
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 24. 3. 1999 
 
 

• Rada ČT projednala průběh a závěry jednání se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PS PČR. Rada 
se rozhodla, �e zveřejní Výroční zprávu Rady ČT o činnosti ČT za rok 1997 + dodatek k této 
zprávě a Výroční zprávu Rady ČT o činnosti ČT za rok 1998 na Internetových stránkách Rady 
ČT. Dále Rada tuto informaci o zveřejnění Výroční zprávy na Internetu poskytne ČTK a v�em 
deníkům. 

     Rada prodiskutovala postoje k některým vybraným pořadům ČT a dospěla k těmto poznatkům: 
a)  pořad Paskvil představuje významný průlom do stávající nabídky pořadů ČT a je podle soudu 

Rady jednoznačným zkvalitněním slu�by, kterou ČT poskytuje divákům. 
b)  pořad 333 představuje nadějný pokus zvý�it zájem ČT o literaturu, má v sobě nepochybný 

potenciál rozvoje, i kdy� se v této fázi je�tě jeví poněkud nezralý a místy preferující zábavnost a 
povrchní atraktivitu na úkor hloubky a promy�lenosti, popř. adresné kritičnosti v prezentaci a 
rozborech literárních děl.  

     Rada se zabývala umisťováním reklamních sdělení do vysílání ČT a vyjádřila určité pochyby o 
marketingové strategii v zařazování některých reklam. Rada se shodla na tom, �e zařazení reklamy na 
betonové stře�ní ta�ky, v ní� je vyu�ito motivů z vysílání ČT (�newsroom�), je nevhodné a mů�e 
zmást diváky a ohrozit důvěryhodnost ČT jako televize veřejné slu�by.  

     Rada se zabývala prohlá�ením předsedy ODS V. Klause v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 24. 3. 
1999, v něm� V. Klaus tvrdí, �e členové tzv. stínové vlády ODS mají zakázaný přístup do médií, 
zvlá�tě do ČT. Rada se rozhodla po�ádat GŘ o vysvětlení.  

     
• GŘ po�ádal Radu ČT, aby v souladu se zákonem o České televizi projednala zamý�lenou směnu, resp. 

prodej části pozemku ČT parcel č. 995, kat. území Podolí, o výměře 106 m2 (dle znění přílohy dopisu 
GŘ). Rada ČT �ádost generálního ředitele projednala a hlasováním vyslovila se zamý�lenou směnou, 
resp. prodejem souhlas. 

 
• Rada projednala s GŘ závěry vyplývající z jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR. 

Z průběhu a výsledku jednání je zřejmé, �e Stálá komise akceptovala Dodatek k výroční zprávě za rok 
1997 i první část Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 1998. Z příspěvků jednotlivých 
členů Stálé komise vystupujících v diskusi bylo zřejmé, �e se v hodnocení České televize opírají 
předev�ím o vlastní divácké dojmy, nikoliv o objektivizovatelné výsledky analýz. Rada vyslovila 
souhlas s vystoupením GŘ  na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 17. 3. 
1999, v něm� GŘ upozornil na atmosféru jednání, kterou lze interpretovat jako politický nátlak na 
Českou televizi.  

     GŘ seznámil Radu ČT s principy nového modelu výrobního systému ČT. GŘ informoval o 
dvoudenním výjezdním zasedání kolegia GŘ ČT, na kterém se vedení ČT bude zabývat předev�ím 
implementací nového modelu výrobního systému ČT. 

  Rada seznámila GŘ se stanoviskem, �e zařazení reklamy na betonové stře�ní ta�ky. GŘ informoval 
Radu ČT, �e její stanovisko k této reklamě sdílí a podniká kroky, jimi� by tento nedostatek odstranil.  

     GŘ ujistil Radu ČT, �e v ČT neexistuje �ádné nařízení, které by omezovalo přístup členů tzv. stínové 
vlády ODS do vysílání ČT. GŘ současně upozornil Radu ČT, �e členové tzv. stínové vlády ODS 
(např. �stínoví ministři� Budínský a Langer) se ve vysílání ČT vyskytují..  

 
 
 
               PhDr. Jan Jirák        

                          předseda Rady ČT 
 


