2001

Poãet tv domácností1
3 777 000
Poãet evidovan˘ch tv pﬁijímaãÛ2
3 326 280
z toho: fyzické osoby3 3 157 605
právnické osoby a fyzické osoby
podnikající 168 675
Televizní poplatek 75,- Kã
Domácnosti s vyhovujícím pﬁíjmem
signálu âT4 âT1 99,8 %, âT2 98,2 %

Vlastní poﬁady ve vysílání âT5
12 230 h, tj. 69,8 %
Pﬁevzaté poﬁady ve vysílání âT
5290 h, tj. 30,2 %
z toho: domácí 829 h, tj. 4,7 %
zahraniãní 4461 h, tj. 25,5 %

PrÛmûrn˘ 24hodinov˘ podíl
na divácké obci9
diváci star‰í 15 let
âT1 21,56 %, âT2 7,55 %
diváci 4 aÏ 14 let
âT1 25,35 %, âT2 4,67 %

Celková vysílací plocha âT1 a âT2
17 520 h
Podíl studií na celkové vysílací plo‰e
âT Praha 15 964 h, tj. 91,2 %,
TS Brno 777 h, tj. 4,4 %,
TS Ostrava 779 h, tj. 4,4 %

Objem evropské tvorby ve vysílání âT6
âT1 5425,2 h, tj. 81,6 %, âT2 4186 h,
tj. 87,2 %
Objem regionálnû vysílaného
zpravodajství a publicistiky ve vysílání âT7
11 758 min.
Poﬁady pro nesly‰ící na âT1 a âT28
12 353, tj. 42,8 % v‰ech poﬁadÛ
z toho: se skryt˘mi titulky
11964, tj. 41,5 %
s viditeln˘mi (otevﬁen˘mi) titulky
373, tj. 1,3 %
beze slov
16, tj. 0,06 %
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Factum, s.r.o.
Údaj k 31. 12. 2001.
3 Bez uÏivatelÛ osvobozen˘ch od poplatku.
4 Zdroj: sociologick˘ v˘zkum Taylor Nelson Sofres Media – ATO.
5 Vlastní produkce âT, zakázky âT, koprodukce âT.
6 Na základû zákona ã. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání; stanovená kvóta je nadpoloviãní
podíl celkového vysílacího ãasu kaÏdého programu, do nûhoÏ
se ov‰em nezapoãítává ãas vysílání zpravodajsk˘ch poﬁadÛ,
sportovních událostí, soutûÏí, teletextu, reklamy a teleshoppingu; „evropské dílo“ podle § 46 zákona.
7 Na základû zákona 483/1991 Sb. o âeské televizi ve znûní poslední novely ã. 39/2001 Sb.; stanoven˘ ãasov˘ rozsah ãiní
alespoÀ 25 min. dennû, tj. 9125 min.
8 Na základû zákona 483/1991 Sb. o âeské televizi ve znûní poslední novely ã. 39/2001 Sb.; stanovená kvóta poﬁadÛ opatﬁovan˘ch skryt˘mi nebo otevﬁen˘mi titulky ãi tlumoãením do
znakové ﬁeãi je alespoÀ 70 %.
9 Zdroj: elektronické mûﬁení peoplemetry Taylor Nelson Sofres
Media – ATO.
10 Limit reklamy: 1 % denního vysílacího ãasu, maximálnû 6 minut za hodinu v ãasovém úseku 19.00–22.00, jinak do 12 minut za hodinu.
1

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 2 879
Náklady celkem 4 899 422 tis.
z toho: náklady na v˘robu a vysílání
3 930 332 tis.
V˘nosy celkem 4 544 840 tis.
z toho: v˘nosy z televizních poplatkÛ
2 947 311 tis.
v˘nosy za reklamu10 a sponzoring
1 100 008 tis.
ostatní v˘nosy 497 521 tis.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek 354 582 tis.
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1. ledna
Nezávislá odborová organizace âT Praha
(NOO) vyhlásila v reakci na nerozhodnost
kompetentních míst pﬁi ﬁe‰ení situace v âT
stávku bez pﬁeru‰ení vysílání a v˘roby
poﬁadÛ; v pravém horním rohu obrazovky se
pﬁi vysílání âT zaãalo objevovat logo
„Stávka“; Stávkov˘ v˘bor podmínil ukonãení
stávky odvoláním bezpeãnostní sluÏby
blokující zpravodajsk˘ sál, zru‰ením cenzury
vysílání, odchodem z funkce Jiﬁího Hodaãe
i jím jmenovan˘ch ãlenÛ vedení, a naopak
návratem managementu odvolaného
Jiﬁím Hodaãem; generální ﬁeditel âT jednal
s pﬁedsedou âeskomoravské konfederace
odborov˘ch svazÛ Richardem Falbrem
a s premiérem Milo‰em Zemanem
1. ledna
druh˘m producentem (spolu s Janem
Kratochvílem) ve tvÛrãí skupinû ã. 10 v rámci
Producentského centra umûleck˘ch poﬁadÛ
se stal Jan ·tern
1. ledna
tradiãní novoroãní projev prezidenta
republiky ve 13 hodin na âT1 sledovalo
1,5 milionu divákÛ
1. ledna
na âT1 vysílán Pﬁehled nejv˘znamnûj‰ích
domácích událostí roku 2000
1. ledna
na âT2 v pﬁímém pﬁenosu tradiãní Novoroãní
koncert z Vídnû

t e l e v i z e

Vyhlá‰ení stávky: Prohlá‰ení Nezávislé odborové organizace âT v Praze
Nezávislá odborová organizace âT v Praze vyhodnotila dosavadní v˘voj
ve vysílání âT ode dne 23. 12. 2000. Vzhledem k nerozhodnosti v‰ech,
kteﬁí jsou k tomu povinni a oprávnûni a také k tomu, Ïe ve‰keré apely
NOO i Krizového v˘boru âT, adresované jak panu Hodaãovi, tak i Radû
âT a zástupcÛm demokratick˘ch politick˘ch stran do okamÏiku uãinûní
tohoto prohlá‰ení byly bezv˘sledné, jsou odbory nuceny vyhlásit stávku.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe ochrana práva na necenzurované vysílání veﬁejnoprávní televize je dostateãnû siln˘m a objektivním dÛvodem pro postup, kter˘ je sice mimoﬁádn˘, ale je nezbytn˘.
Odbory jasnû deklarovaly, o co se podle § 171 Zákoníku práce opírá zji‰tûní
stavu krajní nouze v âT. Za pouÏití § 3 odst. 7 zák. ã. 240/2000 Sb. a zejména Listiny základních práv a svobod jako své poÏadavky deklarujeme:
1) ukonãit opakované pﬁeru‰ování vysílání veﬁejnoprávní televize
a cenzuru, která je v rozporu s ãlánkem 17 odst. 3 Listiny základních
práv a svobod a to jak ze strany nelegitimnû dosazeného vedení âT,
tak i âesk˘ch radiokomunikací a. s.;
2) okamÏité ukonãení blokády ve‰ker˘ch provozÛ âT bezpeãnostní
agenturou;
3) okamÏit˘ odchod pana Jiﬁího Hodaãe a tím i v‰ech jím nasmlouvan˘ch subjektÛ z âeské televize;
4) zaji‰tûní vysílání a provozu âeské televize musí b˘t po konzultaci
s odbory svûﬁeno osobám, které svou kompetenci prokázaly
a z nichÏ nûkteré byly odvolány.
Souãasnû deklarujeme jako v˘raz pocitu na‰í odpovûdnosti:
a) zváÏení co nejrychlej‰ího odchodu Rady âT z funkce
b) Ïádost Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR o urychlené projednání
pﬁíslu‰né novely Zákona o âeské televizi
c) pﬁesvûdãení, Ïe je nutno mediální rady v‰ech veﬁejnoprávních médií v âR
a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání oddûlit od politick˘ch stran
d) co nejrychlej‰í provedení forenzního auditu v âT.
Splnûním bodÛ 1) aÏ 3) podmiÀujeme ukonãení této stávky. Prohla‰ujeme s plnou odpovûdností, Ïe se jedná o stávku, pﬁi které bude z na‰í
strany zaji‰Èováno úplné vysílání âT ve standardním rozsahu a podle
programového schématu.
V Praze, dne 1. ledna 2001
Za stávkov˘ v˘bor NOO âT v Praze Antonín Dekoj
Poznámka: Ve chvíli publikování vyhlá‰ení stávky zaãal vznikat jmenn˘
seznam lidí, kteﬁí se k ní postupnû pﬁipojovali.
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V˘zva v‰em zamûstnancÛm a externím spolupracovníkÛm âeské televize
Kolegynû a kolegové,
situace, v níÏ se nacházíme, je jistû velmi sloÏitá. Osobnû mám siln˘ pocit, Ïe aÏ pﬁíli‰ mnohé z problémÛ, které jsou teì ve stﬁedu pozornosti,
v˘raznû pﬁerÛstají rámec âeské televize a jejich definitivní ﬁe‰ení nemáme my – zde na Kavãích horách – pod dostateãnou kontrolou. Jde
o cel˘ komplex legislativních otázek, kter˘mi se bude muset zab˘vat
vláda a parlament, aby se do‰lo k doladûní oné spoleãenské dohody, jejímÏ v˘sledkem je veﬁejnoprávní televize. Jsem hluboce pﬁesvûdãen, Ïe
veﬁejnoprávní televize je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích opor demokratického
systému – a tedy i nûãím, o ãem se musí stále pﬁem˘‰let, co se musí
prÛbûÏnû zlep‰ovat a o ãem je tﬁeba neustále diskutovat.
Situace, v níÏ jsme, se velmi zpolitizovala v procesu nûkolika uplynul˘ch
t˘dnÛ, a to není dobﬁe. Nezb˘vá neÏ vûﬁit, Ïe v‰echny parlamentní
strany naleznou aspoÀ nyní dostatek dobré vÛle posuzovat nedávn˘
a souãasn˘ v˘voj stﬁízliv˘ma oãima a nebudou se snaÏit ze v‰eho získat
jak˘koli politick˘ kapitál. Îijeme zde v zemi s velkou kulturní, ale i nezanedbatelnou demokratickou tradicí, která má k dispozici dostatek nástrojÛ, aby sly‰ení do‰ly i názory tûch, kteﬁí nesouhlasí se souãasn˘m
stavem, aby se takové názory braly dostateãnû váÏnû a v odpovídající
míﬁe se promítly do podoby moÏn˘ch ﬁe‰ení.
Jsem hluboce pﬁesvûdãen, Ïe tato demokracie je dostateãnû silná na to,
aby v‰em poskytla záruku, Ïe jejich hlas bude sly‰en. Vûﬁím, Ïe se v‰emi
aspekty situace, v jejímÏ stﬁedu jsme se ocitli, bude urychlenû zab˘vat
vláda i parlament a Ïe konkrétní v˘sledky budeme mít brzy pﬁed sebou.
Apeluji tímto tedy i na pﬁedstavitele parlamentních politick˘ch stran,
aby pochopili závaÏnost a moÏné dÛsledky aktuálního v˘voje a s plnou
zodpovûdností pomáhali najít v˘chodiska. Nesmí jít jen o politikaﬁení ãi
hru se slovy, ale o skuteãnou snahu se na pÛdû parlamentu domluvit
a rozumnû rozhodnout.
V této nelehké chvíli se obracím na v‰echny zamûstnance i spolupracovníky âT, odboráﬁe i neãleny odborÛ, aby pﬁi vûdomí komplexnosti
nastolen˘ch problémÛ pﬁispûli k míﬁe stability, nezbytné v zájmu koncesionáﬁÛ pro chod âeské televize, pﬁedev‰ím tím, Ïe se budou respektovat základní pravidla hry, bez nichÏ Ïádná instituce nemÛÏe plnit své poslání. Jedinû pochopení celého kolektivu televizních pracovníkÛ,
respektujících principy fungování kaÏdé organizaãní struktury, s nedûlitelnou zodpovûdností statutárního zástupce za prostﬁedky, svûﬁené
nám koncesionáﬁi, mÛÏe pﬁispût k vyﬁe‰ení situace. Jsem pﬁipraven se

