
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize dne 15. 8. 2000 
 

Přítomni: V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová,  
    M. Mare�, F. Mik�, M. Rejchrt a J. Kamicová 

Předsedající: M. Mare� 
 
Program jednání: - Informace GŘ 
      - Statut, Kodex a Strategie 
      - Korespondence  
      
1)  Jednání s GŘ 
 - GŘ informoval Radu o aktuálních změnách v ČT, Rada vzala tyto informace na vědomí. Rada    
po�ádala GŘ o shlédnutí pilotních pořadů Naostro.  
  
2)  Statut, Kodex a Strategie ČT 

Rada se opětovně zabývala materiálem �Projekt Česká televize v roce 2000  a nejblí�e 
následujících letech po čtyřech měsících praxe�, který jí byl předlo�en dne 27. 6. 2000. Rada má 
vá�né výhrady k mnohým tvrzením obsa�ených v předlo�eném materiálu a v této souvislosti dále 
konstatuje: 
1.  Ve vý�e zmíněném dokumentu se uvádí, �e �...návrh nového Statutu ČT postoupila ČT Radě 
ČT ke schválení na počátku dubna 2000. Příprava norem odvozených od statutu (Organizační 
řád, novelizace Podpisového řádu a Provozního řádu č. 1 Vysílání televizního programu 
v České televizi) je v tomto okam�iku pozastavena, neboť Rada ČT dosud předlo�ený statut 
neschválila....� V této souvislosti Rada ČT konstatovala, �e počátkem dubna 2000 jí nebyl 
předlo�en návrh nového Statutu ČT k projednání, ale pouze kopie Statutu ČT stávajícího 
(schváleného v lednu 1998). K vý�e uvedenému závěru do�la Rada ji� na jednání 11.7.2000, 
ale vzhledem k nepřítomnosti GŘ, bylo vý�e  zmíněné konstatování uvedeno pouze v zápise. 
Rada očekávala vysvětlení GŘ v této věci. Z hlediska Rady ČT se toti� odůvodnění GŘ, 
týkající se nedodr�ování jím předjímaných termínů (ve vazbě na neschválený Statut), jevila 
jako neopodstatněná. I po ústním vysvětlení GŘ Rada konstatuje, �e toto vysvětlení  
neakceptuje a po�aduje konkrétní informace, vedoucí k vyjasnění celé situace. Rada opětovně 
konstatuje, �e návrh nového Statutu obdr�ela od vedení ČT a� na jednání Rady dne 27. 6. 
2000. 

2.  Rada �ádá GŘ, aby jí do pří�tího zasedání předlo�il podrobné materiály o průbě�ném 
naplňování a stádiu rozpracovanosti těch oblastí projektu, u nich� nebyly dodr�eny stanovené 
termíny.  

3.  Rada má rovně� výhrady k návrhu nového Statutu ČT, který radě předlo�il GŘ. Na pří�tím 
zasedání předlo�í členové rady GŘ písemné připomínky k tomuto materiálu. Rada pověřuje 
M. Rejchrta koordinací při zpracování těchto připomínek.  

     Tento bod byl schválen osmi členy Rady, členka Rady J. Dědečková toto znění neschválila, 
připojuje dle Jednacího řádu Rady ČT § 3 odst. 3 odli�né stanovisko: viz příloha tohoto zápisu. 

 
3) Rada obdr�ela materiál �Brno na přelomu století - návrhy k budoucímu vývoji veřejnoprávní 

televize�. 
  
4) Rada se zabývala vyřízením do�lé korespondence. 
  



5) Rada pověřila předsedu M. Mare�e, aby �ádal po �éfredaktorovi deníku Mladá fronta Dnes 
tiskovou opravu, týkající se záměny názvu v titulku �Korupce uvnitř TV Rady� ve vydání z 14. 
8. 2000 na str. 1 a 2. Tento titulek toti� budil dojem, �e se v článku jedná o Radu České televize, 
ačkoliv �lo o Radu ČR pro RTV. 

 
6) Hlasování 

Návrh J. Dědečkové: �Navrhuji hlasování o zveřejnění materiálu GŘ �Projekt Česká televize 
v roce 2000 a nejblí�e následujících letech po čtyřech měsích praxe�, který na vy�ádání Rady 
GŘ předlo�il 27. 6. 2000.� 

     Pro: J. Dědečková, M. Rejchrt 
     Proti: V. Erben, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, P. Kabzan, F. Mik� 
     Zdr�eli se: P. Hájek, M. Mare� 
     Výsledek hlasování: pro 2, proti 5, zdr�eli se 2. Návrh nebyl přijat.  

Návrh J. Kratochvíla: �Zveřejnění materiálu �Projekt Česká televize v roce 2000 a nejblí�e 
následujících letech po čtyřech měsících praxe� je nutno podmínit svolením autora, tj. Mgr. D. 
Chmelíčka, se zveřejněním tohoto materiálu.� 
Pro: V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, M. 
Mare�, F. Mik�, M. Rejchrt 
Proti: - 
Zdr�eli se: - 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdr�eli se 0. Návrh byl přijat.  
Návrh M. Rejchrta: �Navrhuji na pří�tí zasedání Rady ČT pozvat p. Jiřího Hodače, aby 
vysvětlil důvody své rezignace na funkci ředitele zpravodajství.� 
Pro: J. Dědečková, M. Rejchrt, F. Mik� 
Proti: V. Erben, P. Hájek, M. Marboe-Hrabincová, M. Mare� 
Zdr�eli se: P. Kabzan, J. Kratochvíl 
Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdr�eli se 2. Návrh nebyl přijat. 

