
Zápis z jednání Rady České televize ze dne 3. 10. 2000 
 

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

Předsedající: M. Mare� 
Část: D. Chmelíček, V. Paluska 
 
Program jednání: -     Diskusní pořad �Naostro� 
  -     Informování veřejnosti o situaci v Praze dne 26. 9. 2000 

-     Jednání s GŘ a FŘ 
       -     Jednací řád Rady ČT 

    -     Různé 
 
1. Rada jednomyslně schválila pořad dne�ního jednání. 
 
2. Diskusní pořad �Naostro� 

Rada ČT s rostoucím znepokojením sleduje dosavadní vývoj hlavního diskusního pořadu ČT 
�Naostro�. V této souvislosti Rada konstatuje, �e Redakce publicistiky podcenila profesionální 
přípravu pořadu, co� se výrazně projevuje v jeho kvalitě. Podle Rady ČT je ne�ťastně zvolen 
nejen moderátor pořadu, ale velmi problematický je i formát samotný (a výběr některých 
diskutovaných témat), který neodpovídá poslání ČT jako veřejnoprávní televize. Rada ČT 
konstatuje, �e odpovědnost za toto selhání nese Generální ředitel D. Chmelíček, neboť podoba 
pořadu a volba moderátora �Naostro� byla jeho osobním rozhodnutím, prosazeným navzdory 
názoru tehdej�ího ředitele zpravodajství Jiřího Hodače, a byla jednou z příčin jeho odstoupení. 
Rada �ádá GŘ, o vyjádření, jak je vedení ČT spokojeno s tímto pořadem a jaké bude jeho dal�í 
směřování. Na základě tohoto vyjádření GŘ Rada ČT na svém pří�tím zasedání  rozhodne, zda 
zadá na pořad �Naostro� vypracování odborných posudků. 

 
3. Informování veřejnosti o situaci v Praze v souvislosti se zasedáním MMF a SB 

Rada ČT konstatuje, �e Redakce zpravodajství a Redakce publicistiky nenaplnila poslání České 
televize ve smyslu § 2 zák. č. 483/1991 Sb. o ČT, ze kterého vyplývá, �e posláním ČT je 
poskytovat objektivní, ověřené, v�estranné a vyvá�ené informace pro svobodné vytváření názoru 
a slou�it vzdělávání a výchově mladé generace. Zpravodajství a Publicistika ČT nedokázaly 
odpovídajícím způsobem občanům objasnit vnik a poslání MMF a SB, jejich současné úkoly a 
vlastní smysl zasedání a jeho přínos, zejména pro Českou republiku. Na straně druhé nebyly ani 
objektivně vysvětleny motivy a názory protestujících. V souvislosti s kritickými událostmi 26. 9. 
bylo zpravodajství neaktuální, Česká televize nereagovala na vzniklou situaci pohotově a 
nepřiná�ela dostatek objektivních informací o vývoji situace. Přesto, �e má ČT dostatečné 
finanční, lidské i technické prostředky, nezajistila včas mimořádné vysílání, v něm� by 
poskytovala občanům aktuální informace a v něm� by odborníci objektivně hodnotili vývoj 
situace (v kombinaci se �ivými vstupy reportérů z kritických míst, �ivými rozhovory s politiky 
atd.). V důsledku toho se jí nepodařilo důvěryhodně vysvětlit ani motivy ani formy anga�ování 
různých skupin demonstrantů. Informování ČT o vý�e zmíněných událostech bylo tendenční a 
nijak se neli�ilo od toho, jak o nich informovaly například komerční televize. 
Závěr: Rada ČT v souvislosti s případy pořadu �Naostro� a se zpravodajstvím o zasedání 
MMF a SB v Praze konstatuje - a současně upozorňuje GŘ - �e některé tendence, které se 
projevují ve zpravodajství a publicistice ČT, neodpovídají poslání ČT jako veřejnoprávní 
televize. Zároveň �ádá GŘ, aby jí k oběma vý�e zmíněným připomínkám předlo�il své 



písemné stanovisko. Rada ČT se bude situaci v oblasti publicistiky a zpravodajství dále 
intenzivně zabývat. 

