
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize dne 29. 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� 
Část: D. Chmelíček 
 
Schválený program jednání: - Statut ČT 

                         - revize zápisu z 11. 7. 2000 na základě �ádosti GŘ 
                                - jednání s GŘ  
                - diskuse o podnětu J. Dědečkové k odvolání GŘ 

                 - stí�nost na pořad Nedej se! 
                     - po�adavky na GŘ 
                     - korespondence 
                     - různé 
            

1)  Statut, Kodex, Strategie ČT 
 Rada hlasovala podle § 8., odst 1, písm. c) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi o schválení 

Statutu ČT, který byl Radě ČT předlo�en GŘ 27. 6. 2000. 
 Hlasování: 
 Pro schválení návrhu: nikdo 

Proti schválení návrhu: V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-
Hrabincová, M. Mare�, F. Mik�, M. Rejchrt 

 Výsledek hlasování: Statut ČT předlo�ený GŘ nebyl schválen.  
 Rada předá připomínky ke Statutu do 19. 9. 2000. 
 
2)  Revize zápisů z 11. 7. a z 15. 8. 2000 na základě �ádosti GŘ 
 Hlasování: Rada hlasovala o tom, zda budou zápisy z 11. 7. a z 15. 8. 2000 revidován. 
 Pro: nikdo 

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

 Výsledek hlasování: Rada zamítla revizi zápisů z 11. 7. a z 15. 8. 2000. 
 Rada rozhodla o tom, �e jako příloha zápisu bude uveden dopis GŘ ze dne 29. 8. 2000. 
  
3)  Jednání s GŘ 
 Rada na dne�ním jednání převzala dokument �České televize od dubna do července 2000 

z hlediska projektu �Česká televize v roce 2000 a nejblí�e následujících letech�. Rada tento 
dokument pova�uje za materiál, který si vy�ádala od GŘ v zápisu z jednání 15.8. 2000 v bodě 2. 
Rada si tento materiál do pří�tího jednání prostuduje. 

 Dále obdr�ela materiál �Hospodaření a financování České televize za rok 1999� jako podklad 
pro Výroční zprávu Rady ČT o činnosti ČT za rok 1999 II. část. 

 Rada jednala o optimalizace komunikace s GŘ. M. Mare�, F. Mik� a P. Hájek vypracují materiál 
o vzájemné komunikaci. 

  
  
  
4)  Diskuse o podnětu J. Dědečkové k odvolání GŘ  



 Rada po diskusi o předlo�eném návrhu J. Dědečkové hlasovala o návrhu F. Mik�e: �Navrhuji, 
aby byl bod 4 programu sta�en z jednání a přesunut na některé z dal�ích jednání Rady ČT, poté, 
co se členové Rady podrobně seznámí s materiálem, který GŘ Radě předal.� 

     Pro: V. Erben, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, M. Mare�, F. Mik�, 
M. Rejchrt 

 Proti: J. Dědečková 
 Zdr�el se: nikdo 
 Výsledek hlasování: bod programu Diskuse o podnětu J. Dědečkové k odvolání GŘ byl odlo�en 

na některé z pří�tích zasedání Rady ČT.  
 Členka Rady J. Dědečková toto znění neschválila, připojuje dle Jednacího řádu Rady ČT § 3 

odst. 3 odli�né stanovisko: �Nesouhlasím s odlo�ením diskuse, která měla probíhat ji� na základě 
předlo�eného dokumentu �Česká televize v roce 2000 a nejblí�e následujících letech po čtyřech 
měsících praxe� a vyzývám členy Rady ČT, aby urychleně přistoupili k analýze nově 
předlo�ených dokumentů a neprodlu�ovali tak destrukci České televize za peníze koncesionářů.� 

  
4)  Stí�nosti na pořad Nedej se! 
 Hlasování: návrh F. Mik�e: �Na základě řady do�lých stí�ností navrhuji vypracování tří 

odborných  analýz na pořad Nedej se a analýzu celkové prezentace problematiky jaderné 
energetiky ve vysílání ČT.� 

 Návrh byl schválen jednomyslně. 
 Rada �ádá GŘ o poskytnutí v�ech záznamů pořadu Nedej se od 1. 1. 2000. Rada rovně� �ádá GŘ 

o zji�tění mo�nosti poskytnutí záznamu těch částí zpravodajských a publicistických pořadů ČT 
od 1. 1. 2000, které se týkaly jaderné energetiky.  

 Rada pověřuje F. Mik�e koordinací tohoto úkolu.  
  
5)  Korespondence 
 Rada se zabývala do�lou korespondencí. 
 Rada se zabývala stí�ností T. Peciny na nadaci Člověk v tísni při ČT. Rada se bude touto 

zále�itostí nadále zabývat a pověřila jako koordinátory tohoto problému V. Erbena a F. Mik�e. 
  
6)  Různé 
     Setkání Rady s novináři se uskuteční dne 19. 9. 2000 v 11.00 hod na Kavčích horách v saloncích 
ČT. 

     Rada uskuteční výjezdní zasedání v Brně dne 26. 9. 2000 ve 14.30 hod. Rada v této souvislosti 
�ádá GŘ o zabezpečení prostor v TS Brno pro jednání Rady ČT.  
Na návrh F. Mik�e Rada ČT zařadí na pořad tohoto jednání setkání se zástupci brněnské 
iniciativy �Brno na přelomu století�.  
Na �ádost J. Dědečkové informoval GŘ Radu o tom, �e do�lo k dohodě mezi O. Giňou a 
�éfredaktorem zpravodajství, a �e do doby vyjasnění celé kauzy nebude vystupovat na obrazovce 
ČT. 
Hlasování o návrhu F. Mik�e: �Rada ČT �ádá GŘ o poskytnutí v�ech materiálů o dohodách 
mezi ČT a týdeníkem Respekt.� 
Pro: V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, M. 
Mare�, F. Mik�, M. Rejchrt 
Proti: M. Rejchrt 
 Návrh byl přijat.  
Hlasování o návrhu J. Dědečkové: �Rada �ádá GŘ o poskytnutí vysílacího schématu na 4. 
čtvrtletí 2000.� Návrh byl přijat jednomyslně. 



