
 Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize dne 16. 5. 2000 
  
  

1)  Rada vzala na vědomí informaci Milo�e Rejchrta o jeho jednání s místopředsedou PS PČR I. 
Langerem ve věci volby zbývajících členů Rady ČT a termínu definitivního schválení jednacího 
řádu, který by měl být přijat do čtrnácti dnů po sestavení kompletní devítičlenné Rady ČT. 

   
2)  Rada by přivítala, kdyby GŘ  (nebo jím jmenovaný zástupce) se účastnil ka�dého zasedání Rady 

a to v bě�ném týdenním termínu od 15.30 hod. Dále Rada pokládá za vhodné, aby se GŘ účastnil 
po dohodě s Radou  ka�dého výjezdního zasedání Rady, anebo zasedání mimořádného.  

  
3)  Rada projednala postup prací na definitivní verzi Jednacího řádu Rady ČT a konstatovala, �e 

Jednací řád schválený předchozí Radou nevyhovuje liteře Zákona o ČT č. 483/1991 Sb. a po 
předbě�né informaci GŘ vzala na vědomí jeho připomínky. Členové Rady si připraví podněty a 
připomínky do pří�tího zasedání, které budou definitivně projednány po dovolení zbývajících 
členů Rady.  

  
4)  Na základě informace M. Rejchrta ve věci postupu prací na novele zákona o ČT, Rada �ádá GŘ, 

aby nechal připomínkovat stávající zákon  483/1991 Sb. o ČT a seznámil s tímto Radu na 
jednání Rady dne 23. 5. 2000. Jako součást tohoto bodu jednání s GŘ předpokládá Rada �ir�í 
diskusi nad tímto problémem. Rada předpokládá, �e případné navrhované změny budou jiným 
typem písma zapracovány do původního znění. Rada rovně� po�ádá v příhodném termínu o 
konzultaci k danému tématu zástupkyni MK ČR M. Landovou.  

  
5) Na základě materiálů poskytnutých GŘ se Rada zabývala stí�ností Dr. Libora Roučka na 

zpravodajské pokrytí zahraničních cest předsedy vlády Milo�e Zemana. Konkrétně �lo o 
zasedání 33. Světového kongresu mezinárodní obchodní komory v Budape�ti ve dnech 3. - 4. 5. 
2000. Rada po shlédnutí záznamu pořadu Události z těchto dnů konstatuje, �e ČT informovala o 
této akci v Událostech ze 4. 5. 2000, kde uvedla zhruba minutový �ot a tuto zprávu zařadila na 
první místo mezi zahraničními událostmi. Rada se zabývala i formou podané stí�nosti a 
konstatuje, �e do�lo k řadě procesních chyb (např. adresování stí�nosti �éfredaktorovi 
zpravodajství místo GŘ, striktní �ádost Dr. L. Roučka o vysvětlení skutečností, vysvětlení a 
po�adavek záruk, �e se �ji� podobné nedostatky v práci redakce zpravodajství neobjeví�) 

  
 Rada v této souvislosti konstatuje, �e do�lo k pochybení �éfredaktora zpravodajství Zdeňka 

�ámala v tom, �e nepostupoval slu�ebním postupem, a to tím, �e celou zále�itost samostatně 
prezentoval novinářům. Pochybení spočívá v tom, �e celou zále�itost neprojednal s GŘ ČT. 
Rada by přivítala, kdyby GŘ seznámil Radu s výsledkem jednání. Rada vzala na vědomí dopis 
GŘ předsedovi vlády. 

  
6)  Dva členové Rady předlo�ili pracovní materiál, kterým se stanoví kritéria pro vypracování 

odborných expertíz. Členové Rady na pří�tí schůzi materiál svými připomínkami upřesní. Rada 
rozhodla zadat vypracování dal�ích expertních posudků na pořady Katovna, Posezení s Janem 
Burianem, Je�tě jsou mezi námi. Rada rovně� rozhodla, �e v následujících měsících bude 
soustavně zadávat odborné expertízy na dal�í pořady ČT ostatních �ánrů. Posudky budou zadány 
po připomínkování, dopracování a schválení obecných kritérií na zadávání odborných posudků 
nezávislým posuzovatelům.   

  



7)  Rada vzala na vědomí návrh na dva vzdělávací pořady zaměřené na vývoj a současnost 
demokratických struktur společnosti a základních principů fungování moderního státu.  

  
8)  Rada doporučuje GŘ upravit plat tajemnice Rady ČT J. Kamicové, příslu�ející této funkci.  
  
9)  Pří�tí zasedání Rady ČT se koná dne 23. 5. 2000 ve 14.15 hod na Kavčích horách.  
 