 
4. Jednání s GŘ a FŘ 

GŘ předal Radě nový návrh Statutu ČT, seznam soudních sporů, seznam pořadů ve výrobě.  
J. Dědečková a J. Kratochvíl vypracují do pří�tího zasedání konečné znění pro úvod 2. části 
Výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT. Vedení ČT předalo Radě tyto materiály: Vyhodnocení 
nabídek auditorských firem, Zdůvodnění vybraných otázek k materiálu �Hospodaření a 
financování ČT za rok 1999 pro Výroční zprávy Rady ČT za rok 1999�. Rada ČT po�ádala 
vedení, aby jí předalo elektronickou verzi této zprávy. 
Rada ČT se seznámila s návrhem dokumentu předlo�eným GŘ �Financování České televize�. 
Rada �ádá GŘ o předlo�ení materiálu, týkajícího se implementace informačního systému SAP 
R/3. 
Dále Rada ČT �ádá o doplnění dokumentů o jednotlivé slo�ky k rozpočtům pořadů Katovna, 
Sně�í, Nedej se! a to o detailní rozpolo�kování a� na jednotlivé účetní doklady.  

 
5. Jednací řád Rady ČT 

Rada jednomyslně schválila následující změnu Jednacího řádu: § 3, odst. 3) ve větě druhé se 
vypou�tí část �odli�ná od konečného rozhodnutí rady� a před slovo �stanoviska� jsou vsunuta 
slova �doplňující či odli�ná�. 
Rada jednomyslně schválila návrh: �§ 2, odst. 1) se vypou�tí. Číslování se mění odpovídajícím 
způsobem.�  
Rada jednomyslně schválila změnu § 3: odst. 1), V první větě je za slovo �nejstar�í� je vsunuto 
slovo �přítomný�. V § 3, odst. 2) je doplněna druhá věta: �Není-li pořad jednání schválen, 
vyhlásí předsedající diskusi o jednotlivých bodech pořadu, o jejich� zařazení do pořadu mů�e 
vyhlásit hlasování, a to i na návrh členů Rady. Na základě diskuse navrhne dal�í pořad jednání. 
Schválený pořad jednání nelze v průběhu jednání Rady měnit.�; dále doplňuje odst. 8) � �Zápisy 
z jednání Rady jsou zveřejňovány na internetové stránce Rady, nebrání-li zveřejnění zápisu či 
jeho části vy��í právní normy.� 
Rada jednomyslně schválila změnu § 4: odst. 2) � vkládá se druhá věta �Je-li volen vět�í počet 
místopředsedů, hlasuje se o ka�dém z nich jednotlivě.�; následovně změnit odstavec 3: �Pro 
ka�dou jednotlivou volbu obdr�í ka�dý člen Rady jeden hlasovací lístek se jmény kandidátů. Na 
hlasovacím lístku označí jednoho kandidáta, kterého volí na navrhovanou funkci. Vyplněný 
hlasovací lístek odevzdává předsedajícímu, který sčítá hlasy pro jednotlivé kandidáty. Je-li na- 
hlasovacím lístku označeno více kandidátů, je tento hlasovací lístek neplatný.� 

 
6. Rada pověřuje F. Mik�e a M. Mare�e, aby zpracovali návrh stanoviska Rady k pořadu Sně�í, 

vycházející ze tří do�lých expertních posudků. 
Rada souhlasí s posuzovatelem P. Drtinou na pořad Klekánice, projekt Doká�u to! 

 
7. Rada vyslechla informace M. Rejchrta o jednání o novele zákona o ČT na MK ČR. 
 
8. Pří�tí zasedání Rady ČT se uskuteční dne 17. 10. od 13.00  hod v Brně.  
 
           Mgr. Milo� Rejchrt       JUDr. Miroslav Mare� 
                 člen Rady ČT                    předseda Rady ČT 


