
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize ze dne 11. 7. 2000 
 

Přítomni: V. Erben, J. Dědečková, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Mare�, F. Mik� a J. Kamicová 
Předsedající: M. Mare� 
Omluveni: P. Hájek, M. Rejchrt 
 
Program jednání: - Projekt D. Chmelíčka - Statut a Kodex ČT 

    - korespondence 
      - výrobní provoz Hradec Králové 
                           - setkání s kluby  
      - rozpočet Rady ČT 
    
 
1)  Korespondence: 

- Rada uvítala návrh předsedy Rady ČRo R. Seemanna na vzájemné setkání obou rad. Termín 
bude upřesněn. 

- Rada pověřila místopředsedu P. Kabzana vypracováním odpovědí panu Radimu Janíčkovi a K. 
Korousovi ohledně vysílání pořadů pro minority (gayové a lesbičky). 

- Rada vzala na vědomí dopis zmocněnce vlády ČR pro lidská práva P. Uhla z 30.6.2000, 
týkající se nevhodného pou�ívání slov �povolit� resp. �nepovolit� v souvislosti s informacemi 
ČT o shromá�děních proti globalizaci v Praze. 

- Rada se zabývala podstatnou částí do�lé korespondence. 
 
2)  �Projekt Česká televize v roce 2000 a nejblí�e následujících letech po čtyřech měsících praxe� -

dokument D. Chmelíčka 
     Rada ČT se seznámila s dokumentem GŘ �Projekt ČT v roce 2000 a nejblí�e následujících 
letech po čtyřech měsících praxe�, který GŘ poskytl Radě ČT na minulém zasedání. Rada 
předpokládá dal�í projednávání této zále�itosti.  

 
3)  Rada ČT ulo�ila GŘ, aby do konce září 2000 předlo�il Radě zprávu týkající se povinností ČT 

vyplývajících z § 3, odst. 3 a 4, zákona č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti 
rozhlasového a televizního vysílání, v období od nabytí účinnosti tohoto zákona do současnosti. 
Plnění těchto povinností na základě § 3 odst. 5 tého� zákona kontroluje Rada České televize. 

  
4)  Na základě �ádosti GŘ ze dne 20. června 2000 Rada ČT souhlasí s jednáním ve věci výrobního 

provozu České televize v Hradci Králové.  Rada �ádá GŘ, aby jí v průběhu tohoto jednání 
poskytoval ve�keré ekonomické a právní podklady i dal�í podstatné informace potřebné pro 
rozhodnutí Rady ČT v této věci. 

  
5)  Rada ČT se předbě�ně zabývala stí�ností I. Breziny na pořad �Nedej se!�. V této souvislosti 

Rada také diskutovala problém informování o chystaném zprovoznění JE Temelín v ČT. Rada 
ČT konstatovala, �e současná mediální prezentace událostí o  zprovoznění JE Temelín je 
v rozporu se �Zásadami zpravodajství a tvorby programu� Kodexu ČT, kde stojí: �vysílání 
mající povahu slu�by veřejnosti musí nabízet základní orientaci, tj. vysvětlovat společenské 
změny, rozptylovat obavy, určovat �urnalistické standardy....� Rada ČT konstatuje 
jednostrannost vyznění zpravodajství o JE Temelín, které obavy spí�e vyvolává, ne� je 
rozptyluje, a nenabízí �základní orientaci�. Rada dále konstatuje, �e ve zpravodajství a 
doprovodných pořadech k výstavbě JE Temelín nebyly dostatečně zohledněny názory 



kvalifikovaných nezávislých domácích a zahraničních odborníků v oblasti jaderné energetiky. 
Dále veřejnost nebyla informována o provozech JE v zahraničí, souvisejících statistikách, 
způsobech zabezpečení provozu atd. Rada ČT po�aduje od GŘ vysvětlení dosavadního způsobu 
a strategie informování o aspektech zprovoznění JE Temelín v ČT. Rada ČT v nejbli��í době 
předpokládá zadání odborných posudků týkající se prezentace  ekologických témat v ČT. 

  
6)  Rada ČT ukládá GŘ v souvislosti s posuzováním pořadů Katovna, Sně�í a Nedej se! (1.1. - 

30.4.2000) , aby do pří�tího zasedání Rady předlo�il reálné rozpočty těchto pořadů od výrobce a 
smlouvy týkající se  jejich výroby.  

  
7)  Rada projednala text, který má být umístěn na webové stránce Rady ČT. Rada schválila konečné 

znění tohoto textu. 
  
8)  Rada schválila konečné znění materiálu �Kritéria Rady ČT k zadávání posudků na jednotlivé 

pořad a výběru nezávislých posuzovatelů� a pověřila J. Kamicovou o umístění na www stránky 
Rady ČT.  

  
9)  Rada ČT předpokládá, �e během 3. čtvrtletí tohoto roku po�ádá poslanecké kluby PS PČR o 

pracovní schůzky. 
  
10) Rada ČT pověřila J. Kamicovou, aby do pří�tího zasedání připravila informace o čerpání  

rozpočtu Rady k 1. 8. 2000.  
      
11) Pří�tí jednání Rady ČT se uskuteční dne 15. 8. 2000 ve 14.30 hod na Kavčích horách. 
 
 
            Václav Erben        Mgr. Miroslav Mare� 
        místopředseda Rady ČT                    předseda Rady ČT 
 



 
Hlasovací protokol 

 
V�echna rozhodnutí Rady dne 11. 7. 2000 byla přijata jednomyslně v�emi přítomnými členy Rady.  
 

 
 