1. ledna
pod názvem Zlat˘ oﬁí‰ek 1999 vysíláno
slavnostní pﬁedání cen dûtem, které dokázaly
nûco mimoﬁádného, obecnû prospû‰ného
nebo dosáhly nev‰edních v˘sledkÛ ve
vûdeck˘ch, umûleck˘ch ãi sportovních
disciplínách (âT1)
1. ledna
premiéra filmu Návrat idiota, kter˘ podle
vlastního scénáﬁe natoãil reÏisér Sa‰a
Gedeon; film vznikl za úãasti âeské televize
a získal ﬁadu ocenûní, mj. 5 âesk˘ch lvÛ
za rok 1999 (âT1)
1. ledna
pﬁím˘m pﬁenosem ze Státní opery v Praze
uveden na âT2 Novoroãní koncert sestávající
z nejznámûj‰ích árií z oper W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho, G. Verdiho a K. Weisse
2. ledna
dokument o ãeském herci, kter˘ se nedoÏil
konce natáãení, To byl Jiﬁí Sovák (âT1)
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2. ledna
generální ﬁeditel âT Jiﬁí Hodaã jmenoval do
funkce ﬁeditele v˘roby a techniky Jana
Nováka, do funkce finanãního ﬁeditele
Jindﬁicha Beznosku a do funkcí vedoucí
Právního útvaru a vedoucí Personálního
útvaru Vûru Valterovou a povûﬁil v˘konem
funkce ﬁeditele programu ZdeÀka Draho‰e,
kter˘ se následujícího dne rozhodl povûﬁení
odmítnout; Jiﬁí Hodaã dopisem vyzval
zamûstnance a externí pracovníky âT
k respektování autority generálního ﬁeditele
a ke spolupráci s ním a jím jmenovan˘mi
ãleny vedení âT
2. ledna
pﬁedsedové ODS, âSSD, KDU-âSL a US po
celodenním jednání nedospûli ke
spoleãnému stanovisku k situaci v âT

 Spoleãnice
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v‰emi zainteresovan˘mi stranami situaci ﬁe‰it, jednat se zástupci zamûstnancÛ z jednotliv˘ch úsekÛ i externisty, tak aby se âT mohla plnû
co nejdﬁíve vrátit k naplÀování svého smyslu existence a jednotliví zamûstnanci mohli opût nalézt svÛj klid na práci, kterou bezpochyby mají
rádi a v níÏ v uplynul˘ch letech prokázali svÛj profesionální pﬁístup.
Proto vyz˘vám t˘m zamûstnancÛ i dal‰í zúãastnûné osoby, aby v zájmÛ divákÛ i stability âT a celé ãeské spoleãnosti ukonãili opakované pﬁeru‰ování
vysílání âT i ucelen˘ch tematick˘ch blokÛ politizujícími v˘zvami a spolupracovali se statutárním orgánem âT a jím jmenovan˘mi ãleny vedení âeské
televize. Souãasnû Ïádám, aby umoÏnili okamÏité ukonãení blokády ve‰ker˘ch provozÛ âT bezpeãnostní agenturou tím, Ïe opût zaãnou dodrÏovat
v‰echny organizaãní smûrnice a organizaãní ﬁád âT. Îádám t˘m zamûstnancÛ o aktivní spolupráci pﬁi zaji‰tûní vysílání a provozu âeské televize
kompetentními odborníky, kteﬁí svoji profesionalitu prokáÏí i dodrÏováním
organizaãního ﬁádu i obecnû platn˘ch zákonÛ v âeské republice.
Souãasnû deklaruji v situaci, ke které do‰lo v âeské televizi v dÛsledku
souãasn˘ch zákonÛ, svoji snahu o zahájení ‰iroké diskuse se zku‰en˘mi
a odpovûdn˘mi pracovníky âeské televize a se zástupci kulturního a veﬁejného Ïivota k nalezení konsensu o nutn˘ch zmûnách v ãeské legislativû, ovlivÀující provoz âeské televize jako veﬁejnoprávní instituce. Po stabilizaci momentální krize v âeské televizi jsem pﬁipraven ihned takovou
ãinnost zahájit a postupnû pﬁedkládat v˘sledky tûchto spoleãn˘ch aktivit
ãeské veﬁejnosti a orgánÛm Parlamentu âR.
V Praze, 2. ledna 2001
Jiﬁí Hodaã,
generální ﬁeditel âT
Zdroj: dopis Jiﬁího Hodaãe zamûstnancÛm âT

