
Zápis ze  15. jednání Rady České televize dne 12. 12. 2001 
 

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

• zahájení, volba návrhové komise 
• plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Kodex ČT 
• výsledky výběrových řízení (ředitel zpravodajství, ředitel financí) 
• správní řízení RRTV vedená vůči ČT 
• různé  
• schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 
2) Usnesení č. 229/15/01: Rada souhlasí s tím, aby dne�ní jednání Rady bylo přená�eno na vnitřním 

okruhu ČT. (7:3:1) Toto usnesení nepro�lo, následovala diskuse 
     Usnesení č. 230/15/01: Rada souhlasí, aby se o tomto hlasovalo znova. (8:0:3) 
     Usnesení č. 231/15/01: Rada �ádá GŘ, aby od pří�tího jednání byla veřejná jednání přená�ena na 

internetu. (11:0:0) 
     Usnesení č. 232/15/01: Rada souhlasí s tím, aby dne�ní jednání Rady bylo přená�eno na vnitřním 

okruhu ČT. (8:2:1) 
 
3)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 233/15/01: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení B. Fanta a H. Fibingerová 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. 234/15/01: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT a trvá na plnění usnesení č. 221, 224, 226 a 227/14/01. (11:0:0) 

     Usnesení č. 221, 224 a 226 byla naplněna během dne�ního jednání.  
 
5) Kodex ČT 

 Usnesení č. 235/15/01: Rada bere na vědomí 2. verzi Kodexu ČT. Rada �ádá GŘ, aby upravený 
materiál z dne�ního jednání předal k připomínkovému jednání pracovníkům ČT. L. Miler předá 
k připomínkám vybraným institucím ČR. Termín: 16. 1. 2002, zpracování dodáno od vedení na 
Radu ČT do 23. 1. 2002. (11:0:0) 

 
6) Výsledky výběrového řízení na ředitele zpravodajství 
    Usnesení č. 236/15/01: Rada doporučuje GŘ, aby zru�il výběrové řízení na ředitele zpravodajství  a 

ukládá GŘ dopracovat Statut v této oblasti a poté vyhlásit výběrové řízení znovu. (2:1:7) toto 
usnesení nebylo přijato 

   Usnesení č. 237/15/01: Rada �ádá GŘ, aby pro jednání Rady o výsledcích výběrových řízení a 
svého rozhodnutí o jmenování kandidáta do funkce uvedl podrobněji kritéria a důvody těchto 
rozhodnutí. Rada po�aduje k těmto projednáním naplnění usnesení č. 227/14/01.  (9:0:2) 

   Usnesení č. 238/15/01: Pro rozhodnutí GŘ jmenovat Z. Honyse ředitelem zpravodajství nemá GŘ 
podporu Rady. (3:1:7) toto usnesení nebylo přijato 

 



7) Správní řízení RRTV vedená proti ČT 
   Usnesení č. 239/15/01: Rada bere na vědomí informace JUDr. M. Py�ové o správních řízeních Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání vedených proti ČT. Rada �ádá GŘ, aby ji informoval, jaké 
pracovně-právní důsledky byly vyvozeny v souvislosti s udělenými pokutami. (11:0:0) 

 
8) Různé 

a) Usnesení č. 240/15/01: Rada projednala rozpočet Rady za období leden � listopad 2001 a 
schvaluje navý�ení limitu v polo�ce reprezentace o 60.000,- Kč, bez finančního krytí. Finanční 
krytí bude provedeno v rámci stanoveného rozpočtu Rady ČT pro rok 2001. (10:1:0) 

b) Návrh programu 16. jednání Rady ČT 19. 12. 2001 
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení 
- Statut ČT 
- Výsledky výběrových řízení 
- Podněty a stí�nosti 
- Různé 
- Schválení usnesení, závěr 
 

9) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 12. 2001 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová 
          B. Fanta    