 
7) Pří�tí zasedání Rady ČT se uskuteční dne 29. 8. 2000 ve 14.30 hod na Kavčích horách. 
 

 
            Václav Erben        Mgr. Miroslav Mare� 
        místopředseda Rady ČT                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 6. 2000 nám GŘ předlo�il zprávu u plnění projektu po čtyřech měsících. Pro dne�ní jednání 
Rady ČT jsem vypracovala ní�e uvedený rozbor této zprávy.  Vzhledem k tomu, �e GŘ si zásadním 



způsobem neplní projekt, na základě kterého byl zvolen do své funkce, vznesu na pří�tím jednání 
návrh na odvolání GŘ. Pro informaci předkládám původní znění zprávy, kterou jsem jako podklad 
pro dne�ní jednání Rady vypracovala.  
Jana Dědečková 

 

Rozbor zprávy o plnění projektu     

                                      Česká televize v roce 2000 a nejblí�e následujících letech po čtyřech měsících 
 
 
 
 
Úvod 
Rada ČT konstatuje , �e projekt Česká televize v roce 2000 a nejblí�e následujících letech je pouze  
rámcovým souborem opatření , která nelze realizovat do detailů a v jejich původní podobě, nicméně pokládá 
za důle�ité zachovat plnění projektu v hlavních rysech a termínech tak, jak byly projektem stanoveny. 
 
K bodu  I projektu ( Současný stav ČT a jeho příčiny) 
 
V projektu byly podrobně analyzovány výhody a nedostatky producentského systému, příčiny hluboké 
vnitřní krize ČT na konci roku 1999 a bylo stanoveno, jak tyto nedostatky odstranit, a připravit tak ČT na 
vstup do nového tisíciletí. 
Přes jednotlivé kroky popsané v této kapitole se podařilo jen částečně změnit organizační strukturu, a proto 
změnu prozatím nemohl zaznamenat divák � koncesionář, jeho� spokojenost je výslednicí v�ech 
prováděných změn.V termínu nebyl vypracován nový Statut České televize, Organizační řád a směrnice 
s ním související a nezbytné pro vyvá�ený producentský systém, jen� by byl schopen pracovat 
s dlouhodobým výhledem  a který měl ji� nyní procházet oponenturou v televizních studiích Ostrava a Brno.  
 
K bodu II projektu  ( Zásady ře�ení) 
V tomto bodu se Rada částečně shoduje s hodnocením současné situace vzhledem k tomu, �e se jedná o 
dlouhodobou strategií .Doposud v�ak nebyl ustanoven expertní tým pro přípravu pozemního digitálního 
vysílání ČT ,který by periodicky předkládal managementu ČT podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí v této 
oblasti. 
Za nedostatečné pova�uje Rada změny v redakci zpravodajství. Tyto strukturální změny prozatím nepřispěly 
k posílení nezávislosti a prohloubení autonomie zpravodajství České televize a profilování jednotlivých 
zpravodajských formátů není zřetelné.V této části Rada doporučuje urychlení vnitřních strukturálních změn 
zpravodajství tak,  aby změnu k lep�ímu co nejdříve pocítil divák. 
 

K bodu IV projektu (Základní směry dlouhodobého rozvoje) a bodu V projektu (Hospodářské zázemí 
výroby a vysílání České televize) 

K této části zprávy nemá Rada výhrady. 
 
Oblasti , v nich� nebyl projekt naplněn 
 
V této části GŘ uvádí tři dílčí oblasti, je� zaostávají za harmonogramem projektu, nebo nejsou plněny.  
 
1. Proces tvorby vnitřních norem 
 
Přesto�e do hry vstoupily nepředvídatelné okolnosti (Odvolání Rady ČT  a volba Rady nové), zpo�dění proti 
původnímu harmonogramu je dvouměsíční . Proto je jen tě�ko omluvitelné, �e návrh nového Statutu České 
televize nebyl předlo�en Radě k projednání na jejím prvním zasedání 24.4.2000, ale a� 27.6.2000. 



Rada pokládá proces tvorby vnitřních norem za jednu z priorit projektu, a proto doporučuje GŘ, aby uvedl 
do souladu skutečnost s dodr�ováním stanoveného harmonogramu . Konference  Televize- věc veřejná bude 
jistě  velmi podnětná, ale poznatky z ní mohou být zapracovány do směrnic ji� jsoucích. 
Pro Stanovení pravidel a kritérií pro spolupráci s nezávislými producenty a předlo�ení kolegiu byl termín 
do 28.4.2000. Je nezbytné co nejdříve upravit proces, který distribuuje veřejné finanční prostředky mezi 
nezávislé firmy podle jasných pravidel tak, aby byl transparentní pomůckou jak pro samotné nezávislé 
producenty, tak pro přípravu Výroční zprávy Rady České televize o činnosti České televize.  V tomto bodě 
Rada důrazně trvá na plnění. Poznatky z připravované konference ji� nemohou zásadním způsobem ovlivnit 
stanovení  pravidel pro  smluvní vztahy  České televize s nezávislými producenty. 
 
2.Poziční dokument o financování České televize 
Rovně� v tomto případě Rada trvá na vypracování dokumentu. Poznatky z konference je mo�né do 
dokumentu zapracovat. 
 
3.Zpravodajství 
V tomto bodě Rada přijímá hodnocení a plně se ztoto�ňuje s celkovým popisem situace, doporučuje v�ak 
urychlit vnitřní strukturování redakce a přená�ení odpovědnosti na ni��í stupeň řízení.Kvalitní zpravodajství 
by se měla stát prioritou managementu České televize v následujícím období.  
      
 
 
 
 
 
 
 