Zápis z mimoﬁádného jednání Rady âeské televize dne 2. 1. 2001
Pﬁítomni: M. Mare‰, V. Erben, J. Dûdeãková, P. Hájek, J. Kratochvíl,
M. Marboe-Hrabincová, F. Mik‰
Pﬁedsedající: M. Mare‰
Nepﬁítomen: P. Kabzan
Poﬁad jednání:
1. zpráva G¤ o situaci v âT
2. setkání s ãleny kolegia G¤, diskuse o rozpoãtu
3. informace M. Hrabincové o její náv‰tûvû velína
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4. vyhodnocení usnesení ze zápisu ze dne 29. 12. 2000
5. pﬁíprava zprávy pro mediální komisi
6. rÛzné
1. Rada vyslechla informace G¤ o souãasné situaci v âT. âlenové Rady
Jiﬁí Kratochvíl, Petr Hájek a Marcela Marboe-Hrabincová poloÏili G¤ Jiﬁímu Hodaãovi otázku, zda odpovûdnû zváÏil, jestli je úãelné a vhodné
jeho dal‰í setrvání ve funkci G¤ âT vzhledem k vyhrocené situaci v âT
a celé spoleãnosti. G¤ odpovûdûl, Ïe je schopen s nov˘m vedením situaci v âT stabilizovat. Rada âT vzala informaci G¤ na vûdomí. Místopﬁedseda Rady V. Erben poÏádal opût G¤, aby rezignoval na svoji funkci
s ohledem na âT i ãeskou spoleãnost.
2. Rada se setkala s následujícími ãleny nového kolegia: ﬁeditelkou zpravodajství âT Janou Bobo‰íkovou, ﬁeditelem v˘roby a techniky Janem
Novákem, Jindﬁichem Beznoskou, povûﬁen˘m v˘konem ãinnosti finanãního ﬁeditele a Vûrou Valterovou, povûﬁenou v˘konem funkcí vedoucí
personálního útvaru a vedoucí právního útvaru.
3. Rada vyslechla informace ãlenky Rady M. Hrabincové, která z osobní
iniciativy nav‰tívila pﬁed zasedáním Rady velín RZ âT a hovoﬁila se stávkujícími. M. Hrabincová pﬁedala ãlenÛm Rady zprávu Krizového v˘boru zamûstnancÛ âT. M. Hrabincová obdrÏela nabídku od stávkujících redaktorÛ,
aby vystoupila v neautorizovaném vydání poﬁadu 21. Rada âT se usnesla,
Ïe Ïádn˘ z jejich ãlenÛ nebude vystupovat ve vysílání âT, dokud nebude
obnoveno ﬁádné vysílání âT autorizované vedením âT v ãele s G¤.
4. Rada konstatuje, Ïe od usnesení Rady z 29. 12. 2000 se G¤ v rámci
moÏností pokou‰í dodrÏovat plnûní zákona o âT, pﬁiãemÏ podniká právní
kroky ke standardizaci situace v âT. Vysílání âT vykazuje nedostatky
v oblasti zpravodajství, které jsou v‰ak zpÛsobeny nemoÏností statutárního orgánu vyuÏívat ve‰kerého technického vybavení âT. Rada bude
prÛbûÏnû sledovat vysílání âT a zaujme dal‰í stanovisko na ﬁádném zasedání 8. 1. 2001.
DoplÀující stanovisko V. Erbena, P. Hájka, M. Hrabincové a J. Kratochvíla:
konstatujeme, Ïe toto usnesení mûlo b˘t realizováno neodkladnû
a v‰emi právními prostﬁedky.
5. Rada se zab˘vala pﬁípravou zprávy pro Stálou komisi pro sdûlovací
prostﬁedky PS PâR.
6. Rada Ïádá G¤, aby jí do pﬁí‰tího zasedání pﬁedloÏil následující materiály, vypracované po konzultaci s Jindﬁichem Beznoskou, povûﬁen˘m
v˘konem ãinnosti finanãního ﬁeditele:

2. ledna
zamûstnanci âT zaãali podepisovat
prohlá‰ení na podporu stávky – do veãera se
na podpisov˘ch ar‰ích shromáÏdilo kolem
1800 podpisÛ; první z poledních
shromáÏdûní zamûstnancÛ pﬁed budovou âT
na Kavãích horách na podporu stávky, která
se konala aÏ do jejího ukonãení
2. ledna
premiéry tﬁí nov˘ch podveãerních titulÛ
vysílan˘ch ve v‰edních dnech: Regiony,
zpravodajsk˘ magazín z regionÛ,
publicistick˘ poﬁad âerná, bílá a rozhovory
na aktuální témata a s lidmi, kteﬁí mají co ﬁíci,
Pﬁesãas (âT2)
2. ledna
zaãalo vysílání 10dílného britskomaìarského seriálu Richard Wagner (âT2)
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3. ledna
Senát na mimoﬁádné schÛzi k situaci v âeské
televizi pﬁijal usnesení, v nûmÏ konstatoval
odpovûdnost Rady âT a Jiﬁího Hodaãe za
situaci v âT, vyzval Jiﬁího Hodaãe k rezignaci
a Poslaneckou snûmovnu k odvolání Rady âT
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a) vyãíslení finanãních ztrát âT, vznikl˘ch v dÛsledku událostí po jmenování J. Hodaãe do funkce G¤,
b) základní návrh rozpoãtu âT,
c) podklady k pﬁípravû forenzního auditu v âT.
JUDr. Miroslav Mare‰, pﬁedseda Rady âT
Václav Erben, místopﬁedseda Rady âT

3. ledna
v odpoledních zprávách t˘mu Jany
Bobo‰íkové byl do pozadí vkopírován obraz
zpravodajského velína z Kavãích hor, tento
krok byl v následujících dnech opakován
3. ledna
vláda schválila návrh novely zákona o âT
3. ledna
Obvodní soud pro Prahu 4 odmítl návrh na
pﬁedbûÏné opatﬁení, kter˘ podal generální
ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã
s poÏadavkem, aby stávkujícím redaktorÛm
bylo zakázáno pouÏívat televizní techniku
3. ledna
60 aÏ 100 tisíc obãanÛ se zúãastnilo
shromáÏdûní na Václavském námûstí na
protest proti politick˘m tlakÛm na
veﬁejnoprávnost a nezávislost âT; obdobná
shromáÏdûní probûhla v Brnû a Ostravû
3. ledna
jako první z tﬁetí ﬁady portrétÛ cyklu GEN
uveden medailon Vlasty Chramostové od
Olgy Sommerové (âT1)
3. ledna
pod názvem Fotbalista století vyhlá‰eny
v˘sledky ankety ãasopisu Gól (âT2)
3. ledna
první vydání poﬁadu o zdraví a medicínû
Diagnóza (âT2)
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3. funkãní období
33
USNESENÍ SENÁTU
ze 3. schÛze dne 3. ledna 2001
k situaci v âeské televizi
Senát
vycházeje ze své ústavní spoluzodpovûdnosti za zákonodárnou moc
v âeské republice ve smyslu ãl. 15 Ústavy;
vycházeje z Ústavou zaruãeného práva obãanÛ na informace a svobodu projevu a z nepﬁípustnosti cenzury podle ãl. 17 Listiny základních
práv a svobod;
maje na pamûti, Ïe pﬁi pouÏívání ustanovení o mezích základních práv
a svobod musí b˘t ‰etﬁeno jejich podstaty a smyslu podle ãl. 4 Listiny základních práv a svobod,
1. konstatuje, Ïe
A) postup Rady âeské televize a jí jmenovaného generálního ﬁeditele
âeské televize zpÛsobily, Ïe âeská televize neplní své veﬁejnoprávní
poslání a sluÏbu veﬁejnosti podle § 2 zákona ã. 483/1991Sb., o âeské televizi;
B) vedení âeské televize (dále jen „âT“) uplatÀuje vÛãi nûkter˘m zpravodajsk˘m poﬁadÛm odvysílan˘m pracovníky âT následnou cenzuru, která je podle ãl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
nepﬁípustná;
C) krizová situace v âT ve sv˘ch dÛsledcích vede aÏ k ohroÏení základních práv a svobod obãanÛ, zejména pak svobody projevu a práva
obãanÛ na informace ve smyslu ãl. 17 Listiny základních práv a svobod;
D) v âT probíhá ﬁádnû vyhlá‰ená stávka vedená nezávisl˘mi odbory
televizních pracovníkÛ.
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2. vyz˘vá
A) Jiﬁího Hodaãe, aby neprodlenû odstoupil z funkce generálního ﬁeditele âT, ãímÏ by byl uãinûn první nezbytn˘ krok ke stabilizaci âT;
B) k neprodlenému obnovení úplného, necenzurovaného a nepﬁeru‰ovaného vysílání âT podle platného programového schématu;
C) Poslaneckou snûmovnu PâR, aby odvolala Radu âT;
D) Stávkov˘ v˘bor nezávisl˘ch odborÛ âT a vedení, které nahradí vedení pana Hodaãe k nalezení dohody o ukonãení stávky;
3. svolává na 12. ledna 2001 v 10.00 hodin veﬁejné sly‰ení Senátu podle § 144 zákona ã. 107/1999 Sb., o jednacím ﬁádu Senátu, k projednání tûchto otázek:
A) Zákonná úprava a skuteãná praxe ãinnosti veﬁejnoprávních sdûlovacích prostﬁedkÛ v âeské republice a zemích Evropské unie, zejména
• zpÛsob volby, sloÏení a v˘kon mandátu mediálních rad,
• postup mediálních rad pﬁi jmenování a odvolávání ﬁídících pracovníkÛ veﬁejnoprávních sdûlovacích prostﬁedkÛ;

4. ledna
generální ﬁeditel âT Jiﬁí Hodaã utrpûl celkov˘
kolaps a byl aÏ do 8. ledna hospitalizován,
vedením âeské televize povûﬁil Vûru
Valterovou

