
Zápis ze  4. jednání Rady České televize dne 13. 2. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler,  
J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
omluveni:, Z. Hůlová, Z. Forman  
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, T. Oliva, Z. Honys 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Úkoly pro GŘ na 1. čtvrtletí 2002 
• Výsledky výběrových řízení  
• Kodex ČT 
• Rozpočet ČT na rok 2002 
• Podněty a stí�nosti 
• 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)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 59/4/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení H. Fibingerová a E. Kohák a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:2) 

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

Usnesení č. 60/4/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0)  

 
4) Stanovení úkolů GŘ na období leden � březen 2002 

Usnesení č. 61/4/02: Rada ukládá GŘ v souladu s čl. 5/2 mana�erské smlouvy na 1. čtvrtletí 2002 
tyto úkoly: 
1) Rozpracovat projekt revitalizace a restrukturalizace ČT, uvést nejdůle�itěj�í jmenovité úkoly, 

odpovědnost a termíny splnění. Vyčíslit ekonomické vlivy těchto úkolů na rozpočet ČT v roce 
2002. 

2) Vyhodnotit postup v kolektivním vyjednávání, usilovat o uzavření kolektivního vyjednávání a 
vyhodnotit jeho vliv na rozpočet ČT v roce 2002. 

3) Předlo�it podrobný konečný rozpočet ČT na rok 2002 s určením realizačních a revitalizačních 
úkolů, odpovědnosti a termíny plnění. 

4) Zhodnotit stav plnění úkolů zákona 483/1991 Sb. ve znění 231/2001 Sb. o ČT, včetně opatření 
pro jeho realizaci.  

5) Vyhodnotit plnění úkolů Rady: -  vypracovat projekt zřízení regionálních studií 
- analyzovat a optimalizovat finanční řízení úseku výroby, 

zejména v oblasti koprodukčních záměrů ČT. 
Usnesení č. 62/4/02: Rada pověřuje M. Horálka vyhodnocením těchto úkolů a předlo�ením 
k projednání Radě do 25.4. 2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 63/4/02: Rada pověřuje B. Fantu zpracováním návrhu úkolů pro GŘ na období duben 
- červen a s předlo�ením Radě k projednání v termínu do 19.3.2002. (11:0:1) 

 
 
 
 



5) Výsledky výběrových řízení  
Usnesení č. 64/4/02:  Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona o ČT a v souladu se 
článkem III Statutu ČT informace GŘ o výsledku výběrového řízení na ředitele programu, kterým 
se stal Petr Koliha. (11:0:0)  
Usnesení č. 65/4/02: Rada ukládá GŘ, aby předlo�il Radě informační materiál o postupu změn 
v ředitelství programu. Termín: 27.2.2002 (11:0:0) 
Usnesení č. 66/4/02:  Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona o ČT a v souladu se 
článkem III Statutu ČT informace GŘ o výsledku výběrového řízení na ředitele sekretariátu GŘ, 
kterým se stal  Mgr. Jiří Kučera . (10:0:1) 
Usnesení č. 67/4/02: Rada ukládá GŘ, aby předlo�il Radě informační materiál o podrobné 
organizační struktuře ředitelství sekretariátu GŘ. Termín: 27.2.2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 68/4/02: Rada vyslechla informace GŘ o výběrovém řízení na ředitele TS Brno. Rada 
pověřuje Helenu Fibingerovou (10:0:1), Janu �ilerovou (10:0:1) a Ing. Petra Kučeru (8:0:3), aby 
se zúčastnili sly�ení kandidátů tohoto výběrového řízení, které se koná 5.3.2002.  
Usnesení č. 69/4/02: Rada �ádá GŘ  o předlo�ení kopií projektů v�ech uchazečů výběrového 
řízení na ředitele TS Brno v jednom výtisku. Pro členy Rady budou tyto projekty k nahlédnutí na 
sekretariátu Rady. Termín: 14.2.2002 (11:0:1) 
Usnesení č. 70/4/02: Rada vyslechla informace ředitele zpravodajství o průběhu výběrového 
řízení na �éfredaktora publicistiky, kterým se stal Milan Bou�ka. O postu �éfredaktora 
zpravodajství se rozhodne na přelomu února a března, a� proběhnou negociační pohovory 
s vybranými kandidáty. (11:0:0) 

 
6) Kodex ČT 
     Usnesení č. 71/4/02: Rada schvaluje znění návrhu Kodexu České televize, který stanoví zásady 

naplňování veřejné slu�by v oblasti televizního vysílání, v předlo�eném znění, včetně předkládací 
zprávy. Rada pověřuje předsedu Rady, aby v souladu s § 8, odst. 1d) zákona 483/1991 Sb. o ČT 
v platném znění, předlo�il tuto verzi návrhu Kodexu ČT ke schválení Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. (12:0:0) 

 
7) Rozpočet ČT na rok 2002 

Usnesení č. 72/4/02: Rada konstatuje, �e GŘ neplní úkoly Rady související s projednáváním 
rozpočtu ČT na rok 2002. Rada současně vyslovuje znepokojení nad pomalostí ČT při zpracování 
podrobného, průhledného rozpočtu.  Rada �ádá GŘ, aby nejpozději do 19.2.2002 předlo�il návrh 
podrobného rozpočtu na rok 2002 k projednání v DK a nejpozději do 27.2.2002 předlo�il Radě k 
projednání podrobně členěný rozpočet České televize na rok 2002, zejména:  rozepsaný výrobní 
úkol a rozepsaný plán investic a oprav.  (11:0:1) 

 
8) Stí�nosti a podněty 

Usnesení č. 73/4/02: Rada souhlasí s odpovědí na podnět čj. 89/02 (I. Langer - Fakta), ve smyslu 
návrhu L. Weissové. (9:1:1) E. Kohák hlasoval proti tomuto usnesení ve jménu svobody slova 

 
9) Různé 

a) Hradec Králové � Usnesení č. 74/4/02: Rada ČT bere na vědomí stanovisko Dozorčí komise 
RČT ve věci výrobního provozu v Hradci Králové. (10:0:0) 

b) Evidence smluv � Usnesení č. 75/4/02: Rada ČT ukládá generálnímu řediteli zpřísnit 
podmínky pro uzavírání smluv, tj. rozhodnutím generálního ředitele stanovit systém 
vypracovávání smluv se zaji�těním právního, daňově-účetního a cenového posouzení, včetně 
zavedení jednotné evidence (jednotné číselné řady), smlouvy budou parafovány příslu�nými 
vedoucími pracovníky, evidence smluv bude k dispozici v elektronické podobě. (10:0:0) 

c) Usnesení č. 76/4/02: Rada  vyhoví po�adavkům DK na společné setkání, které se uskuteční 
20.2.2002 od 11.00 hod v zasedací místnosti Rady. (9:0:1) 

d) Usnesení č. 77/4/02: Rada schválila program pří�tího jednání, které se uskuteční 20.2.2002 od 
13.00 hod. Od 10.00 hod se uskuteční pracovní schůzka k Výroční zprávě Rady ČT za rok 
2001. Od 11.00 hod se uskuteční jednání Rady ČT s Dozorčí komisí ČT.  
Program jednání Rady:  



- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení 
- Vyhodnocení činnosti DK 
- Rozhodnutí GŘ o zahájení reorganizace ČT 
- Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 2001 
- Ře�ení podnětu čj. 412/01  
- Podněty a stí�nosti 
- Schválení usnesení, závěr 

               
8) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 2. 2002 
     
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová 
         E. Kohák 


