
Zápis ze  8. jednání Rady České televize dne 13. 3. 2002 
 

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

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Restrukturalizace ČT 
• Rozpočet ČT na rok 2002 
• Výběrové řízení na ředitele TS Brno 
• 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. 119/8/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Miler a L. Weissová 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. 120/8/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0)  

 
4) Restrukturalizace ČT 

Usnesení č. 121/8/02:  Rada bere na vědomí �Navrhované kroky pro restrukturalizaci ČT�, včetně 
postupových diagramů a časových termínů. Rada �ádá GŘ o předlo�ení zprávy, obsahující 
výsledky postupů za 1. čtvrtletí 2002 a scénáře postupů  na 2. pololetí do 30. 6.2002 (2:3:4) Toto 
usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 122/8/02: Rada ukládá GŘ, aby předlo�il do 14 dnů procesní schéma (mapu) 
současného stavu ČT. Dále Rada ukládá GŘ, aby byl vypracován rámcový projekt 
restrukturalizace a to v optimální variantě. Termín předlo�ení 1 měsíc po předlo�ení procesního 
schématu (mapy). (8:1:0) 

 
5) Rozpočet ČT na rok 2002 
     Usnesení č. 123/8/02: Rada pověřuje P. Kučeru a J. Balvína, aby připravili návrh na usnesení 

k rozpočtu ČT na rok 2002 v intencích dne�ní diskuse, tak aby se mohla Rada k tomuto tématu na 
pří�tím jednání vyjádřit. Termín: 15.3.2002 (10:0:0) 

 
6) Zásady pro volby Dozorčí komise 

Usnesení č. 124/8/02: Rada schválila Zásady pro výběr členů Dozorčí komise:  
1. Výběr na základě přímého oslovení. Termín: 20.3.2002 
2. Členové Rady podají návrhy na kandidáty pro DK. Termín: 27.3.2002 
3. V případě vět�ího počtu kandidátů pro DK dojde na základě diskuse k výběru pouze   5 

kandidátů (bez výběrového řízení). Termín: 3.4.2002 
4. Pokud by k dohodě nedo�lo, Rada by se rozhodovala hlasováním 
Rada pověřila B. Fantu, aby zpracoval do 3.4. 2002 návrh Statutu a Jednacího řádu DK, návrh 
způsobu komunikace mezi Radou a DK.(9:0:1)  



 
7) Výběrové řízení na ředitele TS Brno 

Usnesení č. 125/8/02: Rada vyslechla informace GŘ a pověřených členů Rady o průběhu 1. kola 
výběrového řízení na ředitele TS Brno, které se uskutečnilo 5. a 6. 3. 2002. Rada po projednání 
ukládá GŘ, aby vybral 5 kandidátů pro 2. kolo výběrového řízení, které proběhne v termínu do 
14.4.2002. (10:0:0) 
 

8) Podněty a stí�nosti 
Podnět č. 1 � V. Novotný, čj. 412/01 � stí�nost na průběh výběrového řízení na GŘ.  

Usnesení č. 126/8/02: Rada souhlasí s odpovědí ve smyslu návrhu P. �áčka. (9:0:0) 
Podnět č. 2 -  M. Hartl, čj. 193/02 � stí�nost na pořad Chaos  

Usnesení č. 127/8/02: Rada �ádá GŘ o vysvětlení, co  vedlo ČT k zařazení tohoto 
pořadu do prime-time ČT.  Jak je mo�né, �e ČT povolila nevyvá�ený pořad, kdo ho 
povolil a kolik stál, kdo je za to zodpovědný. (7:0:2)toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 128/8/02: Rada souhlasí s původním návrhem verze odpovědi . 
(2:4:3)toto usnesení nebylo přijato. 
Rada se k tomuto podnětu vrátí na pří�tím jednání.  

Podnět č. 3 � M. Bína, čj. 230/02 � dotaz, jaké politické strany kdy byly v kterých pořadech ČT. 
Rada odpoví ve smyslu návrhu odpovědi L. Weissové a E. Koháka. (9:0:0) 

Podnět č. 4 � Rada RTV, čj. 232/02 � stí�nost na pořad Nedej se! � Rada si vy�ádá stanovisko GŘ 
Podnět č. 5 -  J. Polívka, čj. 236/02 � stí�nost na odpověď Rady na dopis �  

Usnesení č. 129/8/02: Rada odpoví ve smyslu návrhu odpovědi L. Weissové a E. 
Koháka. Rada na toto téma uspořádá seminář, jeho� organizací pověřuje P. �áčka. 
(9:0:0) 

Podnět č. 6 � D. Dvořák, čj. 240/02 � stí�nost na pořad, ve kterém se objevila numerolo�ka � Rada 
předá tuto stí�nost k vyjádření GŘ.  

Podnět č. 7 � Z. Churáň � stí�nost na líbání před Večerníčkem � Rada souhlasí s návrhem 
odpovědi ve smyslu odpovědi L. Weissové a E. Koháka.  

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 130/8/02: Rada bere na vědomí stanovisko DK Rady ČT ve věci archivace a 
skartace materiálů v ČT. Rada �ádá GŘ o dopracování vnitřního předpisu týkajícího se 
archivací a skartací i jiných materiálů ne� jsou účetní a daňové doklady. Rada  �ádá GŘ o 
předlo�ení dopracovaného předpisu v termínu do 13.4.2002. (8:0:0) 

b) Usnesení č. 131/8/02: Rada souhlasí s tím, aby její jednání z úsporných důvodů navr�ených 
GŘ nebyla přená�ena obrazem na internetu. (8:0:0) 

c) Dne 20. 3. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 9. jednání Rady. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Rozpočet ČT na rok 2002 (GŘ, FŘ, P. Kučera) 
- Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 (L. Miler, N. Savický) 
- Projekt zabezpečení voleb do PSP ČR v ČT (GŘ, J. Mrzena) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák)  
- Schválení usnesení, závěr 
 

10) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
V Praze dne 13. 3. 2002 
     
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Weissová    
         L. Miler 


