
 Závěry 

z jednání Rady ČT a vedení ČT v Jevanech konaného ve dnech 8. a 9. ledna 1999 

 

Ve dnech 8. a 9. 1. 1999 se uskutečnilo v objektu ČT v Jevanech výjezdní zasedání Rady 
ČT (8. 1. 1999) a společné výjezdní zasedání Rady a vedení ČT (9. 1. 1999). 

 

Jednání se zúčastnili: 

Dne 8. 1. 1999: členové Rady ČT J. Jirák, A. Kinclová, V. Kučík, P. Kabzan, 
P.Weiss, J. Zajíc a sekretářka Rady ČT J. Kamicová 

Dne 9. 1. 1999: členové Rady ČT J. Jirák, A. Kinclová, V. Kučík, P. Kabzan, F. 
Schildberger, P.Weiss, J. Zajíc a sekretářka Rady ČT J. Kamicová 

zástupci vedení ČT J. Puchalský, G. Lovitt a tajemník GŘ J. Kučera 

 

Program jednání: 

 a) bě�ná agenda 

 b) zefektivnění vnitřního chodu Rady ČT 

 c) komunikace mezi Radou ČT a vedením ČT 

 - kompetence Rady vůči vedení 

 d) public relations Rady ČT 

 

Hlavní závěry: 

ad a) 

Členové Rady se vrátili k my�lence zalo�ení ekonomického panelu jako pomocného 
nástroje pro kontrolu efektivity hospodaření ČT. A. Kinclová a J. Jirák mají za úkol předlo�it 
Radě do 3. 2. 1999 případné kandidáty do ekonomického panelu. 

 

ad b) 

i) Členové Rady se shodli na tom, �e stávající podoba zápisů neodpovídá potřebám Rady a 
způsob schvalování zápisů je nepru�ný a neefektivní. Rada se proto rozhodla přikročit k 
formulování a schválení zápisů z jednání v den, kdy jednání probíhalo. 

ii) Členové Rady se dále shodli na tom, �e strukturace jednání je nedostačující a rozhodli 
se přejít na re�im pravidelně koncipovaných jednání probíhajících v principu podle 
následujícího scénáře: 

14,30 - 15,45 první část jednání (bě�ná agenda,  příprava na jednání s GŘ apod.) 

15,45 - 16,00 přestávka 

16,00 - 16,45 jednání s GŘ (začátek je fixní, závěr  jednání se pravděpodobně bude 
upravovat  dle potřeby) 

16,45 - 17,00 přestávka 

17,00 - 18,00 druhá část jednání 

 



ad c) 

 i) Rada ČT vstupuje do jednání s vedením ČT jako kolektivní orgán, a tudí� by měla vůči 
vedení ČT formulovat pouze ta stanoviska, která předtím jako kolektivní orgán projedná. 
Není vhodné, aby se Rada nebo kterýkoliv její člen bez vá�ného důvodu vyjadřoval k 
neprojednaným věcem na společném jednání generálního ředitele a Rady ČT. 

ii) Rada ČT pova�uje za nutné, aby byla vedením ČT průbě�ně informována o: 

∗ záva�ných přesunech a změnách v rozpočtu během roku a o vývoji    hospodaření ve 
čtvrtletních cyklech 

∗ zásadních změnách ve vysílacím schématu 

∗ organizačních změnách 

∗ personálních změnách v klíčových pozicích a o zahajovaných výběrových či 
konkurzních řízeních na tato místa (při zachování principu nezávislosti ČT - 
zástupce Rady je zván do komisí výběrových a konkurzních řízení, ale má pouze 
hlas poradní) 

 Rada předpokládá, �e bude tyto informace projednávat.  

iii) Rada ČT se bude i nadále (i veřejně) vyjadřovat k jednotlivým typům pořadů a bude 
zva�ovat, jak naplňují poslání veřejnoprávního média, nebude se v�ak bez vá�ného důvodu 
vyjadřovat jako orgán k jednotlivým pořadům, pokud nebudou předmětem stí�nosti na 
generálního ředitele podle zákona či výsledkem jiného vněj�ího podnětu. 

iv) Rada ČT si uvědomuje tristní úroveň mediální gramotnosti české společnosti a 
naléhavě doporučuje generálnímu řediteli, aby zvá�il zahájení práce na cyklickém pořadu, 
který by přispěl k zacelení této mezery (mů�e se jednat např. o diskusní pořad). 

 

ad d) 

i) Rada ČT projednala zásady vlastní vnitřní i vněj�í komunikace s veřejností a shodla se 
na následujících pravidlech: 

∗ Rada by měla vůči veřejnosti vystupovat jako relativně jednotný tým a vysvětlovat 
smysl existence a poslání veřejnoprávních médií 

∗ Rada musí vyu�ívat v�ech prostředků k tomu, aby veřejnosti (zvlá�tě "vnitřní", 
televizní) vysvětlovala smysl své existence a povahu své činnosti (Rada bude hledat 
formu setkávání se zaměstnanci) 

∗ Rada jako orgán zastupující zájmy veřejnosti vůči ČT by se měla prezentovat 
pravidelně 1x za dva měsíce v pořadu Listárna a průbě�ně v pořadu Setkání s 
obrazovkou 

∗ Rada se dále průbě�ně prezentuje ve zpravodaji Info 

∗ Rada si uvědomuje nutnost pravidelných del�ích setkávání s vedením ČT (typu 
"Jevany"). 

 

V Praze 18. ledna 1999 

PhDr.  Jan Jirák 

                     předseda Rady ČT 


