
Zápis z  13. jednání Rady České televize dne 28. 11. 2001 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, 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, T. Oliva, J. Korb, M. Tajč, V. Novotný 
 
Program jednání:  

1)  zahájení, volba návrhové komise 
2)  plnění usnesení a kontrola zápisu 
3)  rozpočet ČT na rok 2002 
4)  Statut ČT 
5)  podněty a stí�nosti 
6)  výběrová řízení 
7)  různé  
8)  schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise  
     Usnesení č. 211/13/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení  L. Miler a E. Kohák a zároveň 

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

Usnesení č. 212/13/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0) 
Usnesení č. 213/13/01: GŘ informoval Radu, �e prověřením důkazních materiálů ve věci stí�nosti 
V. Novotného (čj. 412) pověřil externí firmu. Rada souhlasí se změnou termínu dodání výsledků na 
16. 1. 2002. (8:0:3) 

  
4) Rozpočet ČT na rok 2002 

Usnesení č. 214/13/01: Rada ČT schvaluje rámcový návrh plánu a rozpočtu ČT na rok 2002 
v agregované podobě s tím, �e po�aduje k závěrečnému schválení předlo�it podrobně rozepsaný 
návrh rozpočtu, vycházející z těchto agregovaných  údajů v nejkrat�í mo�né době. 
Rada ČT doporučuje získat pro tvořivé rozpracování  a vnitřní efektivní korekce rozpočtu �ir�í 
kolektiv pracovníků ČT. (10:2:1) M. Knížák byl proti  schválení tohoto usnesení. 

       
5) Odprodej nemovitostí ČT v Ostravě 

Usnesení č. 215/13/01: Rada ČT vyslovuje v souladu se zněním ustanovení  § 9 odst. 7 zákona č. 
483/1991 Sb. v platném znění souhlas generálnímu řediteli s prodejem haly pro přípravu dekorací 
na pozemku parc. č. st. 4609- stavební plocha, truhlárny a dílny na pozemku parc. č. st. 22/6, 
stanovi�tě přenosových vozů na pozemku parc. č. st. 22/6, přístře�ku na pozemku parc. č. st. 22/6 
s venkovními úpravami a pozemky parc. č. st. 22/6 � zastavěná plocha, občanská vybavenost, 
parc. č. 63/3 � ostatní plocha, parc. č. 63/4 � ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 66 � ostatní 
plocha a st. 4609 � zastavěná plocha, v�e na katastrálním území Zábřeh nad Odrou, zapsaných na 
LV č. 2001 u Katastrálního úřadu v Ostravě ve znění předlo�eného návrhu kupní smlouvy za cenu 
2.680.840,-Kč Janu Havránkovi a Daně Chodníčkové. (10:0:1)  

 
6) Statut ČT 

Usnesení č. 216/13/01: Rada bere na vědomí informace o přípravě Statutu ČT. Do 5. 12. 2001 
za�lou členové Rady připomínky na sekretariát Rady, které do 12. 12. 2001 pracovní skupina 
zapracuje a následně Radě předlo�í novou verzi Statutu. (12:0:0) 



7) Stí�nosti a podněty 
Podnět č. 1 � V. Novotný (čj. 412), M. Kní�ák  (čj. 516)� zmanipulování výběrového řízení na 

GŘ.  
Usnesení č. 217/13/01: Na pozvání Rady vystoupil na jednání Ing. Alexanr Bare�, 
ředitel firmy UNO Praha s.r.o., který Radu  informoval o situaci v ČT v době jeho 
spolupráce s ČT. Rada bere jeho informace na vědomí a �ádá od GŘ, aby jí dodal 
zprávu, vypracovanou firmou UNO pro ČT a zároveň stanovisko DK Rady ČT a 
odboru vnitřní auditu ČT k této zále�itosti. Dále Rada �ádá od GŘ koncepci ře�ení 
těchto problémů. Termíny: 9. 1. 2002 � zpráva zhotovitele, 15. 2. 2002 - stanovisko 
vedení ČT + DK. (12:0:0) 

Podnět č. 2 � Z. Bém Verner (čj. 522)� stí�nost na výběrové řízení na GŘ � Rada souhlasí 
s odpovědí dle předlo�eného návrhu. (11:0:0) 

Podnět č. 3  - A. Müllerová (čj. 471) � nedorozumění ohledně pořadu Katovna � Rada bere na 
vědomí opravu výroku GŘ, dle návrhu E. Koháka. (11:0:0) 

  
8) Různé 
      a) Výběrová řízení  

GŘ informoval Radu o průběhu výběrových řízení na funkce vedení ČT s tím, �e počet 
uchazečů není k tomuto dni je�tě konečný.  Ke ka�dému sly�ení byla stanovena 3 členná 
komise. Výběrová řízení a termíny sly�ení  se týkají těchto funkcí:   
ředitel zpravodajství (13 uchazečů) -  termín: 7.12.2001 (garanti za Radu ČT: L. Weissová, E. 
Kohák)  
finanční ředitel (19 uchazečů) �  termín: 10.12.2001 (garanti za Radu ČT: M. Horálek, P. 
Kučera, M. Kní�ák) 
ředitel výroby (4 uchazeči) � termín: 14.12.2001 (garanti za Radu ČT: Z. Forman, M. Kní�ák, 
P. �áček) 
ředitel TS Brno (11 uchazečů) � termín: 20.12.2001 (garanti za Radu ČT: H. Fibingerová)  
ředitel TS Ostrava (2 uchazeči) � termín: 21.12.2001 (garanti za Radu ČT: J. �ilerová) 
      GŘ v�dy po skončení ka�dého z výběrových řízení předlo�í k projednání výsledky 
výběrového řízení na nejbli��ím jednání Rady.  

 
a) Návrh programu 14. jednání Rady ČT 5. 12. 2001 od 13.00 hod 

� Zahájení, volba návrhové komise 
� Plnění usnesení a kontrola zápisů 
� Kodex - informace 
� Podněty a stí�nosti 
� Schválení usnesení, závěr 
cca. od 14.00 hod � neveřejný seminář na téma vysílací schéma v r. 2002, výrobní úkol  
 

9) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 28. 11. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: E. Kohák 
         L. Miler     


