
Zápis ze  6. jednání Rady České televize dne 27. 2. 2002 
 

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

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Výroční zpráva ČT za rok 2001 
• Komunikace s DK 
• Ře�ení podnětu čj. 412/01 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 96/6/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Forman a M. Horálek 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. 97/6/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (9:0:0)  
Usnesení č. 98/6/02: Rada pověřuje L. Milera a B. Fantu, aby zpracovali do 2.4.2002 ve 
spolupráci s ředitelem programu podklady pro jednání Rady ČT ve smyslu usnesení č. 
65/4/02.(9:0:0) 
Usnesení č. 99/6/02: Rada pověřuje H. Hůlovou a J. Presla, aby zpracovali do 25.3.2002 ve 
spolupráci s ředitelem sekretariátu GŘ podklady pro jednání Rady ČT ve smyslu usnesení č. 
67/4/02. (9:0:0) 
Usnesení č. 100/6/02: Rada pověřuje J. Mrzenu a P. �áčka, aby zpracovali do 18.3.2002 podklady 
pro jednání Rady ČT ve smyslu usnesení č. 46/3/02. (10:0:0) 
Usnesení č. 101/6/02: Rada v souvislosti s plněním usnesení č. 24/2/02 bere na vědomí informace 
GŘ o zru�ení výběrového řízení na koupi předmětného původně zva�ovaného technologického 
celku a zastavení jeho zva�ovaného nákupu. (10:0:0) 
Usnesení č. 102/6/02: Rada konstatuje, �e při předlo�ení informací ve smyslu usnesení č. 34/2/02 
o projednávání novely návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích ve smyslu zpřísnění 
výběru poplatků nebyl GŘ respektován termín stanovený tímto usnesením. Rada obdr�ela návrh 
novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích po projednání s ČRo dne 26.2.2002. Rada 
současně konstatuje, �e neobdr�ela doprovodné informace od GŘ o dal�ím projednávání 
zále�itostí spojených s nutností přijetí této novely v co mo�ná nejkrat�ím termínu a opětovně �ádá 
GŘ, aby jí v termínu do 4.3.2002 po�adované informace předlo�il. (10:0:0) 

 
4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 

Usnesení č. 103/6/02: Rada vyslechla informace L. Milera a N. Savického o přípravě Výroční 
zprávy o činnosti ČT v roce 2001. Rada ukládá L. Milerovi a N. Savickému, aby jí do 1.3.2002 
předlo�il pozměněnou osnovu Zprávy a do 8.3.2002 předlo�ili 1. kompletní verzi Výroční zprávy 
v intencích dne�ní diskuse. (11:0:0) 

 
 



5) Komunikace s DK 
Usnesení č. 104/06/02: Rada po projednání doporučuje členům Dozorčí komise Rady ČT, aby 
zvá�ili rezignaci na svoje funkce. (11:0:0) 

 
6) Ře�ení stí�nosti čj. 412 

Usnesení č. 105/06/02: Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích �etření kauzy UNO a schvaluje 
doporučení uvedená v této zprávě: 

• Vzhledem k záva�nosti zji�těných skutečností ukládá Rada ČT generálnímu řediteli, aby 
v plném rozsahu přijal doporučení firmy HZ Praha, spol. s r.o. viz kapitola 6.3 [3].   

• Po doplnění kvalifikovaného právního stanoviska viz rovně� kapitola 6.3 [3], bylo toto 
neprodleně předáno Radě ČT a příslu�nými odpovědnými vedoucími byly neprodleně 
učiněny odpovídající kroky. 

• Rada ČT dále ukládá GŘ, aby okam�itě pověřil kontrolní útvar zpracováním rekapitulace 
v�ech expertních nálezů firmy UNO a vyčíslením celkových nákladů na provedené 
expertízy, vyplývajících z mandátní smlouvy s firmou UNO a to od počátku působení této 
firmy a� do 31.12.2000. 

• Rada ČT ukládá GŘ, aby okam�itě pověřil právní oddělení soubě�ným zpracováním 
přehledu probíhajících reklamačních řízení s dodavateli stavebních a projektových prací, 
napadených posudkem firmy UNO a pokud se tak nestalo, aby okam�itě uplatnilo 
reklamace, vyplývající z výsledků těchto �etření. 

• A konečně Rada ČT ukládá GŘ, aby pověřil kontrolní oddělení zpracováním přehledu 
provedených právních pomocí Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner a spol České 
televizi a vyčíslením nákladů na tuto právní pomoc a to v období od 26.8.1998 do 
31.8.2001. 

Termín pro informaci GŘ o stavu kontrolní činnosti, vyplývající z úkolů 1. � 5. : 1 měsíc. 
(Dal�í informace o postupu a výsledcích kontrolní činnosti budou součástí úkolů GŘ pro  2. 
čtvrtletí 2002.) (9:0:2) 

 
7) Různé 

a) Usnesení č. 106/6/02: Rada bere na vědomí informace GŘ k výběrovému řízení TS Brno 
v souvislosti s usnesením č. 90/5/02. (11:0:0) 

b) Usnesení č. 107/6/02: Rada dále bere na vědomí rezignaci H. Fibingerové na účasti ve  sly�ení 
ve výběrovém řízení na ředitele TS Brno. (10:0:1) 

c) Usnesení č. 108/6/02: Rada vyslovila poděkování redakci sportu za kvalitně odvedenou práci 
při vysílání přenosů ze ZOH v Salt Lake City. (11:0:0) 

d) Návrh programu 7. jednání Rady ČT 6. 2. 2002 od 13.00 hod 
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Statut ČT (GŘ, B. Fanta) 
- Rozpočet ČT na rok 2002 (GŘ, FŘ) 
- Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 (L. Miler, GŘ) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Schválení usnesení, závěr 
 

8) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
V Praze dne 27. 2. 2002 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Forman 
         M. Horálek 


