
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 16. 2. 2000 pro www stránky 

1. Jednání Rady 
     Rada projednala a schválila dopisy pro V. Klause a A. Lederera (viz. příloha tohoto zápisu). 

Rada České televize se rozhodla v pravidelných - čtvrtletních cyklech setkávat se se zaměstnanci ČT 
formou veřejné panelové diskuse. První termín diskuse stanovila Rada ČT na 29. 3. 2000 od 13. - 15. hod.  
Rada po�ádala internetové oddělení o zveřejnění zbývajících dvou projektů kandidátů na funkci GŘ (P. 
Sládeček a K. Čermák). 

 
     Rada ČT prodiskutovala změny v Jednacím řádu: 
článek IV. - slovo �tajného� bude nahrazeno slovem �veřejného� (hlasování).  

Předseda a místopředsedové se mohou jménem Rady ČT setkávat na konzultacích a poradách 
s managementem televize. V�ichni členové Rady se souhlasem vedení Rady ČT a s informací 
generálnímu řediteli, za jeho přítomnosti, příp. za přítomnosti jím pověřeného zástupce, 
mohou nav�těvovat jednotlivé redakce ČT a tvůrčí skupiny  a regionální studia Brna a 
Ostravy, pro získání potřebných informací pro práci člena Rady ČT. Tato náv�těva v�dy musí 
být uvedena v zápisu Rady Č T 

 
článek V - Rada ČT o skutečnostech vyplývající ze zákona o ČT tedy o volbě a odvolání GŘ, schvalování 

rozpočtu ČT a závěrečného účtu, schvalování statutu ČT a stí�nostech týkajících se generálního 
ředitele hlasuje veřejně. Rada rovně� veřejně hlasuje při volbě svých orgánů, tedy předsedy a 
místopředsedů. Člen rady má právo vyjádřit svůj názor v rámci v�ech bodů článku V  formou 
písemné přílohy k zápisu rady ČT, který bude zároveň prezentován na veřejnosti.  

článek VII - činnost Rady zaji�ťuje sekretariát, který řídí předseda Rady. Sekretariát se zejména: účastní 
v�ech zasedání Rady a pořizuje z nich zápis, který posléze předseda Rady či pověřený 
místopředseda předlo�í Radě ČT ke schválení; ve spolupráci s předsedou ihned po zasedání 
Rady ČT připraví krátkou tiskovou zprávu o jednání Rady ČT, která bude neprodleně předána 
ČTK; sleduje a stylizuje korespondenci Rady ČT, koncepty předkládá k posouzení pověřeným 
členům Rady za tu kterou oblast činnosti ČT a Rady ČT; členové sekretariátu jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o v�ech skutečnostech o nich� se v průběhu práce v Radě ČT dozví, 
včetně své prezentace v médiích v souvislosti s výkonem této funkce; stylizace a redakce (ve 
spolupráci s Radou) obou částí Výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT za uplynulý rok. 

 
2. Zřízení expertní ekonomické skupiny 

Rada ČT rozhodla o zřízení tříčlenné �Expertní ekonomické skupiny Rady ČT�. Náplň práce: na výzvu 
Rady ČT se účastní jednání Rady k vymezeným ekonomickým otázkám činnosti ČT. Dle zadání Rady ČT 
posoudí ekonomickou stránku vybraných projektů ČT a vypracuje posudek, slou�ící práci Rady. Předem 
posoudí a pro Radu ČT připraví odborné stanovisko k předlo�enému rozpočtu ČT na ka�dý bě�ný rok a 
závěrečný účet za rok uplynulý. Za práci v Expertní ekonomické skupině příslu�í členům odměna, 
stanovená rozsahem a kvalitou práce. Členové Rady ČT do pří�tího zasedání Rady předlo�í návrhy 
personálního obsazení Expertní ekonomické skupiny. 
 

3. Dopis od P. Dostála 
Rada jmenovala na výzvu ministra kultury ČR Pavla Dostála do pracovní skupiny MK ČR k novelizace 
zákona o ČT a ČRo V. Kučíka a M. Rejchrta a projednala a schválila odpovědi na dotazník týkající se této 
novelizace. 

 
 

        MgA. Vladislav Kučík 

 

Příloha: dopisy V. Klausovi a A. Ledererovi 

Vá�ený pan 
Prof. Ing. Václav Klaus, Dr.Sc. 



předseda  
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
Sněmovní 4 
118 26   Praha  1 
                                                                                                             V Praze dne 16. února 2000 
 
 
 
 
Vá�ený pane předsedo, 
 
 
 
      obracíme se na Vás osobně se �ádostí, abyste ze své významné pozice předsedy Poslanecké 
sněmovny přispěl k naplnění  zákona č 483/1991 Sb. o České televizi. Podle   §4 tohoto zákona 
Poslanecká sněmovna PČR volí devět členů Rady ČT, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné 
regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. V současné době tvoří v Radu ČT pouze 
�est členů. Věříme, �e  uvá�íte  svou osobní podporu v�em krokům, které by vedly k urychlenému 
naplnění zákona a tím i posílení funkčnosti tohoto kontrolního orgánu České televize. 
 
         S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v pracovním i osobním �ivotě 
 
 
 
 
                                                                                                       MgA. Vladislav  K u č í k 
                                                                                                     předseda Rady České televize 
 



Vá�ený pan 
Ale�  Lederer 
�éfredaktor 
TÝDEN 
Na Florenci 38 
130 00   Praha  3  
    
                                                                                                                           V Praze dne 16. února  
2000 
 
 
 
Věc : �ádost o tiskovou opravu ve smyslu § 19 zák.č.81/66 Sb. 
 
 
 
Vá�ený pane �éfredaktore, 
 
       v týdeníku Týden č. 8/2000 byl publikován na straně 69 článek �Ztracená �ance zlatého 
hocha� autora Jana Sotony, týkající se volby generálního ředitele ČT.  
 

Formulace ve zmíněném článku jsou dle názoru Rady ČT nepravdivé a po�kozují nejen PhDr. 
Jana Jiráka, ale i samotnou Radu ČT. V článku jsou �členu Rady, který si nepřeje být jmenován� 
vkládány do úst výroky, které hrubě nepravdivým způsobem zkreslují průběh volby generálního 
ředitele ČT a Rada  proto jednoznačně konstatuje, �e takto volba neprobíhala! Bývalý předseda Rady 
ČT  PhDr. Jan Jirák  v �ádném ohledu nemanipuloval jednání Rady ČT při volbě generálního ředitele 
ČT a jednání vedl naprosto korektně  
a otevřeně. U v�ech kandidátů vyzýval k důsledné analýze jejich předností  i nedostatků a do 
poslední chvíle jednoznačně nikomu z kandidátů zjevně nestranil. 
       
 Vá�ený pane �éfredaktore, ve smyslu § 19 zákona č.81/66 Sb., o periodickém tisku a o 
ostatních hromadných informačních prostředcích, v platném znění, Vás tímto dopisem �ádám o 
tiskovou opravu zmíněného článku tak, aby obsah článku byl uveden na pravou míru. 
        
 Očekávám zjednání nápravy v nejbli��ím mo�ném vydání týdeníku Týden a o sdělení 
způsobu jakým bude �ádost o tiskovou opravu vyřízena. 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
                                                                                                  MgA. Vladislav  Kučík 
                                                                                               předseda Rady České televize 
 
 