B) MoÏnosti legislativního posílení nezávislosti sdûlovacích prostﬁedkÛ,
zejména
• pﬁijetím ústavního zákona o nezávislosti tisku a vysílání;
• novelizací zákona o âT, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, pﬁíp. dal‰ích zákonÛ;
• depolitizací mediálních rad a jejich volbou ãi jmenováním z kandidátÛ navrÏen˘ch organizacemi zastupujícími veﬁejnost rÛzn˘mi
ústavními institucemi (Poslaneckou snûmovnou, Senátem, prezidentem republiky);
• posílením veﬁejné povahy jednání mediálních rad a veﬁejného pﬁístupu k jejich podkladÛm a rozhodování;

4. ledna
odstartován cyklus z veterinárních ordinací
Ze Ïivota zvíﬁat, moderovan˘ Janem
Krausem (âT1)

4. zve k vystoupení k otázkám veﬁejného sly‰ení znalce a jiné osoby,
které mohou podat informace o projednávané otázce z tûchto okruhÛ:
A) televizní pracovníci
Antonín Dekoj – pﬁedseda nezávislé odborové organizace âT
Alena Müllerová – mluvãí iniciativy âeská televize – vûc veﬁejná,
hlavní dramaturgynû ﬁeditelství programu âT
Roman OndrÛj – vedoucí vydání redakce zpravodajství âT Brno
B) mediální manaÏeﬁi
Jiﬁí Hodaã – jmenovan˘ generální ﬁeditel âT
Du‰an Chmelíãek – odvolan˘ generální ﬁeditel âT
Václav Kasík – generální ﬁeditel âro
Ivo Mathé – b˘val˘ generální ﬁeditel âT
C) mediální analytici a zástupci akademické sféry
Milan ·míd – Fakulta sociálních vûd UK, Institut komunikaãních studií a Ïurnalistiky, Praha

4. ledna
pﬁedseda Poslanecké snûmovny Václav Klaus
vyhlásil na návrh vlády od 8. do 12. 1. stav
legislativní nouze, kter˘ mûl umoÏnit rychlé
pﬁijetí novely zákona o âT (lhÛtu pozdûji
snûmovna prodlouÏila o dva dny)

4. ledna
Osudové okamÏiky – první dokument
z dlouhodobého projektu o mimoﬁádn˘ch
událostech uplynulého století v na‰ich
zemích (âT1)
4. ledna
poprvé uveden nov˘ politick˘ diskusní
t˘deník Bez imunity (âT1)
4. ledna
první ãást 12dílného dokumentárního seriálu
Praha, jevi‰tû vûdy Martina a Ivana
·tollov˘ch (âT1)
4. ledna
první ãást 13dílného dramatického seriálu
âetnické humoresky, natoãeného reÏisérem
Antonínem Moskalykem (âT1)
5. ledna
hlasování o odvolání Jiﬁího Hodaãe v Radû
âT nedosáhlo dvoutﬁetinové podpory, nutné
k odvolání generálního ﬁeditele
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5.– 6. ledna
Poslanecká snûmovna na mimoﬁádné schÛzi
jednala o zprávû Rady âT o situaci v âeské
televizi; v závûreãném usnesení poslanci
konstatovali, Ïe odstoupení Jiﬁího Hodaãe je
podmínkou ﬁe‰ení situace v âT, a pokud
neodstoupí, vyzvali Radu âT, aby jej 8. ledna
odvolala; poslanci usnesením konstatovali,
Ïe âeská televize neplní své poslání
6. ledna
Veãer na téma… âe‰i a Nûmci v kultuﬁe (âT2)
7. ledna
první vydání magazínu Pod pokliãkou,
zamûﬁeného na informace o potravinách
na na‰em stole (âT2)
7. ledna
pﬁím˘ pﬁenos premiéry inscenace Zlaté
rouno, uvedené u pﬁíleÏitosti otevﬁení
rekonstruované budovy ostravského Divadla
Antonína Dvoﬁáka (âT2)
7. ledna
Vávrovou adaptací Hrubínovy divadelní hry
Oldﬁich a BoÏena zahájen voln˘ cyklus âeská
filmová ãítanka, ukonãen˘ 1. 7. historick˘m
filmem Veronika podle stejnojmenné novely
Milo‰e V. Kratochvíla (âT1)
8. ledna
Rada âT se i pﬁes v˘zvu Poslanecké
snûmovny rozhodla nezaﬁadit na program
své schÛze bod odvolání generálního
ﬁeditele âeské televize Jiﬁího Hodaãe; Rada
schválila rozpoãtové provizorium âT na první
ãtvrtletí roku 2001 a vyzvala vedení âT, aby
zaãalo jednat se stávkujícími; nemocného
generálního ﬁeditele zastupovala na jednání
Rady Vûra Valterová; Vûra Valterová veãer
odvolala bezpeãnostní sluÏbu ode dveﬁí
zpravodajského sálu
8. ledna
dokument Josefa Císaﬁovského o historii,
souãasnosti a budoucnosti rádia u nás
Na vlnách âeského rozhlasu (âT2)
8. ledna
bezpeãnostní agentura, najatá generálním
ﬁeditelem âT Jiﬁím Hodaãem, pﬁestala po
devíti dnech pozdû veãer blokovat vstup do
velína zpravodajství âT na Kavãích horách
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Karel Kochman – dûkan FAMU Praha
Jaromír Volek – mediolog, Fakulta sociálních studií a Ïurnalistiky
Masarykova universita Brno
Ivan Wilhelm – rektor Univerzity Karlovy
Petr Moos – prodûkan pro vûdeckou a v˘zkumnou ãinnost Fakulty
dopravy âVUT
D) exekutiva a mediální rady
Pavel Dostál – ministr kultury âR
Miroslav Mare‰ – pﬁedseda Rady âT
Jana Dûdeãková – ãlenka Rady âT
Milo‰ Rejchrt – odstoupiv‰í ãlen Rady âT
Martin Muchka – pﬁedseda Rady âR pro rozhlasové a televizní vysílání
Jiﬁí Grygar – b˘val˘ pﬁedseda Rady âT
Jan Jirák – b˘val˘ pﬁedseda Rady âT
E) oborníci na ãeské a evropské mediální právo
Jacques Rupnik – Evropské centrum pro zahraniãní vztahy
Ramiro Cibrian – velvyslanec, vedoucí delegace Evropské komise
v âR
Monika Pajerová – diplomatka a publicistka
Jana ChrÏová – v˘konná ﬁeditelka âeského helsinského v˘boru
Petr Pithart v. r., pﬁedseda Senátu
Franti‰ek Kroupa v. r., ovûﬁovatel Senátu
Zdroj: www.senat.cz

