
 
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize ze dne 24. 11. 1999 

 
Jednání Rady 
Rada přijala usnesení ke zhodnocení obecných trendů ve vývoji ČT (viz příloha zápisu). 

 
 

Usnesení Rady České televize 
 
Rada České televize se na svém zasedání dne 24. listopadu 1999 zabývala zhodnocením obecných 
trendů ve vývoji České televize, a to předev�ím slu�bou, ji� svou činností ČT poskytuje veřejnosti, 
jako� i výhledem do budoucnosti, organizací ČT a jejich vnitřních struktur a jejím současným 
postavením vůči odborné i �ir�í veřejnosti. Na základě rozboru situace přijala Rada ČT 
následující usnesení. 
 
Rada ČT konstatuje, �e  
 

a)  ČT plní poslání, je� jí ukládá zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, vydobyla a udr�uje 
si stabilní postavení v očích české veřejnosti a její trvalý zájem 

  
 naproti tomu  
  
b)  vedení ČT svou nerozhodností v prosazování koncepčních změn a neschopností zřetelně 

vysvětlit svoje záměry nedokázalo vtisknout ČT jasnou a akceptovatelnou vizi dal�ího 
směřování ČT při naplňování slu�by veřejnosti, 

c)  vedení ČT oslabilo stabilitu ČT věcně nekompetentní personální politikou - zvlá�tě pak 
dočasným a nestandardním obsazením funkce programového ředitele, neochotou udr�et 
zku�ené pracovníky a neschopností (a� na výjimky) získat  nové profesionály, 

d)  vedení svým nevýrazným působením navenek - zvlá�tě vůči odborné veřejnosti - 
záva�ným způsobem oslabilo postavení ČT jako média veřejné slu�by, a to do té míry, �e 
Rada ČT nemá jistotu, zda do budoucna není ohro�eno naplňování poslání ČT, 

e)  vedení ČT nedokázalo vytvořit podmínky pro to, aby kvalitativní nároky kladené na média 
veřejné slu�by byly samozřejmým standardem v�ech programů ČT. Tato skutečnost, 
projevující se např. výhradami k úrovni některých investigativních pořadů, jednotlivých 
programových kroků apod., mů�e dle mínění Rady ČT vést v krajním případě a� ke 
zpochybnění role ČT ve společnosti. 

 
Rada ČT �ádá generálního ředitele, aby ve lhůtě  jednoho týdne, tedy do 1. prosince 1999 
 

a)  přijal opatření, je� zajistí řádné obsazení funkce programového ředitele ČT, 
b)  přijal opatření, je� zajistí vnitřní i vněj�í stabilitu instituce, zejména zprůhledněním 

pravomocí a odpovědností jednotlivých řídících pracovníků, tj. zřetelným vymezením 
kompetencí, 

c)  neprodleně zahájil potřebná jednání s představiteli nezávislých producentů a tvůrců. 
 
   
 
          PhDr. Jan Jirák 
                    předseda Rady ČT 
 


