
Zápis z  5. jednání Rady České televize dne 20. 2. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  Z. Hůlová, Z. Forman, E. Kohák, P. Kučera, L. 
Miler, J. Mrzena,  J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček 
omluveni: M. Kní�ák, J. Presl, část: H. Fibingerová, P. �áček 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Erben, J. Kučera, T. Oliva, N. Savický 
 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Vyhodnocení činnosti DK 
• Průběh výběrového řízení na ředitele TS Brno 
• Rozhodnutí GŘ o zahájení reorganizace ČT 
• Výroční zpráva ČT za rok 2001 
• Ře�ení podnětu čj. 412/01 
• 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. 78/5/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. �ilerová a P. Kučera a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:0) 

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

Usnesení č. 79/5/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  
 
Usnesení č. 80/5/02: Rada konstatuje, �e GŘ nesplnil usnesení č. 72/4/02 ve věci předlo�ení 
podrobného návrhu rozpočtu ČT na rok 2002 k projednání v Dozorčí komisi Rady ČT. Rada dále 
konstatuje, �e i přes varování z mo�nosti z prodlení při zpracování rozpočtu ČT na rok 2002 a i 
přes její výslovné znepokojení nad pomalostí ČT při zpracování podrobného rozpočtu nedo�lo 
k nápravě v termínech, které sám navrhl Radě GŘ. Rada vyzývá GŘ, aby zjednal nápravu 
v termínu do 27.2.2002. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 81/5/02: Rada konstatuje, �e neplnění povinností GŘ ve věci přípravy rozpočtu ČT na 
rok 2002 bude zohledněno při stanovení jeho čtvrtletní odměny, vyplácené GŘ na základě 
managerské smlouvy. (9:1:2) 
 
Usnesení č. 82/5/02: Rada konstatuje, �e do�lo ke změně termínu při jmenování �éfredaktora 
zpravodajství oproti znění usnesení č. 70/4/02. Rada �ádá GŘ, aby jí věrohodně vysvětlil 
v termínu do 26. 2. 2002 uspí�ení jmenování nového �éfredaktora zpravodajství ČT. (9:0:3)   

 
4) Vyhodnocení činnosti DK 

Usnesení č. 83/5/02: Rada po projednání konstatuje, �e i přes maximální snahu koordinátora P. 
�áčka DK nesplnila usnesení č. 29/2/02. Rada důrazně apeluje na předsedu DK, aby předlo�il  
Radě dopracovanou Zprávu o činnosti DK za 4. čtvrtletí 2001 v termínu do 27.2.2002. (12:0:0) 
 



Usnesení č. 84/5/02: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání DK z 21. 1. 2002. (11:0:1) 
Usnesení č. 85/5/02: Rada bere na vědomí zápis ze 3. jednání DK ze dne 4. 2. 2002 (11:0:1) 
 
Usnesení č. 86/5/02: Rada s ohledem na platnost s usneseními č. 51/3/02 a 27/2/02, kterými 
zkonstatovala překročení kompetencí DK v rámci 1. jednání DK ze dne 7.1.2002, stanovených 
zákonem o ČT, mění platnost usnesení č. 05/02/01 ve věci vý�e odměn členů DK takto: předseda 
10.000,- Kč k 1.2.2002 (9:1:1) P. Kučera nehlasoval 
 
Rada z důvodu procedurální chyby opakovala hlasování usnesení č. 86/5/02 procedurálním 
návrhem P. Kučery, tzn. toto usnesení nemá platnost. 
 
Usnesení č. 87/5/02: Rada souhlasí s tím, �e Rada nebude hlasovat o návrhu J. Mrzeny na sní�ení 
platu předsedy DK. (2:7:1) toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 88/5/02: Rada s ohledem na platnost s usneseními č. 51/3/02 a 27/2/02, kterými 
zkonstatovala překročení kompetencí DK v rámci 1. jednání DK ze dne 7.1.2002, stanovených 
zákonem o ČT, mění platnost usnesení č. 05/02/01 ve věci vý�e odměn členů DK takto: předseda 
10.000,- Kč k 1.2.2002 (7:2:1)toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 89/5/02: Rada doporučuje DK, aby zvá�ila odvolání předsedy J. Korba pro neplnění 
zadaných úkolů. (9:0:1) 
 

5) Výběrové řízení na ředitele TS Brno 
Usnesení č. 90/5/02: Rada vyslechla informace ředitele sekretariátu GŘ Mgr. Jiřího Kučery o 
průběhu výběrového řízení na ředitele TS Brno. Rada doporučuje GŘ, aby v rámci výběrového 
řízení nevylučoval před sly�ením �ádného z kandidátů, který podal přihlá�ku včetně v�ech 
nále�itostí a součástí, jako� i po�adovaných dokladů a projektu. Rada �ádá GŘ, aby ji do 
27.2.2002  informoval o prvním kole tohoto řízení. (9:0:1) 
 
Usnesení č. 91/5/02: Rada doplňuje usnesení č. 68/4/02 o účast Z. Formana na výběrovém řízení 
na ředitele TS Brno. (10:0:1) 

 
6) Restrukturalizace ČT 

Usnesení č. 92/5/02: Rada vyslechla informace ředitele výroby P. Erbena o změnách 
v organizační struktuře ČT a o zahájení reorganizace ČT a současně ukládá GŘ, aby předlo�il 
upravenou verzi Radě v intencích dne�ní diskuse (zařazení Rady a sekretariátu Rady do 
organizačního schématu, zařazení právního útvaru do přímého řízení ředitele sekretariátu GŘ, 
zařazení PR do přímého řízení ředitele sekretariátu GŘ, zařazení personální útvaru do přímého 
řízení GŘ). (11:0:0) 

 
7) Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2001 

Usnesení č. 93/5/02: Rada vyslechla informace L. Milera a N. Savického o přípravě Výroční 
zprávy o činnosti ČT za rok 2001. Rada se k této věci vrátí po prostudování na pří�tím jednání dne 
27.2.2002. (9:0:1) 

 
8) Ře�ení podnětu čj. 412/01 � Vít Novotný 

Usnesení č. 94/5/02: Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích �etření kauzy UNO a schvaluje 
doporučení uvedená v této zprávě (viz příloha). (6:0:3)toto usnesení nebylo přijato 
Rada zároveň pověřuje B. Fantu a Z. Formana, aby ve spolupráci s GŘ vypracovali návrh 
odpovědi V. Novotnému. Termín: 26.2.2002 (7:0:2)toto usnesení nebylo přijato 
 

9) Stí�nosti a podněty 
Usnesení č. 95/5/02: Rada konstatuje, �e nedostala od GŘ po�adované relevantní odpovědi na 
dopis P. Mařákovi (čj. 96/02) a �ádá GŘ, aby jí do 5.3.2002 předlo�il správnou odpověď. (10:0:0) 
 



10) Různé 
a) Návrh programu 6. jednání Rady ČT 27. 2. 2002 od 13.00 hod 

- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení 
- Zpráva o činnosti ČT v roce 2001 
- Komunikace s DK 
- Ře�ení stí�nosti čj. 412/01 (Novotný, Matějíček, UNO) 
- Podněty a stí�nosti 
- Schválení usnesení, závěr 
 

b) Předseda Rady J. Mrzena vyslovil pochvalu P. Erbenovi a J. Kučerovi za jejich zastupování 
GŘ  na Radě. 

 
 

11) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 2. 2002 

 
 
 
 
 
 
           Ing. Jan Mrzena 

                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. �ilerová 
                                 P. Kučera 