Z mimoﬁádné schÛze Poslanecké snûmovny 5.– 6. 1. 2001
Pﬁedseda PSP Václav Klaus: Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe krize kolem
âeské televize je umûl˘m konfliktem, ve kterém se uÏ ponûkolikáté
opakuje stejn˘, mnoh˘m z nás dobﬁe znám˘ scénáﬁ. Najde se mediálnû
zajímavá záminka a kolem ní se zdánlivû spontánnû a s vyuÏitím co
moÏná nejvût‰ího poãtu znám˘ch osobností vyvolá spoleãenská krize,
vlna demonstrací a pokud moÏno i nepokojÛ. Cíl je zﬁejm˘. Touto cestou má b˘ti docíleno zmûn na na‰í politické scénû, a to ve prospûch organizátorÛ této akce.
Pﬁesto je zde tentokráte nûco nového. Zatímco dﬁíve b˘vala âeská
televize pouze propagátorem tûchto akcí, dnes se stala jedním z pﬁím˘ch a hlavních aktérÛ. Je naprosto evidentní, Ïe v tomto schématu
nejde o ﬁeditele. O tûch dosavadních tûÏko mÛÏe nûkdo ﬁíci, Ïe byli dobﬁí. Ten poslední z nich ale k normální práci nedostal sebemen‰í pﬁíleÏitost, takÏe debatovat dnes o jeho kompetentnosti ãi nekompeten-
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tnosti je naprosto zbyteãné, protoÏe o kompetentnost v Ïádném pﬁípadû nejde.
KaÏd˘ aspoÀ trochu pozorn˘ pozorovatel tûchto událostí od poãátku ví, Ïe
kdosi má zájem na maximální eskalaci této krize. Proto se zcela zámûrnû
vyluãuje jakékoliv jednání, proto se zcela zámûrnû vyluãuje jakékoliv hledání kompromisu jako metoda ﬁe‰ení tohoto sporu. Proto se hraje na ostﬁí
noÏe, proto se v‰e hraje tak, aby se vytvoﬁilo co moÏná nejvût‰í spoleãenské napûtí, které by bylo pokud moÏná co nejvíce viditelné pro veﬁejnost.
Já pﬁipou‰tím, Ïe tomu nûkter˘mi sv˘mi neobratn˘mi kroky napomohl
i nov˘ ﬁeditel. Pﬁesto není vÛbec jasné, co tento ãlovûk uãinil tak hrozného, Ïe je tﬁeba vytáhnout do ulic bránit svobodu slova. Z ãeho kdo
usoudil, Ïe je právû jeho jednáním ohroÏena svoboda slova? Kdo a proã
také pﬁi‰el na to, Ïe je tento ãlovûk spojen s ODS? Staãilo, Ïe o nûm
kdosi ﬁekl, Ïe jeho jméno padlo pﬁi hledání tiskového mluvãího ODS,
tento ãlovûk byl pﬁedem a okamÏitû diskvalifikován. Opakuji, snad jiÏ po
tisící, Ïe pan Hodaã spojen s ODS nebyl a není, a doufám, Ïe uÏ k tomu
Ïádné dal‰í dÛkazy a argumenty dodávat není tﬁeba.
Nicménû dochází je‰tû k dal‰í a podle mého názoru daleko podstatnûj‰í
a daleko nebezpeãnûj‰í vûci. Umûle se u nás vytváﬁí a veﬁejnosti vnucuje
pocit, Ïe ãlenství v politické stranû je nûco neãistého. Nastávají snahy
znovu a znovu u nás zavést jak˘si – já myslím, Ïe ten nûmeck˘ termín
Berufsverbot je pravdûpodobnû nejlep‰í, pro ãleny politick˘ch stran
a pro osoby, které k nim mají osobnû blízko. A to je nepﬁijatelné. Zde
ústavní garance, kter˘mi se dnes leckteﬁí tolik ohánûjí, zdá se neplatí.
Na‰i samozvaní bojovníci za svobodu jsou, jak se ukazuje, velmi zku‰en˘mi kádrováky. Souhlasím s ﬁadou dne‰ních kritikÛ zákona o âT, Ïe
dosavadní legislativa nezabránila politickému zneuÏití televize, i kdyÏ to
vidím úplnû jinak, neÏ jak to u nás b˘vá v tûchto dnech dominantnû
interpretováno.
V dne‰ní krizi se zcela jasnû ukázalo, Ïe je Rada âT zcela bezmocn˘ orgán, kter˘ na faktick˘ chod televize a na ochranu její nezávislosti nemá
Ïádn˘ vliv, bez ohledu na to, jaké bylo, je ãi bude jeho odborné ãi politické sloÏení.
Nevûﬁím také, Ïe by se nûkdo odváÏil tvrdit, Ïe zpravodajství a publicistika âT byly v posledních letech vyváÏené. Myslím, Ïe si to netroufnou
tvrdit ani ta média, která vzpouﬁe televizních zamûstnancÛ tolik fandí.
My dobﬁe víme, Ïe Ïádné televizní rady s tím nikdy nic nenadûlaly ani nedûlaly, Ïe ani v dne‰ní krizi nezabránily politickému zneuÏití televize a dal‰ích veﬁejnoprávních médií jednou, jasnû definovanou skupinou politikÛ.
Televizní rady byly dlouho neschopné vybrat kompetentního ﬁeditele âeské televize. Nebylo to tím, Ïe by je nûkdo politicky tlaãil nebo Ïe by jim
vnucoval své ‰patné kandidáty. To si nenamlouvejme! Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe pﬁíãina tedy není ani politická, ani osobní, ani osobnostní. Pﬁíãinou je
systémová vada. Takzvaná veﬁejnoprávnost dává ze své vlastní definice
managementu a pracovníkÛm maximální pravomoc bez skuteãné odpo-

