
Zpráva pro www stránky z jednání Rady ČT dne 23. 6. 1999 
 

1. Jednání se zástupci FITESu 
- zástupce FITESu M. Skyba vyjádřil sympatie k ČT a jejímu současnému vývoji a projevil vůli a 

ochotu přispět k tomuto vývoji. Zástupci FITESu dále seznámili Radu ČT a GŘ s názory FITESu 
na současnou situaci v ČT. Prezentované názory se týkaly těchto oblastí: 

a) FITES pociťuje nedostatek v komunikaci s ČT a s Radou ČT. Domnívá se, �e chystané 
organizační změny nejsou dostatečně prezentované, vysvětlované a prodiskutovávané (a obává 
se, �e náklady na tyto změny jdou na úkor financí vyčleněných na vlastní tvorbu programů). 
Pokud jde o Radu ČT, FITES má za to, �e zveřejňované zápisy z jednání Rady by měly 
otevřeněji zachycovat, jak Rada vyřizuje stí�nosti, které dostává, 

b) podle názoru FITESu panuje v ČT atmosféra nejistoty, 
c) připravované organizační změny dle názorů FITESu fakticky ru�í stávající producentský systém 

a vracejí ČT k centralistickému řízení, co� se v důsledku mů�e projevit na oslabeném postavení 
regionálních studií a celkovém omezení tvůrčí svobody, 

d) FITES se dále domnívá, �e trvale klesá úroveň programů ČT1 a ČT2, co� se projevuje 
přibli�ováním ke �komerčním televizím�, nekázní v zařazování pořadů a posouváním začátků 
pořadů, 

e) FITES dále upozorňuje na absenci �pravidel hry� při jednání s nezávislými tvůrci a nakládání s 
nezávislou tvorbou, respektive na absenci  systému hodnocení kvality a úspě�nosti pořadů, které 
by �lo nad rámec pouhé sledovanosti, 

f)  konečně FITES pova�uje za důle�ité diskutovat o kvalitě a důsledcích chystaných změn v 
mediální legislativě. 

    - členové Rady ČT V. Erben a J. Zajíc poděkovali zástupcům FITESu za vůli po dialogu a 
otevřenost, s ní� postoje FITESu prezentovali. V. Erben konstatoval, �e navr�ené oblasti jsou 
záva�né a zajímavé, �e Rada se tými� problémy té� často  zabývá, a navrhl mo�nost uspořádání 
semináře k jednotlivým předmětným okruhům. J. Zajíc zástupce FITESu upozornil, �e některé z 
jejich hodnotících soudů se opírají spí�e o neověřené dojmy a fámy ne� o fakta, a připojil se k 
návrhu na pravidelněj�í re�im v setkávání zástupců FITESu a Rady ČT. J. Jirák pak shrnul 
stávající diskusi a načrtl některé slabiny navrhované novely zákona o ČT, pokud jde o práva a 
odpovědnosti Rady.  

    - jednání bylo ukončeno bez jakýchkoliv přijatých závěrů, obě strany se v�ak shodly na tom, �e 
případné uspořádání semináře jako cestu k oboustrannému zvý�ení informovanosti pova�ují za 
u�itečné. 

 
2. Jednání s GŘ 

- GŘ předlo�il Radě písemnou informaci jednání se společností SAP ohledně implementace 
software do informačního systému ČT a smlouvy o poskytnutí práv k u�ití počítačového programu 
a o jeho údr�bě. Rada  tuto informaci vzala na vědomí a vyslovila poděkování celému týmu, který 
se na této zprávě podílel.  
GŘ informoval Radu o formě nového diskusního pořadu, který nahradí Arénu. Rada v této 
souvislosti po�ádala GŘ o koncepční materiál, týkající se změn v diskusních pořadech České 
televize.  
Členové Rady ČT vznesli na GŘ dotaz ohledně stí�ností na diskusní pořady �Válka, fakta a my� ze 
dne 17. 6. 1999 a �Na hraně� ze dne 31. 5. 1999, je� byly předmětem stí�ností poslankyně 
Dostálové a poslance Zahradila, které Rada ČT dostala na vědomí.  
Při hodnocení diskusního pořadu �Válka, fakta a my� ze dne 17. 6. 1999 se Rada ČT a GŘ shodli 
na tom, �e moderátor pořadu se své role nezhostil odpovídajícím způsobem a sklouzával do role 
účastníka diskuse. 

 
 
 
5. Tematická diskuse   



 - dokumentární film o F. Čubovi �Slu�ovický zázrak� - členové Rady se na základě podnětu člena 
Rady, do�lých stí�ností a stanoviska, je� si Rada vy�ádala od GŘ, zabývali dokumentem o F. 
Čubovi a JZD ve Slu�ovicích �Slu�ovický zázrak�, který byl vysílán na ČT2 dne 1. 6. 1999. 
Členové Rady nedospěli k jednoznačnému stanovisku, pokud jde o hodnocení kvality dokumentu, 
shodli se pouze na tom, �e v dokumentu neshledávají záměrně manipulativní prvky, ale konstatují, 
�e autor nevzal v úvahu v�echna historická a dolo�ená fakta, která by mu umo�nila vykreslit 
postavu F. Čuby a dobu, v ní� působil, v celé komplexnosti. Členové Rady se shodli na tom, �e 
po�ádají GŘ, aby pozval na některé pří�tí jednání Rady vedoucího TS K. Hynie k obecněj�í diskusi 
o přístupu k dokumentaristické interpretaci minulosti.  

 - zpravodajství a ČBK - členové Rady ČT diskutovali o návrhu usnesení předlo�eném J. Zajícem a 
shodli se na tom, �e J. Jirák do pří�tího zasedání Rady je�tě jednou prozkoumá časový sled 
jednotlivých událostí a navrhne případné úpravy se zdůvodněním. 

 
         
 
 
 
        PhDr. Jan Jirák 
                 předseda Rady ČT 


