
Zápis z  jednání Rady České televize dne 5. 12. 2000 v Praze 
 
Přítomni: M. Mare�, V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová,  
               F. Mik�, M. Rejchrt a J. Kamicová 
Předsedající: M. Mare� 
Část: D. Chmelíček 
 
1. Program jednání:  

analýzy zpravodajství 
rozpočet ČT 
Jednání s GŘ 
Klekánice 
Statut ČT 
formální aspekty vyřizování stí�ností na GŘ 
korespondence 
různé 

 
2. Analýzy zpravodajství 

Rada se rozhodla zadat posudky na zpravodajské pořady ČT �Události� a �21�.  
 

3. Rozpočet ČT 
Rada obdr�ela �Návrh plánu a rozpočtu ČT na rok 2001�. Seznámila se s jeho prezentací, realizovanou 
FŘ Ing. Paluskou. Členové Rady se dohodli s GŘ, �e do pondělí 11.12.2000 do 12.00 hod dodají své 
případné připomínky a dotazy k předlo�enému návrhu generálnímu řediteli prostřednictvím sekretariátu 
Rady. Na svém dal�ím zasedání se Rada bude rozpočtem ČT zabývat. 
 

4. Jednání s GŘ 
Rada obdr�ela od GŘ tyto materiály: Pravidla pro spolupráci s nezávislými producenty, Zpráva o 
činnosti pracovní skupiny pro přípravu programového schématu, Zpřesněnou verzi programového 
schématu. 
GŘ Radu informoval o změnách na postu programového ředitele. 
Na pří�tím zasedání bude GŘ Radu informovat o jednání s ředitelem TS Brno. 
 

5. Klekánice 
Rada ČT jednala o stí�nostech Doc.PhDr. Josefa Valenty, CSc.,PhDr. Ondřeje Hausenblase, Jaroslava 
Jindry, Ivo Jupy, Mgr. Hany Vellánové, Vladislavy Vodičkové, Jitky Po�árové, Mgr. Evy Dřímalové, 
RNDr. Pavly Polechové, CSc. a Marie Kravarové, které přicházely postupně po odvysílání pořadu 
Klekánice dne 26.7.2000.Pisatelé si stě�ují, �e reportá� zpochybnila a po�kodila  celkovým zpracováním 
a vyzněním odbornou slo�ku projektu a velmi náročnou práci nejen lektorů, ale i účastníků. 
Rada ČT nechala vypracovat na tento pořad dva nezávislé odborné posudky. Po jejich prostudování a v 
souvislosti se shlédnutím uvedeného pořadu ze záznamu,  shledala stí�nosti jako oprávněné. 
Pořad byl transformován do polohy hodnocení projektu a v této rovině neposkytl objektivní, v�estranné 
a vyvá�ené informace. 
Rada ČT pova�uje za vhodné, aby ČT napravila pochybení způsobené tímto pořadem. Rada �ádá GŘ, 
aby jí informoval o formě a způsobech nápravy.  
Rozhodnutí bylo schváleno v�emi přítomnými členy. 
 

6. Statut ČT 
Rada s GŘ projednala své připomínky k pozměněnému návrhu Statutu ČT.   
 

7. Formální aspekty vyřizování stí�ností na GŘ 



M. Rejchrt předal Radě návrh interní normy pro vyřizování stí�ností, týkajících se GŘ. Rada si tento 
materiál do pří�tího jednání prostuduje. 
 

8. Korespondence 
Rada vzala na vědomí stí�nost Mgr. J. Aubrise na pořad Klekánice ze 7.11.2000 a �ádá GŘ o vyjádření 
k této věci.  
Rada projednala �ádost FITESu a ČFTA o setkání s Radou a usnesla se, �e toto setkání uskuteční během 
ledna 2001. 
 

9. Různé 
Rada ČT přijala Analýzu ekologických pořadů a zpravodajství ČT � problematika JE Temelín, 
vypracovanou fakultou strojní ČVUT v Praze. Rada ČT schválila odměny posuzovatelům pořadu 
Katovna. 
Rada ČT obdr�ela od GŘ materiál �Zpráva o provedení mimořádné kontrolní akce v TS Brno 8. 11. � 4. 
12. 2000�. Rada �ádá GŘ, aby jí zprostředkoval vyjádření ředitele TS Brno k této věci. 

 
 

10. Pří�tí jednání Rady ČT se uskuteční 12.12.2000 v 15.00 hod na Kavčích horách. 
 
 
 
 

JUDr. Miroslav Mare�       Milo� Rejchrt 
   předseda Rady ČT        člen Rady ČT 
 

 
 
 
 