9. ledna
na poledním „stávkovém“ mítinku bylo
oznámeno, Ïe pﬁipojení ke stávce podepsalo
kolem 2000 (z cca 2850) zamûstnancÛ âT
v Praze, v Brnû a Ostravû; Jana Bobo‰íková
ukonãila na pokyn Vûry Valterové vysílání
vlastních zpráv (av‰ak neodstoupila
z funkce); prvním poﬁadem pÛvodní Redakce
zpravodajství, kter˘ mohli sledovat opût
v‰ichni diváci, byl veãerní zpravodajsk˘
poﬁad „21“ na âT2, následovaly v‰echny
dal‰í zpravodajské relace na obou okruzích,
bylo obnoveno vysílání z Kavãích hor
9. ledna
první vydání diskusního poﬁadu Pohled
zvenku, v nûmÏ události v âesku i ve svûtû
hodnotí zahraniãní novináﬁi
a dopisovatelé (âT2)
9. ledna
Jana Bobo‰íková oznámila v noãním
zpravodajském poﬁadu Události plus (âT1)
ukonãení vysílání zpráv, které pﬁipravoval její
t˘m, a to na základû rozhodnutí Vûry
Valterové, zastupující generálního ﬁeditele
âT; ﬁeditel v˘roby a techniky âT Jan Novák
rezignoval na svou funkci
10. ledna
první Rozhovory Jarmily BaláÏové na téma
národní a osobní identity (âT2)
11. ledna
Jiﬁí Hodaã odstoupil ze zdravotních dÛvodÛ
z funkce generálního ﬁeditele âT, ãímÏ vznikla
v ﬁízení âT situace, na niÏ nebyl jednotn˘
právní názor (aÏ v dal‰ích dnech se prosadil
názor, Ïe povûﬁení Vûry Valterové k vedení
âT bylo platné i po rezignaci J. Hodaãe);
v Praze a dal‰ích mûstech se v podveãer
konala shromáÏdûní na podporu poÏadavkÛ
stávkujících zamûstnancÛ âT, jichÏ se
úãastnily desetitisíce lidí
11. ledna
Petr Hájek a Václav Erben rezignovali
na ãlenství v Radû âT
12. ledna
veﬁejné sly‰ení v Senátu k situaci
v âeské televizi
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vûdnosti. To je umoÏnûno právû existencí onoho vlastníka nevlastníka, to
je Rady âT. Vlastnicky nezainteresovaná a pouze nominálnû motivovaná
kontrolní instituce nemÛÏe v Ïádném pﬁípadû b˘t úãinn˘m kontrolním orgánem pro byznys, v nûmÏ se toãí více neÏ 5 miliard Kã roãnû.
Je veﬁejn˘m tajemstvím, Ïe âeská televize je neprÛhledn˘ moloch, kde
se pl˘tvá prostﬁedky, kde vládnou kliky kamarádÛ a kde se peníze podivnû pﬁelévají neprÛhledn˘m dodavatelÛm. Toto nezlomí Ïádná Rada âT,
pﬁijmeme-li fale‰nou hru na obranu slova a dáme-li majetek patﬁící v‰em
do rukou tûch, kdo s ním pracují. Pﬁesnû to je v‰ak dne‰ní situace.
Kompetentní kontrolu a ﬁízení z Rady âT nezajistí ani to, Ïe je nûkdo
uznávan˘m umûlcem, spisovatelem, scenáristou nebo pedagogem. Zalekneme-li se a dáme-li navrhovanou zmûnou zákona lobbistÛm do rukou takovou moc, jakou chtûjí, zbaví se pokaÏdé kaÏdého, kdo bude kﬁíÏit jejich plány, pﬁesnû tak, jak se to dûje právû nyní. DÛvûﬁiv˘ch,
naivních a neinformovan˘ch, kteﬁí se nechají zmanipulovat a kteﬁí za nû
budou demonstrovat na ulicích, se najde vÏdycky dost.
Velmi bych si pﬁál, abychom sdíleli zde v této snûmovnû názor, Ïe je
tﬁeba stabilizovat âeskou televizi a vrátit jí dÛvûru, kterou pozbyla. To
nejde bez jisté vzájemné vstﬁícnosti a kompromisu. Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe pro na‰i zemi není nic hor‰ího neÏ vítûzství zamûstnanecké vzpoury,
byÈ demagogicky schovávané za boj o svobodu slova.
Odmítám také pﬁedstavu nûkter˘ch novináﬁÛ a umûlcÛ, Ïe jsou nûco více
neÏ ostatní, Ïe oni zákony respektovat nemusejí. Ti, kteﬁí dnes tak lehkomyslnû vypou‰tûjí z láhve dÏina neúcty k zákonÛm a k institucím demokratického státu, by se mûli ve své touze po moci a ve své nenávisti k politick˘m soupeﬁÛm zastavit a zamyslet. Z toho, co dnes sejí, vzejde
neblahá úroda, a nebudou to oni, kdo ji budou sklízet. Ti, kdo ve své zaslepenosti chtûjí za kaÏdou cenu u nás vybudovat V˘marskou republiku, kde
se bude rozhodovat na ulicích, kde budou demokratické strany veﬁejností
pouze hanûny, a kde se bude oãekávat nebesy seslaná nezávislá osobnost, která nás spasí, ti se – obávám se – doãkají, pÛjde-li to takhle dál.
Na‰í povinností v této snûmovnû je tomu zabránit. Apeluji proto na
v‰echny parlamentní strany, aby zaãaly spolupracovat na vyﬁe‰ení krize,
aby hledaly moÏné a schÛdné kompromisy, aby hledaly to, co nás spojuje,
a aby mûly na pamûti zájmy zemû, a ne pouze krátkozraké zájmy své.
K uÏ‰í otázce âeské televize bych nyní zopakoval jen to, Ïe jsem pﬁesvûdãen, Ïe tento veﬁejnoprávní hybrid pﬁedstavuje velmi nejasnou a ‰patnû
definovanou konstrukci. Nepatﬁím k tûm, a nepochybnû ve snûmovnû takoví jsou, kteﬁí by chtûli tento hybrid vych˘lit smûrem k zestátnûní âeské
televize. Patﬁím naopak mezi ty, kteﬁí by ji spí‰e chtûli privatizovat.
Dovedu si pﬁedstavit tﬁi základní varianty. Dovedu si pﬁedstavit klasickou privatizaci obou kanálÛ. Dovedu si pﬁedstavit privatizaci jednoho kanálu a ponechání druhého pro pﬁesnûji definovanou reprezentaci veﬁejného zájmu. A dovedu si pﬁedstavit i pﬁevedení neuchopitelné,
v kaÏdém pﬁípadû politicky volené rady veﬁejnoprávní televize v nûco,
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co bych nazval koncesionáﬁskou spoleãností, ve které zásadní rozhodnutí pﬁijímá vhodnû reprezentovaná platící veﬁejnost, tedy koncesionáﬁi,
bez jakéhokoli doteku s politiky a tﬁeba s touto snûmovnou.
Nicménû podrobná debata o v‰ech tûchto vûcech patﬁí na jiné fórum,
neÏ je tato dne‰ní schÛze. Dnes se pokusme udûlat aspoÀ jednu základní vûc – vydat celé na‰í veﬁejnosti signál, Ïe se Poslanecká snûmovna bude novelou zákona o âeské televizi velmi rychle a velmi peãlivû zab˘vat. Proto jsem také vyhlásil stav legislativní nouze, aby bylo
moÏné jiÏ po pﬁí‰tím pátku co nejlep‰í variantu tohoto pozmûnûného zákona pﬁedloÏit k projednání do Senátu (…)
Poslanec Vojtûch Filip: (…) Je (…) nepochybné, Ïe boj o âeskou televizi je bojem politick˘m (…) Právo na stávku se na mezinárodní, a tedy
i vnitrostátní úrovni zaﬁazuje mezi hospodáﬁská, sociální a kulturní práva.
V dokumentech Mezinárodní organizace práce se uvádí, Ïe ãást stávky
ãistû politické a stávky, o níÏ se rozhoduje pﬁed kolektivním vyjednáváním, nespadají do aplikaãního pole zásad odborové svobody.
PovaÏuji pﬁes to pﬁese v‰echno stávku zamûstnancÛ âeské televize za legální. Je mimo jakoukoliv pochybnost, Ïe stávka ãásti zamûstnancÛ âT, neﬁíkám v‰ech tûch, kteﬁí stávkují, ale ãásti zamûstnancÛ nemá sociální charakter a není oãividnû motivována jejich sociální situací ãi otázkou
kolektivního vyjednávání, ale politick˘mi cíli. Není to v‰ak u v‰ech zamûstnancÛ, kteﬁí stávkují. Tyto cíle má urãitá úzká skupina lidí a ti nechÈ zváÏí, zda
mohou se sv˘mi politick˘mi cíli naru‰ovat toto ústavou zaruãené právo.
Podporu této stávky nûkter˘mi ústavními ãiniteli, pﬁedev‰ím senátory,
nevyjma v to odborové pﬁedáky, ale povaÏuji za velmi ‰patnou, protoÏe
v podstatû potvrdili politické charakteristiky této stávky místo sociálních,
kulturních, hospodáﬁsk˘ch práv zamûstnancÛ (…)
Poslanec Jan Kasal: (…) Situace, kterou v této dobû zaÏíváme, nevznikla sama sebou. Jsem o tom hluboce pﬁesvûdãen. A je moÏná chybou nás v‰ech, Ïe jsme dopustili, aby na základû zákona, kter˘ ﬁeknûme
není zcela dokonal˘, ale kter˘ umoÏnil, aby dlouhá léta byl respektován
spoleãností, aby na základû tohoto zákona byla zvolena jedna, druhá,
tﬁetí rada podle politického klíãe (…) nebylo dodrÏeno pomûrné zastoupení. To je nûco, co u mediálních rad bych já osobnû velmi nerad prolongoval do budoucnosti. Ten zákon pochopitelnû má celou ﬁadu vad a budu
rád, kdyÏ pﬁí‰tí t˘den ve v˘borech a na klubech budeme projednávat zákon nov˘, ale rozhodnû nás nikdy nenutil k tomu, abychom podle nûjakého pomûrného klíãe ãtyﬁi tﬁi jedna jedna volili zástupce rady. A Ïe mám
pravdu, o tom se pﬁesvûdãíte, kdykoliv otevﬁete noviny nebo pustíte si
rozhlas ãi televizi, a doãtete se, Ïe ten a ten je zástupce za ODS, âSSD,
KDU-âSL ãi dal‰í strany. To je hrozná ‰koda, hrozná chyba. Jen pﬁipomenu, Ïe ta situace nevznikla odedávna, Ïe po úãinnosti pÛvodního zákona byla situace propastnû jiná. A to taková, Ïe se do rad dostávali lidé,
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kteﬁí obstáli pﬁed v˘borem ãi pﬁed mediální komisí a poté byli snûmovnou do té rady delegováni ãi zvoleni.
(…) Nûkolik slov k poslání veﬁejnoprávní televize (…) rozhodnû si troufnu
tvrdit, Ïe zpochybÀovat duální systém buì zestátnûním âeské televize,
nebo privatizací jednoho nebo dvou kanálÛ by byla hrubá chyba. Jsem
rád, Ïe Federální shromáÏdûní na zaãátku 90. let umûlo pﬁijmout a rozhodlo o tom, Ïe systém bude v âeské republice duální. A není chybou
tohoto rozhodnutí, Ïe je obtíÏnû naplÀujeme. Na‰í povinností je tento
systém do praxe uvádût tak, aby byl akceptovateln˘ pro v‰echny.
Privatizace obou kanálÛ âeské televize by znamenala – a kaÏd˘ odborník
by vám to rád potvrdil – velké problémy i pro souãasné privátní televize.
Velmi tûÏké problémy, protoÏe trh s reklamou je sv˘m zpÛsobem omezen a zcela nepochybnû by se to dotklo kvality vysílání (…)
Místopﬁedseda vlády a ministr práce a sociálních vûcí âR Vladimír
·pidla: (…) v záplavû slov, která se teì právû proná‰ejí ve snûmovnû, je
vhodné se vrátit velmi struãnû k samé podstatû dané situace. Podstata je
jednoduchá. Souãasn˘ systém, jak funguje ve sv˘ch sloÏkách, umoÏÀuje,
aby malá zákulisní skupina prostﬁednictvím dosazení dvou aÏ tﬁí lidí se
zmocnila du‰e veﬁejnoprávního média. To je celá a základní podstata. Lze
se zmocnit âeské televize dosazením nûkolika lidí, jde to uãinit zákulisním tlakem. Proto se ve sporu, kter˘ má mnoho hledisek, koneckoncÛ
jedná o svobodu slova, jakkoli je to jedna ze souãástí tohoto stﬁetnutí.
Myslím si, Ïe je také zcela zásadní a nutné si uvûdomit, Ïe pan ﬁeditel
Hodaã není schopen situaci zvládnout, a Ïe i kdyby ji formálnû zvládl, nevznikne nikdy pﬁedstava a schopnost pﬁijmout my‰lenku, Ïe televize
v rukou jeho vedení je v dobr˘ch rukou a Ïe vykonává nestrannû svou
veﬁejnou sluÏbu. Jeho mandát v tomto smûru byl neúspû‰n˘ a bylo by
velmi správné, aby z toho vyvodil své základní rozhodnutí.
Dovolte mi je‰tû, abych se krátce zmínil o tom, jak˘m zpÛsobem situaci
vyﬁe‰it. Tato situace je váÏná, protoÏe znaãné ãásti na‰ich obãanÛ jsou
odpírány informace. Situace, která existuje, neumoÏÀuje, aby obãané
pravidelnû, prÛbûÏnû a po ﬁadu dní za sebou dostávali vyváÏené a poctivû formulované informace. Základním krokem, kter˘m z této pasti
mÛÏeme vyjít, je odstoupení ﬁeditele Hodaãe, vytvoﬁení pﬁechodného
vedení âeské televize. Dal‰ím zcela nezbytn˘m a urgentním krokem je
pﬁijetí nového zákona o âeské televizi bez ohledu na to, Ïe pﬁedpokládám, Ïe v˘voj k plné rovnováze a k dosaÏení úãelu bude del‰í neÏ v˘voj,
kter˘ zvládneme v legislativní nouzi. Tento krok je ale nezbytn˘ a nutn˘.
Jsem ale pﬁesvûdãen, Ïe slepou uliãkou je cesta, která by vedla ke zru‰ení
veﬁejnoprávního statutu, ke zru‰ení, k privatizaci âeské televize. Musím
ﬁíci, Ïe existuje ﬁada pojmÛ, kter˘m v pravém slova smyslu nerozumím,
ale pﬁesto tyto pojmy existují, mají svÛj obsah a existuje velké mnoÏství
lidí, kteﬁí tento obsah chápou. Stejnû tak pﬁedpokládám, Ïe aã nûkteﬁí lidé
nejsou schopni pojmovû naplno pﬁijmout pojem veﬁejnoprávnosti, tento
2 9 2

