
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 2. 2. 2000 pro www stránky 
 

1. Jednání Rady 
     Rada schválila rozpis ukazatelů rozpočtu Rady České televize 
     Rada se rozloučila s bývalým ředitelem České televize Jakubem Puchalským. 

A. Kinclová, V. Erben a F. Schildberger oznámili rezignace na členství v Radě ČT a V. Kučík dal 
k dispozici svoji funkci místopředsedy Rady, J. Jirák rezignoval na funkci předsedy rady ČT.  
Rada odhlasovala, �e novým předsedou rady se stal V. Kučík. Rada odhlasovala, �e bude mít i 
nadále dva místopředsedy, kterými se stali J. Podkonický a J. Zajíc. 

 
2. Jednání s GŘ 

Návrh GŘ: účast na zasedáních rady nemusí být ka�dý týden, jednání se uskuteční v�dy v 16.00 
hod, pokud nedojde ke změně.  
Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT za rok 1999 - Rada po�ádala GŘ o tyto materiály: 
zpracování tiskových podkladů za minulý rok, přehled mediálních kontaktů, přehled uzavřených 
smluv, zpráva o činnosti Nadace člověk v tísni, přehled soudních sporů, přehled správních řízení, 
jednání s RRTV, uzavřené smlouvy, zpráva o činnosti etického panelu, vysvětlení adaptace 
producentského systému, zpráva o činnosti vzdělávacího centra  ČT. GŘ přislíbil tyto materiály 
dodat do pří�tího zasedání rady dne 9. 2. t.r.  
GŘ informoval o jmenování V. Čapka programovým ředitelem a L. Palusky finančním ředitelem. 
Rovně� Radu ČT informoval o  zru�ení postu ředitele pro strategický rozvoj a o posílení funkce 
tajemníka GŘ. 
 

3. Strategie Rady ČT pro následující období 
     Viz. příloha zápisu - text tisková zpráva. 



TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Rada České televize na svém dne�ním zasedání zvá�ila svou zodpovědnost za situaci, v ní� se 
nachází Česká televize, a v zájmu stabilizace této instituce vzala na vědomí   a přijala následující 
kroky a rozhodnutí : 
 
 
1.  Vzala na vědomí rezignaci Jana Jiráka na funkci předsedy Rady ČT 
  
  
2.  Zvolila nové vedení  Rady ČT, které počínaje dne�ním dnem tvoří : 
   předseda Rady ČT: Vladislav Kučík 
   místopředsedové: Juraj Podkonický a Jiří Zajíc 
 
 
3.  Vzala na vědomí rezignaci tří členů Rady ČT - Václava Erbena, Aleny Kinclové a Franti�ka 

Schildbergera na členství v Radě ČT ke dni 2.2.2000 
  
  
4.  Členové Rady ČT - Jan Jirák a Juraj Podkonický uvá�í své dal�í kroky a rezignaci na členství 

v Radě ČT po zavr�ení 100 dnů výkonu funkce nového generálního ředitele ČT 
  
  
5.  Vladislav Kučík uvá�í své dal�í kroky v této zále�itosti po zpracování a odevzdání obou částí 

výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT za rok 1999. 
  
  
6.  Jiří Zajíc se rozhodl reagovat na vzniklou situaci tak, �e rezignuje na své členství v Radě ČT, 

pokud jím volený generální ředitel ČT Du�an Chmelíček neuspěje ve své funkci. 
 
 
 
V Praze dne 2.2.2000 
 
 
          MgA.Vladislav Kučík 
            předseda Rady ČT 



 
 
PhDr. Jan Jirák 
předseda Rady České televize 
Kavčí Hory 
Praha 4 
 
 
 
       V Praze dne 2. února 2000 
 
 
 
Vá�ený pane předsedo, 
 
po zvá�ení v�ech okolností dovolujeme si Vám tímto oznámit, �e dne�ním dnem rezignujeme na své 
členství v Radě České televize. Domníváme se, �e po provedené volbě nového generálního ředitele 
jsme splnili v�echny povinnosti a dle na�eho názoru není ji� dal�í důvod setrvávat v Radě České 
televize, která ztratila, zvlá�tě v posledních měsících, důvěru předev�ím odborné veřejnosti. Tímto 
na�ím krokem chceme předejít tomu, aby tato Rada České televize, která je v podstatě ze zákona 
neodvolatelná, byla následně odvolávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a to 
prostřednictvím usnesení,  �e Česká televize poru�uje zákon.  Máme za to, �e takové usnesení PS 
PČR by ve svém důsledku Českou televizi po�kodilo. 
 
 
V úctě 
 
 
Mgr. Alena Kinclová 
Václav Erben 
 

 


