
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 8. 12. 1999 pro www stránky 

 
1. Jednání Rady a GŘ  

 Rada a GŘ se setkala se zástupci: 
 - Nezávislé odborové organizace ČT,ČFTA, FITES, APA ,ATPP  a  Asociace  produkčních v ČT. 

 
2. Jednání s GŘ 

• Rada vyzvala GŘ, aby vyjádřil své stanovisko k celkové  situace v ČT. GŘ zdůraznil, �e 
• si uvědomuje komunikační krizi v ČT, její� základy sice nesouvisí s jeho nástupem do funkce, 

ale po jeho nástupu se výrazně prohloubila vzhledem k zamý�leným prováděným změnám 
v ČT. 

• ve stylu řízení GŘ spoléhal, na rozdíl od svého předchůdce na vertikální způsob řízení, 
s odpovědností řídících pracovníků na v�ech úrovních: tento typ řízení i vzhledem k absenci 
komunikace se zatím nepodařilo funkčně prosadit. 

• kritizované změny organizační struktury a zavedení počítačového  inf. systému pova�uje 
nadále za velmi důle�ité a prospě�né pro ČT a rovně� je přesvědčen o tom, �e příprava 
k realizaci v�ech těchto změn pokročila mnohem dále, ne� jak mu vytýkají kritikové: za jeho 
výraznou přednost pova�uje podporu tvůrčích pracovníků (dramaturgů).  Přesto si uvědomuje, 
�e vzhledem k nastálé situaci bude muset revidovat termíny i způsob implementace těchto 
změn. 

• celé vedení ČT prochází v posledních týdnech výraznou sebereflexí, jejím� důsledkem by mělo 
být zjevné zlep�ení celkové řídící práce, zejména v oblasti komunikace. 

 
3. Ře�ení dal�í situace v ČT 

  Po obsáhlé diskusi a vyjádření stanovisek Rada ČT tajně hlasovala o odvolání GŘ s tímto 
výsledkem:   

  pět členů Rady ČT se vyslovilo pro odvolání 
  čtyři členové Rady se vyslovili proti odvolání 

    Tento výsledek znamená, �e generální ředitel ČT nebyl odvolán (viz příloha - text usnesení).  
 
4. Odstoupení člena Rady ČT 
    Člen Rady ČT  Petr Weiss oznámil, �e rezignuje na členství v Radě ČT. 
    Rezignace nabude účinnosti a� po písemném oznámení předsedovi PS PČR. 
 
 
          PhDr. Jan Jirák 
         předseda Rady ČT 
 
 



 
Usnesení Rady ČT ze dne 8. 12. 1999 
 
Rada ČT na svém zasedání dne 8. 12. 1999 hlasovala o odvolání generálního ředitele České televize 
Mgr. Jakuba Puchalského podle § 9 odst. 3  zákona č. 483/1991 Sb, o České televizi. Pro odvolání se 
vyjádřilo pět členů Rady ČT, proti odvolání byli čtyři členové. Tím nebylo naplněno kvórum �esti 
hlasů potřebných pro odvolání generálního ředitele ČT.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                Za Radu ČT 
                                                                                                              PhDr. Jan Jirák  

 
 