L e t o p i s

2 0 0 1
pojem existuje, má svÛj smysl. Jeden z na‰ich úkolÛ je tento smysl vyjasnit, prohloubit, uãinit srozumiteln˘m a zajistit jeho existenci a Ïivot (…)
Poslanec Petr MatûjÛ: (…) Na jaﬁe zvolila tato Poslanecká snûmovna
tﬁetí Radu âeské televize jednoznaãnû podle politického klíãe. Schéma 3,
4, 1, 1, jak je zde stále citováno, bylo bohuÏel pﬁijato jako princip. V tomto
smyslu Poslanecká snûmovna podle mého soudu nejednala v souladu
s duchem, ale zﬁejmû ani v souladu s literou zákona o âeské televizi,
kter˘ v § 4 odst. 1 ﬁíká, Ïe ãleny rady volí a odvolává âeská národní rada,
a to tak, aby v ní byly zastoupeny v˘znamné regionální, politické, sociální
a kulturní proudy. V § 5 v˘slovnû ﬁíká, Ïe ãlen rady nesmí mít funkce v politick˘ch stranách nebo v politick˘ch hnutích a ani nesmí pÛsobit v jejich
prospûch. Jaká je skuteãnost? BohuÏel taková, Ïe v dÛsledku uplatnûní
tohoto principu 3, 4, 1, 1 v Radû âeské televize je nûkolik ãlenÛ politick˘ch stran ãi lidí, kteﬁí zﬁetelnû pÛsobí v jejich prospûch (…)
Poslankynû Vlasta Parkanová: (…) Smyslem zákona o âeské televizi je
mimo jiné bránit vlivu politick˘ch stran na tuto televizi. Za tímto úãelem
zákon zﬁizuje a Poslanecká snûmovna volí Radu âeské televize (…)
Byla to pﬁedev‰ím opoziãní smlouva, která hluboce zvulgarizovala demokratick˘ princip pomûrného zastoupení a zaãala ho pﬁená‰et do orgánÛ,
kam nepatﬁí. Politické strany, resp. dva úãastníci kontraktu smlouvy
o pozicích tak zapustili své koﬁeny mnohem hloubûji do spoleãnosti, neÏ
je zdrávo. Vedle proporãního dûlení rÛzn˘ch správních orgánÛ státních ãi
polostátních firem se rozdûlení moci logicky nevyhnulo ani Radû âeské
televize a v souãasné dobû koneãnû ani âeské televizi samotné.
Podle v‰eobecnû znám˘ch osobních preferencí zvoleného ﬁeditele a nepochybnû i na základû ÏivotopisÛ osob, které pan ﬁeditel jmenuje do
funkcí, není vÛbec tûÏké uhodnout, komu âeská televize pﬁi tomto dûlení koﬁisti pﬁipadla. Odvolávat se pﬁitom na volby a na demokracii je obyãejné farizejství, protoÏe âeská televize nebyla pﬁedmûtem ani posledních, ani Ïádn˘ch jin˘ch voleb.
Je tﬁeba jasnû ﬁíci, Ïe právû tento v˘voj je jedin˘m zdrojem a dÛvodem
politizace situace okolo âeské televize. Jakékoli volání ãi v˘zvy k vûcnosti diskuse se jej pouze snaÏí zastﬁít (…)

