
Zápis z  11. jednání Rady České televize dne 14. 11. 2001 
 

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

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  Kodex ČT 
4)  podněty a stí�nosti 
5)  výběrová řízení 
6)  plán činnosti Rady ČT do konce roku 2001 + leden 2002 
7)  smlouva o výkonu funkce generálního ředitele ČT, stanovení platu GŘ 
8)  různé  
9)  schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 192/11/01: Rada souhlasí s tím, aby dne�ní jednání bylo přená�eno na vnitřním 
okruhu ČT. (8:2:1) 

  
3) Usnesení č. 193/11/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení H. Fibingerová a L. Miler a zároveň 

Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:2) 
 
4)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 

Usnesení č. 194/11/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0) 

 
5) Kodex ČT 
    Usnesení č. 195/11/01: Rada bere na vědomí informace o přípravě prací na Kodexu ČT. Do pří�tího 

jednání dne 21.11.2001 členové Rady za�lou písemné připomínky na sekretariát Rady, 28.11.2001 
předlo�í pracovní skupina 1. verzi Kodexu, nejpozději 12. 12. 2001 Rada projedná komplexněj�í 
verzi Kodexu.  Pracovní skupina Rady předlo�ené připomínky zpracuje na společném zasedání 
dne 27. 11. 2001 v 15.00 hod. (11:0:0) 

 
6) Stí�nosti a podněty 

Podnět č. 1 �Usnesení č. 196/11/01: Rada  bere na vědomí informace P. �áčka a L. Weissové o 
ře�ení usnesení č. 100/05/01, 151/08/01, 163/09/01 a 164/09/01. (9:0:1) 
Usnesení č. 197/11/01: Rada ustavuje pracovní skupinu ve slo�ení  E. Kohák,  P. 
�áček, J. �ilerová a L. Weissová k vytvoření interaktivní platformy k diskusi o 
budoucnosti zpravodajství a publicistiky ČT. Pracovní skupina bude průbě�ně 
informovat Radu ČT. (9:0:1) 
 

Podnět č. 2 � E. Ovčáček  (čj. 404) � vánoční krize - Rada vyslechla stí�nost a rozhodla, �e se 
tímto dopisem nebude dále zabývat. (9:1:1) 

 
Podnět č. 3 � OSA (čj. 380) � stí�nost na pořad Fakta - Rada souhlasí se smyslem navr�ené 

odpovědi. (10:0:0) 
 



Podnět č. 4 � K. Neuwirth (čj. 451) � připomínky k neveřejným sly�ením volby GŘ - Rada 
souhlasí se smyslem navr�ené odpovědi. (10:0:0) 

 
Podnět č. 5 � V. Novotný (čj. 412) � stí�nost na zmanipulování výběrového řízení GŘ � Rada 

obdr�ela materiály od vedení ČT k této věci. Vzhledem k nekompletnosti 
dosavadních materiálů, Rada nemohla rozhodnout a vrátí se k tomuto problému na 
pří�tím jednání. 

 
7) Výběrová řízení 

Usnesení č. 198/11/01: Rada bere na vědomí informace J. Balvína o vypsaných výběrových řízení 
na posty managementu ČT: finanční ředitel, ředitel zpravodajství, ředitel výroby, ředitel TS Brno, 
ředitel TS Ostrava. (11:0:0) 

 
8) Plán činnosti Rady ČT do konce roku 2001 + leden 2002, v�dy od 13.00 hod v restauraci ČT 

- 21. 11. � Rozpočet ČT na rok 2002 
- Činnost DK 
 

- 28. 11. � Vysílací schéma ČT v roce 2002 
- Návrh Statutu 
- Správní řízení Rady RTV vůči ČT 
 

- 5. 12. �  Seminář k aplikaci zákona o ČT 
 
- 12. 12. � Rozpočet ČT na rok 2002 

- Kodex - informace 
-  
- 19. 12. � Kodex 

- Restrukturalizace 
- Informace o výběrových řízení 
 

- 9. 1.  � Vnitřní kontrola v ČT � slo�ení, plán činnosti, výsledky za rok 2001 
- Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 2001 - zahájení 
- Statut, navazující vnitropodniková legislativa 
 

- 16. 1. � Výjezdní zasedání do TS Ostrava 
 
- 23. 1. � Legislativa ČT � zahájení činnosti 

- Restrukturalizace ČT 
- Projednání výběrových řízení 
 

- 30. 1. � Výroční zpráva Rady ČT za rok 2001 � informace o přípravě VZ � 1. verze 
- Strategický plán ČT � zahájení činnosti 
- Činnost DK, informace o hospodaření ČT za rok 2001 
 

- 6. 2. � Výjezdní zasedání Rady ČT do TS Brno 
 
Usnesení č.  199/11/01: Rada souhlasí s navr�eným harmonogramem činnosti Rady ČT. (9:0:2) 

 
9) Smlouva o výkonu funkce generálního ředitele ČT, stanovení platu GŘ 

Usnesení č. 200/11/01: Rada souhlasí se zněním  Smlouvy o podmínkách výkonu funkce 
generálního ředitele ČT v upraveném znění. (změna článku 9, bod 9.1 ��.dohodly se Strany, �e 
skončí-li zaměstnanci současně pracovní poměr i výkon funkce generálního ředitele ČT, nesmí po 
dobu �.�) Rada současně určila v souladu s § 8, odst. 1, písm. j) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi ve znění pozděj�ích předpisů  mzdu generálního ředitele ČT, která se skládá z pevných a 
pohyblivých částí uvedených ve smlouvě v navrhované vý�i. (8:2:0) 



10) Různé 
a) Jednání Rady ČT 21. 11. 2001 od 13.00 hod 

� Zahájení, volba návrhové komise 
� Plnění usnesení 
� Rozpočet ČT na rok 2002 
� Novela Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 
� Podněty a stí�nosti 
� Schválení usnesení, závěr 

b) Rada obdr�ela pozvánku na 17. schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, která 
se koná v pátek 16. 9. 2001 od 9.00 hod.  

c) Členové Rady M. Kní�ák a P. Kučera předlo�ili Radě materiál �Hospodaření České televize � 
věc veřejná�. K tomuto materiálu se vyjádřil předseda J. Mrzena, který před podobnými 
iniciativami varuje, označuje je za nesystemové a nedemokratické a doporučuje v�em členům 
Rady, aby nastíněné problémy byly ře�eny v rámci pracovního programu Rady a vedení ČT.  
Zároveň předseda Rady varuje před neuvá�enými výroky jednotlivých členů Rady v médiích.  

 
11) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14. 11. 2001 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová 
         L. Miler    


