
Zápis z výjezdního jednání Rady České televize dne 17. a 18. 10. 2000 v Brně 
Přítomni  
17. 10.: M. Mare�, P. Kabzan, J. Dědečková, P. Hájek, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, F.  Mik�,  

M. Rejchrt a J. Kamicová 
Část: D. Chmelíček, Z. Draho�, vedení TS Brno 
18. 10.: M. Mare�, J. Dědečková, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, F. Mik�, M. Rejchrt a 

 J. Kamicová 
Předsedající: M. Mare� 
 
1) Program jednání:   

a) Materiály od GŘ 
b) Stí�nosti k pořadu Klekánice týkající se kauzy Sazka 
c) Korespondence 
d) Statut 
e) Posudky na pořad Sně�í 
f) Jednání Rady s vedením TS Brno 
g) Jednání Rady s Brněnskou iniciativou 

 
2) Materiály od GŘ 
    Rada přijala materiály vy�ádané od GŘ v zápise z jednání dne 3. 10. 2000, týkající se zpravodajství 

z jednání MMF a SB a pořadu Naostro. Rada se po prostudování těchto materiálů bude  danou  zále�itostí  
zabývat na pří�tím jednání, přičem� Rada pověřila M. Mare�e, aby do 23. 10. 2000 oznámil GŘ, zda Rada 
akceptuje návrh GŘ na její setkání s �éfredaktory Redakce zpravodajství a Redakce publicistiky ČT, 
popřípadě s ředitelem zpravodajství na svém pří�tím zasedání. 

 
3) Stí�nosti na pořad Klekánice týkající se kauzy Sazka 

Rada předala GŘ k vyjádření stí�nosti a dal�í obdr�ené materiály (J. Ovečka, R. Ječmínek, T. Pecina, A. 
Hu�ák) týkající se pořadu Klekánice z 3. 10. 2000. Rada �ádá GŘ, aby jí nejpozději na pří�tím jednání 
tato vyjádření předal. Rada se bude kauzou tohoto pořadu zabývat na pří�tím jednání. 
 

4) Statut ČT 
  Rada vyslechla zprávu M. Rejchrta týkající se prací na návrhu Statutu ČT. Rada souhlasí s tím, aby jí po 

zapracování připomínek M. Rejchrta GŘ předlo�il konečnou verzi návrhu Statutu ČT. Termín Rada 
stanovuje do 31. 10. 2000. 

 
5) Rada body jednání 1 � 4 schválila jednomyslně. 
     
6) Posudky na pořad Sně�í 

Rada se zabývala předlo�enými posudky na pořad Sně�í a přijala celkem 3 posudky: od Mgr. Pavla P�eji, 
PhDr. J. Holzera, PhD. a spisovatele J. Bene�e. Rada se rozhodla, �e posudky Mgr. P�eji a Dr. Holzera 
odpovídají zadaným kritériím a schválila jejich proplacení dle smlouvy. Rada konstatovala, �e posudek J. 
Bene�e neodpovídá zadaným kritériím. Rada ČT rozhodla, �e J. Bene� neobdr�í honorář za zpracovaný 
posudek. Rada předlo�í na pří�tím zasedání GŘ své definitivní stanovisko k posuzovanému pořadu.  
Hlasování: 
Pro: M. Mare�, F. Mik�, P. Hájek, J. Dědečková, P. Kabzan, J. Kratochvíl 
Proti: 0 
Zdr�eli se: M. Marboe-Hrabincová,  M. Rejchrt 
Návrh byl přijat. 

 
    Rada obdr�ela posudek na pořad Katovna od Mgr. P. Bilíka. 
7) Korespondence 



Rada rozhodla, �e bude reagovat pouze na ty stí�nosti zaslané elektronickou po�tou na e-mailovou adresu 
Rady ČT (radact@czech-tv.cz), které budou obsahovat mimo e-mailové adresy jméno a plnou adresu 
stě�ovatele, aby mohla být zaslána oficiální odpověď.  
Rada předala GŘ k vyjádření stí�nosti na pořad Klekánice týkající se kauzy Sazka. 
Dále předala GŘ k vyjádření následující korespondenci: J. Valenta � stí�nost na odpověď M. Petronce, 
M�MT � stí�nost na pořad �Tady a teď� z 10. 10. t.r. 
Rada vyslechla informace P. Kabzana o zpracovávání návrhu stanoviska Rady ke zřízení regionálního 
studia ČT v Jihlavském kraji a předpokládá, �e v této věci přijme rozhodnutí na pří�tím zasedání. Rada 
obdr�ela od P. Kabzana podkladový materiál. 
 

