
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 1. 3. 2000 pro www stránky 

 

1) Jednání Rady ČT s generálním ředitelem 

a)  GŘ představil Radě  ČT novou část vedení České televize - ředitele programu Václava Čapka a 
finančního ředitele Ladislava Palusku. Ladislav Paluska zdůraznil, �e se výrazně zlep�uje 
komunikace mezi vedením a ostatními zaměstnanci ČT. Potvrdil, �e ČT je z ekonomického 
hlediska stabilizovanou institucí. Za praktický náročný úkol pova�uje zavedení informačního 
systému SAP. Václav Čapek informoval o chystaném posílení vysílání vá�né hudby, o úspě�né 
snaze získat pro vysílání ČT výrazné představitele české zábavy a drobněj�ích chystaných 
změnách ve vysílání, které by posílily jeho veřejnoprávní charakter. 

  
b)  Rada vydala souhlas s uzavřením smlouvy, ČT pronajímá své prostory pro umístění a provoz 

telekomunikační techniky společnosti Czech DVB Group. Tato technika bude vyu�ívána 
v rámci povolení Rady ČR pro RTV pro zku�ební zemské digitální vysílání. Rada ČT v této 
souvislosti vzala na vědomí  garanci GŘ, �e pronájem těchto prostor je v souladu se v�emi 
interními předpisy ČT a v �ádném případě nehrozí zneu�ití této smlouvy ke komerčním cílům, 
po�kozujícím  zájmy ČT. (viz. případ tzv.�erotických linek.�) 

  
c)  Rada upozornila GŘ, �e se začalo objevovat ve zpravodajství (při asynchronních �ilustračních 

záběrech�) během jediného vysílání opakované u�ívání těch�e záběrů (např. v pondělních 
událostech dvakrát v různých příspěvcích stejný záběr na přicházející členy vlády). Také 
vyjádřili výhradu k necitlivému střihu reportá�ních zpravodajských vstupů, kdy je výpověď 
dotyčného krácena mnohdy po vyslovení několika slov je�tě před vyjádřením my�lenky. GŘ 
souhlasil, �e oboje je třeba zlep�it. 

  
2. Jednání Rady 
     Rada obdr�ela �ivotopisy 3 osob, nominovaných do expertní ekonomické skupiny Rady ČT. Rada 

tyto kandidáty pozve na pří�tí jednání, které se koná 15. 3.2000  v 17.00 hod na Kavčích horách.  
Pozvánka Stálé komise pro sděl. prostředky na jednání v Lipnici, které se koná dne 9.3. 2000 - 
tohoto jednání se zúčastní V. Kučík, M. Rejchrt a J. Jirák.   
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