Hlasování o návrhu J. Dědečkové: �Rada �ádá GŘ o poskytnutí zprávy o hospodaření ČT za 
1., 2., a 3. čtvrtletí 2000.� Návrh byl přijat jednomyslně. 
Hlasování o návrhu J. Dědečkové: �Navrhuji  vypracovat postup, kterým se bude postupovat 
v případě odvolání GŘ, nebo jiných krizových situací.� 

     Pro: J. Dědečková 
     Proti: V. Erben, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová, M. Mare�, F. Mik�, 

M. Rejchrt. 
     Návrh nebyl přijat. 
 
7) Pří�tí zasedání Rady ČT se uskuteční 5. 9. 2000 ve 14.30 hod na Kavčích horách. 
 
       
     
      
            Václav Erben        Mgr. Miroslav Mare� 
        místopředseda Rady ČT                    předseda Rady ČT 



 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze 29. srpna 2000 
 
 
 
 
Vá�ený pane předsedo, 
 
 

�ádám o revizi zápisu z jednání Rady České televize  ze dne 11. července 2000 v bodu 2), 
jeho� podstatná část se nezakládá na pravdě. Jde o tvrzení: �Rada ČT konstatuje, �e počátkem 
dubna 2000 jí nebyl předlo�en návrh nového Statutu ČT k projednání, ale pouze kopie Statutu ČT 
stávajícího (schváleného v lednu 1998). Rada proto �ádá GŘ o vysvětlení tohoto rozporu. 
Z hlediska Rady ČT se toti� v�echna odůvodnění GŘ, týkající se nedodr�ování jím předjímaných 
termínů , jeví jako neopodstatněná.� Zároveň �ádám ve stejném smyslu o revizi zápisu z jednání 
Rady České televize dne 15. srpna 2000, kde se toto nepravdivé tvrzení opakuje. Pokládal jsem 
za nutné prověřit, za jakých okolností k tomuto politováníhodnému omylu ze strany Rady České 
televize do�lo. Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích svého �etření. 
 
 

Konstatuji, �e jsem dne 31. března 2000 obdr�el zpracovaný návrh nového Statutu, 
Kodexu, Strategie České televize, který jsem je�tě v detailech upravil a dne 4. dubna 2000 
následně předal sekretariátu Rady České televize v elektronické i ti�těné podobě jako pracovní 
materiál k projednání a následnému schválení. Můj tajemník Jiří Kučera přitom  postupoval podle 
zavedené a rutinně u�ívané praxe předchozích let, kdy Česká televize  předávala podklady tohoto 
typu, v nich� bylo mo�no důvodně očekávat úpravy, v elektronické podobě na adresu 
radact@czech-tv.cz a současně pro kontrolu v ti�těné podobě paní Janě Kamicové, tajemnici 
Rady České televize. Vzhledem k tomu, �e se jednalo o pracovní materiál, nevy�ádal si - rovně� 
v souladu s bě�nou praxí předchozích let - potvrzení o předání, nicméně odeslání dokumentu 
v elektronické podobě  lze spolehlivě svědecky dolo�it. 
 
 

Formulace ve vý�e zmíněných zápisech Rady České televize je výsledkem záměny dvou 
dokumentů, neboť 20. dubna 2000 na svém prvním zasedání Rada České televize obdr�ela od 
České televize pro první seznámení s postavením této instituce mimo jiné i soubor platných 
statutárních dokumentů, který obsahoval (vedle Ročenky ČT 1998, platného programového 
schématu na leden 2000, platného znění zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, výkazů o plnění 



hlavních ukazatelů prováděcího plánu za leden - únor 2000, vývoje hlavních ukazatelů činnosti 
České televize v letech 1992 - 1999, propagačních materiálů Telexportu, tj. katalogů filmové a 
televizní tvorby, a propagační bro�ury Fakta a čísla o České televizi - jaro 2000) také Statut, 
Kodex, Strategii České televize v platném znění. Jak v�ak jednoznačně vyplývá z kontextu, 
jednalo se o souhrn materiálů, které Česká televize poskytla Radě České televize k informaci, 
nikoli k projednání. 
 
 

Jsem přesvědčen, �e omyl, na něm� jsou zalo�ena obě vý�e citovaná nepravdivá tvrzení 
v zápisech Rady České televize, vznikl v důsledku zřejmé diskontinuity při vyřizování agendy Rady 
České televize z března a dubna 2000. Návrh Statutu, Kodexu, Strategie České televize jsem 
znovu předal Radě České televize na jejím zasedání dne 27. června 2000 pouze proto, abych 
usnadnil a urychlil její práci a nezatě�oval ji administrativními problémy. Na základě této 
zku�enosti jsem pak nařídil, aby ve�keré materiály, které bude Česká televize napří�tě předávat 
Radě České televize, byly předávány protokolárně, čím� předcházím mo�nosti opakování 
podobného nedorozumění. 

 
 
Věřím, �e mé �ádosti o revizi zápisů z jednání Rady České televize v této věci vyhovíte. 

 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vá�ený pan 
Miroslav Mare� 
předseda Rady České televize 
zde 
 


