č. 177/09/01: Kauza Brno - Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu předlo�eného návrhu Z. 
Formana, M. Horálka a B. Fanty po přijatých úpravách. (12:0:1) 

 
6) Různé 

a) rozpočet Rady ČT na rok 2002 � Usnesení č. 178/09/01: Rada souhlasí s předlo�eným 
rozpočtem Rady ČT s úpravou o 200.000,- Kč méně. (12:0:1) 

    b) smlouva s ARBO Media � Usnesení č. 179/09/01: Rada ČT bere na vědomí prověření 
smluvního vztahu mezi ČT a firmou ARBOmedia.net Praha, spol. s r.o. (dále jen 
ARBOmedia)s tím, �e: 
• smlouva neobsahuje záva�né právní nedostatky, pro případnou dal�í spolupráci je 

nutné zvá�it právní formu spolupráce, resp. typ smluvního vztahu (dále viz posudek 
Cameron McKenna) 

• audit v ARBOmedia provedený 10/2001 nezjistil nedostatky  



• Rada ČT doporučuje GŘ ČT v dostatečném časovém předstihu před ukončením 
stávající smlouvy zvá�it formu prodeje reklamního prostoru v ČT pro dal�í období 

• audity ve společnosti ARBOmedia roz�ířit i kontrolu finančních údajů týkajících se 
vzájemné spolupráce, vedených v účetnictví ARBOmedia, ke kontrole přizvat příp. 
DK RČT 

• byla zru�ena bankovní záruka ve vý�i 140 mil. Kč a nebyla přiměřeně 
kompenzována vý�e provize 

• postavení společnosti ARBOmedia na mediálním a reklamním trhu lze 
charakterizovat jako vysoce odborné 

• je nutné intenzivně vyhledávat ve spolupráci s ARBOmedia potenciální zdroje 
příjmu ČT 

• příprava obchodního plánu by měla být ze strany ČT vůči ARBOmedia lépe 
zaji�těna 

• plánování by mělo být v souladu s usnesením RČT prováděno i ve střednědobém 
horizontu 

(12:0:2) 
 

b) zápis Dozorčí komise Rady ČT � Usnesení č. 180/09/01: Rada bere na vědomí zápis 
DK s tím, �e zasedání Rady ČT se k ekonomickým otázkám bude zúčastňovat předseda 
DK, popřípadě jím pověřený člen DK po předchozím pozvání. (13:0:0) 

c) Usnesení č. 181/09/01: Rada �ádá prozatímního ředitele, aby jí předal zadávací 
dokumentaci k výběrovému řízení na internetový server zpravodajství do 7. 11. 01. 
(13:0:0) 

d) Usnesení č. 182/09/01: Rada ČT �ádá prozatímního ředitele o statistická data 
zaměstnanců v redakcích zpravodajství a publicistiky (praxe, struktura vzdělání apod.). 
(13:0:0) 

e) Program pří�tího jednání Rady ČT dne 7. 11. 2001: 
- zahájení, volba návrhové komise 
- plnění usnesení a kontrola zápisů 
- Statut ČT 
- Příprava rozpočtu ČT na rok 2002 
- Podněty a stí�nosti 
- Plán Rady ČT do konce roku 
- Závěr 

 
 
 
V Praze dne 31. 10. 2001 
     
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Fanta 
                                 M. Horálek   
      