8) Různé 
J. Dědečková �ádá GŘ o výpis telefonních hovorů z jejího mobilního telefonu za měsíc říjen 2000. 

 
9) Jednání Rady ČT se zástupci TS Brno 

Rada ČT se na svém výjezdním zasedání setkala se zástupci televizního studia Brno a vyslechla jejich 
připomínky k současným problémům brněnského studia. Rada v diskusi s těmito představiteli  shledala, 
�e:  
a) jedním z hlavních problémů je váznoucí komunikace mezi TS Brno a vedením ČT Praha, zvlá�tě 

v oblasti přípravy a tvorby vysílacího schématu a výrobního úkolu. Rada proto navrhuje GŘ, aby se  
pro zlep�ení této situace na  přípravě a tvorbě vysílacího schématu a výrobního úkolu přímo podílel 
také jeden zástupce televizního studia  Brno a jeden zástupce studia Ostrava. 

b) dal�ím problémem, který Rada shledala, je nedostatek prostoru pro reflektování významných 
kulturních počinů regionu. Rada ČT proto doporučuje GŘ, aby se zasadil o navý�ení vysílacího 
prostoru brněnskému studiu pro typ pořadu, který by koncepčně reflektoval významné kulturní 
počiny regionu. Jako optimální se  po diskusi s představiteli ČT Brno nabízí formát o stopá�i cca 40 
minut se čtrnáctidenní periodicitou. 

Rada �ádá GŘ o vyjádření k těmto doporučením. 
  
10) Jednání Rady s iniciativou  Brno na přelomu století 

Rada rozhodla o tom, �e přijme zástupce iniciativy Brno na přelomu století a jednomyslně rozhodla o 
tom, �e tomuto jednání bude přítomen ředitel TS Brno Z. Draho� se spolupracovníky. 
Radě byl předán materiál  Stanovisko mediální skupiny iniciativy Brno na přelomu století k situaci v ČT 
Brno, dále �Příloha: Redakce zpravodajství a její vedení (Karel Burian, Zdeněk Draho�)�, zpracovaná J. 
Markem, M. Dobiá�ovou a V. Fantou a dále byl Radě dán na vědomí �Podnět k pro�etření hospodaření 
ČT Brno�, který GŘ ČT podalo Občanské sdru�ení �Brno 20/21�. GŘ sdělil Radě, �e důkladně pro�etří 
jednotlivé podněty a stí�nosti obsa�ené v předlo�ených materiálech a o tomto �etření bude Radu 
průbě�ně informovat. Ředitel TS Brno Z. Draho� vyslovil zásadní nesouhlas s tvrzeními obsa�enými 
v předlo�ených  materiálech  a přislíbil písemná vyjádření v těchto věcech, která budou rovně� 
předlo�ena Radě.  

 
11) �ádost o mimořádnou odměnu GŘ 

Rada byla finančním  ředitelem ČT Ing. L. Paluskou po�ádána o vyjádření k přiznání mimořádné 
odměny GŘ ČT ve vý�i odpovídající jeho měsíčnímu platu. 
Vyjádření: Rada ČT nesouhlasí s vyplacením mimořádné odměny GŘ ve vý�i odpovídající jeho 
měsíčního platu. Rada toto vyjádření schválila jednomyslně. 
 

12) Pří�tí jednání Rady ČT se uskuteční 24. 10. 2000 v 15.00 hod na Kavčích horách. 
 

JUDr. Miroslav Mare�      Franti�ek Mik� 
              předseda Rady ČT       člen Rady ČT 


