
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize ze dne 19. 9. 2000 
 

Přítomni: V. Erben, . Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl,  M. Mare�, M. Rejchrt a J. Kamicová 
                od  15. 52 hod  J. Dědečková 
Předsedající: M. Mare� 
Část: D. Chmelíček, V. Paluska, K. Taberyová 
 
Program jednání: -     setkání Rady ČT s novináři 

- do�lá po�ta 
- jednání s GŘ 

 
1) Setkání Rady ČT s novináři 
     V 11.00 hod se uskutečnilo setkání Rady ČT s novináři. Rada se jednomyslně usnesla, �e 

ka�dé čtvrtletí by mělo proběhnout setkání s novináři, v jeho rámci budou podávány 
informace o aktuálních problémech činnosti rady. 

 
2) Do�lá po�ta 
     Rada se zabývala do�lou korespondencí. V souvislosti se stí�ností H. Vellánové a dal�ích, 

týkající se pořadu Klekánice z 26. 7. 2000, hlasovala o návrhu M. Hrabincové: �Navrhuji, 
aby odborný posudek na pořad Klekánice z  26. 7. 2000, týkající se projektu �Doká�eme 
to�, zpracoval proděkan pedagogické fakulty UK doc. Dr. Petr Dostál, CSc.� Rada tento 
návrh přijala jednomyslně.  
Rada vzala na vědomí pozvání na schůzku pracovní skupiny k novelám zákona o ČT a 
ČRo MK ČR, která se uskuteční 3. 10. 2000 a pověřila M. Rejchrta, aby se jednání 
zúčastnil a informoval radu o jeho průběhu.  
Dále se zabývala dopisem Mgr. A. Kinclové, týkající se pořadu Fakta a �ádá GŘ o detailní 
stanovisko k této zále�itosti.  
Rada projednávala dopis J. Potůčka, týkající se skryté reklamy na ČT (Receptář). Na 
základě předchozí informace, kterou členům Rady sdělil J. Potůček na setkání rady 
s novináři se rada touto zále�itostí bude zabývat a� po obdr�ení oficiální stí�nosti na GŘ.  
Rada se zabývala návrhem projektu �Zřízení regionálního studia ČT v Jihlavském kraji�, 
který předsedovi Rady ČT postoupil předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS 
PČR MUDr. Mgr. Ivan Langer. Rada pověřila P. Kabzana, aby do pří�tího zasedání 
připravil v této věci návrh stanoviska Rady ČT. 
Na základě do�lých stí�ností se rada jednomyslně usnesla, �e vysílání reklamy na výrobek 
�Fidorka� je v rozporu s posláním veřejnoprávní televize.  
Rada obdr�ela Zprávu mediální skupiny iniciativy �Brno na přelomu století� 

 
3) Rada pověřila tajemnici J. Kamicovou předjednáním vhodného termínu setkání Rady ČT 

s Radou ČR RTV, Radou ČRo a Radou ČTK. 
 
4) Rada jednomyslně schválila materiál �Komunikace a předávání materiálů mezi Radou ČT 

a generálním ředitelem ČT�, který připravili P. Hájek a M. Mare�. Uvedený materiál tvoří 
přílohu tohoto zápisu. 

 
5) Rada se zabývala návrhem na novelu Jednacího řádu Rady, kterou připravili P. Hájek a M. 

Mare�. Po vyslechnutí připomínek k tomuto návrhu byli tito členové pověřeni, aby do 
pří�tího zasedání  

 
6) zpracovali konečnou verzi návrhu novely, která bude předlo�ena k hlasování. 



 
7) Statut ČT 
    M. Rejchrt informoval Radu o jednání s GŘ, týkající se připomínek k nové verzi návrhu 

Statutu    ČT. Rada �ádá GŘ, aby nový návrh předlo�il nejpozději do 2. 10. 2000.  
 
8) Jednání s GŘ a FŘ 

Rada �ádá GŘ, aby do pří�tího jednání předal radě podklady týkající se poptávkového 
řízení na výběr auditorské firmy k provedení auditu ČT.  
Přítomní členové Rady ČT M. Mare�, V. Erben, P. Kabzan, P. Hájek, J. Kratochvíl, M. 
Rejchrt se jednomyslně usnesli, �e Rada ČT �ádá vedení o zpracování vyrovnaného 
hospodářského výsledku ČT na pří�tí rok a zároveň �ádá GŘ o vypracování materiálu, ve 
kterém budou objasněny případné důsledky. 
FŘ L. Paluska zodpověděl dotazy členů Rady ČT, týkající se podkladů pro materiál II. 
části Výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT za rok 1999.  
Rada �ádá GŘ, aby  do pří�tího zasedání předlo�il materiál, v něm� budou konkretizovány 
náklady na barterové smlouvy s českými periodiky.  
 

9) Jednání s GŘ a K. Taberyovou 
K. Taberyová informovala radu o společnosti Člověk v tísni při ČT. 

 
10) Různé 

Rada �ádá GŘ, aby jí do pří�tího jednání předlo�il inventuru pořadů, které jsou v současné 
době ve výrobě. 

     Rada dále �ádá GŘ o seznam soudních sporů, v nich� je jednou ze stran ČT, a to v období 
od   ledna 2000. 

 
11) Pří�tí zasedání Rady ČT se uskuteční dne 3. 10. 2000 v 15.00 hod na Kavčích horách.  
 
 
 

 
 

            
 
            RNDr. Petr Hájek      Mgr. Miroslav Mare� 
              člen Rady ČT                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komunikace a předávání materiálů mezi Radou ČT a generálním ředitelem ČT 

 

1) Materiály, které pro svoji činnost Rada vy�aduje od Generálního ředitele, předá GŘ pokud mo�no 
do jednoho týdně od podání �ádosti tajemnici Rady České televize. 

2) Je-li to mo�né, jsou vy�ádané materiály předávány té�  elektronické verzi, platná je v�ak v�dy 
verze podepsaná GŘ. 

3) Tajemnice Rady eviduje originály materiálů, které Radě předává generální ředitel. Do evidence 
má právo nahlí�et i generální ředitel. 

4) Tajemnice Rady eviduje i ve�keré materiály, které pro jednání rady zpracovávají jednotliví 
členové.  

5) Evidence představuje závazný podklad pro jednání Rady s generálním ředitelem. 

 

Pozn. tento materiál předpokládá změnu z týdenní na čtrnáctidenní periodu jednání Rady. 

 