 PamûÈ andûla

Pﬁedseda vlády âR Milo‰ Zeman: (…) Vedení ãeské sociální demokracie se o odvolání pana Du‰ana Chmelíãka dozvûdûlo z tisku (…) T˘den
nato jsme se opût z tisku dozvûdûli, Ïe generálním ﬁeditelem âeské televize byl jmenován ãi zvolen pan Jiﬁí Hodaã, o kterém jsme ani nevûdûli, Ïe kandiduje, natoÏ aby o nûm nûkdo uvaÏoval jako o moÏném budoucím generálním ﬁediteli âeské televize (…)
Musím konstatovat, Ïe jsem zpoãátku zvolení pana Hodaãe pﬁijal sice
s v˘‰e zdÛvodnûn˘m pﬁekvapením, ale v podstatû se sympatiemi nebo
aspoÀ s neutralitou. Mûl jsem pro to jeden jedin˘, a to velice prost˘ dÛ2 9 3
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vod. Právû to, Ïe pan Hodaã pracoval v BBC (…). Musím konstatovat,
Ïe první pﬁeru‰ení vysílání, resp. první ãerná obrazovka, byla ze strany
zamûstnancÛ, nikoli generálního ﬁeditele. A musím konstatovat, Ïe si
dovedu pﬁedstavit tﬁeba na základû argumentace, Ïe pan Hodaã v âT uÏ
pﬁedtím nûkolik mûsícÛ pracoval jako ‰éf zpravodajství, (…) a Ïe jsou
tedy proti nûmu objektivní argumenty, Ïe budu demonstrovat, stávkovat, psát petice a Ïádat jeho odvolání (…)
(…) pokud nûkdo ﬁekne „jsem proti Hodaãovi, Ïádám, aby byl odvolán“, má argumenty, já si ty argumenty rád vyslechnu. Pokud nûkdo
ﬁekne „já neuznávám legálnost, neuznávám radu, neuznávám zákon“,
není to u mû revolucionáﬁ. Není to u mû bojovník za svobodu slova. UÏ
vãera jsem pﬁi nûjaké pﬁíleÏitosti ﬁekl, Ïe pana Komerse, kter˘ je mluvãím tûchto tzv. vzbouﬁen˘ch redaktorÛ, pokládám (…) za maoistického
hysterika. Právû proto, Ïe demokracie není totoÏná s anarchií (…)
buìme dÛslední a neredukujme tato práva zamûstnancÛ pouze na zamûstnance âeské televize (…)
Jsem pro odvolání generálního ﬁeditele Hodaãe, aã jsem pÛvodnû nebyl.
Nechci ho vinit z toho, Ïe nemûl kvalitní vysílání, protoÏe mu bylo znemoÏnûno, aby kvalitní vysílání mûl. Ale podle mého názoru se dopustil dvou
základních manaÏersk˘ch chyb, a to v tom okruhu jeho ãinnosti, kter˘
mohl sám v˘luãnû ovlivnit a kde mu nikdo nebránil v tomto ovlivnûní.
Chyba první spoãívala v tom, Ïe – kdyÏ probíhal spor o televizní zpravodajství – pan Hodaã extendoval tento spor ze zhruba pûtiprocentní vysílací plochy, kterou zpravodajství pﬁedstavuje, na stoprocentní vysílací
plochu (…) Toto je prostû hrubá a málo odpustitelná manaÏerská chyba.
Po‰tvat si proti sobû diváka je nebezpeãné, protoÏe sdílím názor, Ïe âeskou televizi mÛÏe vypnout divák, já sám tak ãasto ãiním, ale nemÛÏe ji
vypnout generální ﬁeditel.
Druhá manaÏerská chyba, která mû definitivnû pﬁivedla k závûru, Ïe pan
Hodaã – byÈ si subjektivnû uvûdomuji tlaky a psychózy, jimÏ byl vystaven
– nezvládl svoji manaÏerskou roli, se jmenuje Jindﬁich Beznoska (…) Já
samozﬁejmû odmítám (…), abychom mluvili zvolenému generálnímu ﬁediteli do v˘bûru jeho nejbliÏ‰ích spolupracovníkÛ, s jednou jedinou v˘jimkou. Ti lidé nesmûjí b˘t podezﬁelí – (…) ctím presumpci neviny – z trestn˘ch ãinÛ typu velké ekonomické kriminality. JestliÏe pan Jindﬁich
Beznoska jako souãást skupiny kolem IPB mÛÏe b˘t (…) podezﬁel˘
z trestn˘ch ãinÛ této povahy, pak vybrat si takového ãlovûka jako finanãního ﬁeditele âeské televize je manaÏerské selhání par excellence (…)
Chtûl bych ﬁíci tûm poslancÛm a tûm senátorÛm, kteﬁí exhibují pﬁespáváním ve velínû, Ïe si jich hluboce neváÏím a Ïe úkolem kaÏdého poslance
a kaÏdého senátora je tvoﬁit nové, pokud moÏno lep‰í zákony, a nikoliv
exhibovat, nehledû na to, Ïe touto exhibicí oni sami prokázali medvûdí
sluÏbu onûm stávkujícím zamûstnancÛm âeské televize, protoÏe tím potvrdili jiÏ beztak silné podezﬁení o spojení s jednou politickou stranou,
která se jmenuje âtyﬁkoalice (…)
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Poslanec Vladimír Mlynáﬁ: (…) Podle mého soudu je spor mezi tûmi, kteﬁí
hlasují na grémiích pﬁedsednictev sv˘ch stran o tom, kdo má b˘t ﬁeditelem
âeské televize (…), kteﬁí volají ãlenÛm Rady âeské televize, jak mají hlasovat, a tûmi, kteﬁí tak neãiní. Je to spor mezi tûmi, kteﬁí povaÏují novináﬁe za
hnÛj, póvl, debily apod., a mezi tûmi, kteﬁí je povaÏují za nûkdy moÏná pro
nás málo pﬁíjemnou, ale dÛleÏitou souãást demokratického systému (…)
Ve zprávû nám Rada âeské televize ﬁíká, Ïe pan ﬁeditel Chmelíãek byl
odvolán na základû pﬁedloÏeného schodkového rozpoãtu. Pro posouzení
tohoto rozpoãtu mûla rada sedm dní. Vãera na otázku, kdo posuzoval
tento sloÏit˘ dokument rozpoãtu âeské televize, odpovûdûla pouze paní
Dûdeãková, Ïe ona se svou zku‰eností majitelky penzionu a za pomoci
svého daÀového poradce. Není pravda, co se zde opakovanû tvrdí, Ïe
âeská televize nepro‰la audity v minul˘ch letech. Pro‰la dvûma audity
nezávislé agentury o tom, jak hospodaﬁí, a jistû se teì shodneme, Ïe je
ãas na audit tﬁetí. Není pravda, Ïe v âeské televizi se krade zpÛsobem,
kter˘ zde byl nastínûn a Ïe kamarádíãkové si zde pﬁihrávají k‰eftíky.
Podle mého soudu, kdyby Rada âeské televize zadala audit, kter˘ by
toto prokázal, a pak odvolala ﬁeditele Chmelíãka, postupovala by zcela
správnû. Ale ptám se: kdyÏ mûla toto podezﬁení, proã nezadala audit,
proã nejdﬁíve odvolala generálního ﬁeditele? V˘bûrové ﬁízení, které vypsala Rada âeské televize na nového generálního ﬁeditele, bylo v˘bûrov˘m ﬁízením. Pﬁihlásilo se do nûj 33 lidí, jak nám rada ve své zprávû potvrzuje. Vyhodnocení tûchto projektÛ trvalo 28 hodin.
Vãera pﬁedseda Rady âeské televize na jednání mediální komise potvrdil, Ïe pan Hodaã nepﬁedloÏil Ïádn˘ projekt o tom, jak si pﬁedstavuje ﬁídit
âeskou televizi. Pﬁesto rada odvolala pana Chmelíãka na základû tvrzení,
Ïe on neplní svÛj projekt, coÏ je váÏné. Ptám se tedy, jak mohla jmenovat generálním ﬁeditelem nûkoho, kdo vÛbec nepﬁedloÏil Ïádn˘ projekt.
Rozhodla se na základû vûty, kterou máte ve zprávû, o tom, Ïe pan Hodaã ví, co je veﬁejnoprávní vysílání (…)
…stejnû jako nebylo spiknutím shromáÏdûní lidí na Staromûstském námûstí poﬁádané Lucií Bílou na podporu Václava Klause pﬁed volbami,
stejnû tak nepropadejte pﬁedstavû, Ïe je spiknutím 100 tisíc lidí na Václavském námûstí. Ty lidi na Václavské námûstí nepﬁivedla ani jen otázka âeské televize. Na Václavské námûstí je pﬁivedl pocit marnosti. Pocit toho, Ïe
v na‰í zemi nelze spoustu vûcí prosadit (…) standardními mechanismy. Ty
lidi na Václavské námûstí pﬁivedl pocit marnosti z nás ze v‰ech. Ze
âtyﬁkoalice, z ODS, ze sociální demokracie, za KSâM nechci mluvit. Myslím, Ïe aÏ tato krize skonãí (…), Ïe cestou je odchod pana Hodaãe, nov˘
zákon, nová rada, mûli bychom pﬁem˘‰let o tom, co si o nás lidé myslí,
protoÏe podle mého soudu budeme-li postupovat tak jako dosud a ze zákonÛ, které si budeme pﬁizpÛsobovat podle své vlastní libovÛle, a nikoliv
podle zájmÛ lidí, kteﬁí nás sem poslali, budeme brzy ãelit pln˘m námûstím
kvÛli jin˘m vûcem, neÏ je âeská televize (…)
Zdroj: www.czech-tv.cz

 Návrh nov˘ch li‰t s informacemi
do programov˘ch upoutávek
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Parlament âeské republiky
POSLANECKÁ SNùMOVNA
2001
3. volební období
1379
USNESENÍ
Poslanecké snûmovny
z 30. schÛze 6. ledna 2001
ke Zprávû Rady âeské televize o souãasné situaci v âeské televizi
(snûmovní tisk 812)
Poslanecká snûmovna
I. jsouc si vûdoma své odpovûdnosti za ãinnost Rady âeské televize, jeÏ
jí vypl˘vá ze zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, § 4 odst. 3
vyz˘vá Radu âeské televize, aby neprodlenû uãinila kroky nezbytné
k obnovení vysílání veﬁejnoprávní televize a zejména k obnovení úplného, objektivního, v‰estranného a vyváÏeného zpravodajství,

 âetnické humoresky

povaÏuje za nezbytnou podmínku ﬁe‰ení nastalé krize v âeské televizi
okamÏité odstoupení Jiﬁího Hodaãe z funkce generálního ﬁeditele âeské
televize. Pokud Jiﬁí Hodaã z funkce generálního ﬁeditele âeské televize
neodstoupí, vyz˘vá Radu âeské televize, aby na svém zasedání dne 8. 1.
2001 Jiﬁího Hodaãe z funkce generálního ﬁeditele âeské televize odvolala,
Ïádá Radu âeské televize, aby zajistila veﬁejnou prÛhlednost financování
âeské televize, vãetnû forenzního auditu,
zavazuje se bezodkladnû projednat takovou novelu zákona o âeské televizi, která lépe neÏ souãasné znûní zákona zajistí, Ïe ãlenové Rady
âeské televize budou voleni tak, aby v Radû âeské televize byly zastoupeny v˘znamné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy
a aby nemohlo vyvstat podezﬁení, Ïe Rada âeské televize neplní svou
funkci orgánu, jímÏ se uplatÀuje právo veﬁejnosti na kontrolu tvorby a ‰íﬁení programu âeské televize;
II. Ïádá
Radu âeské televize, aby neprodlenû iniciovala provedení vy‰etﬁovacího auditu hospodaﬁení âeské televize, a to od roku 1992 aÏ do souãasnosti s tím, Ïe závûry tohoto auditu pﬁedloÏí Poslanecké snûmovnû
nejpozdûji do 90 dnÛ,
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v‰echny politiky a pﬁedev‰ím ústavní ãinitele, aby respektovali princip
právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost âeské
televize a upustili od zasahování do vnitﬁních vûcí âeské televize, zejména tím, Ïe otevﬁenû nabádají k nedodrÏování zákonÛ, coÏ je hrubé poru‰ení slibu ústavního ãinitele;
III. konstatuje, Ïe generální ﬁeditel âeské televize byl jmenován v souladu se zákonem o âeské televizi;
IV. konstatuje, Ïe âeská televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2
zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi.
Václav Klaus v. r.
pﬁedseda Poslanecké snûmovny
Pavel Svoboda v. r.
ovûﬁovatel Poslanecké snûmovny
Zdroj: www.psp.cz

Program âT v dobû krize
V období krize na pﬁelomu rokÛ 2000 a 2001 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podrobnû
monitorovala vysílání âeské televize a registrovala projevy moÏného poru‰ení zákona.
Vzhledem k tomu, Ïe v kritickém období byl signál âT odbavován stﬁídavû zamûstnanci âT
z Kavãích hor a oficiálním vedením âT z rÛzn˘ch míst a program ãasto doznával neãekan˘ch
zmûn oproti plánovanému, jsou záznamy Rady cenn˘m dokladem o tom, co skuteãnû televizní
diváci mohli na sv˘ch obrazovkách vidût. Zji‰tûní jsou shrnuta v pﬁíloze správního rozhodnutí
Rady ze dne 28. 8. 2001, proti nûmuÏ se âT odvolala a které dosud (podle stavu v záﬁí 2002)
nenabylo právní moci.

Celkov˘ pﬁehled jevÛ vyskytujících se ve vysílání âeské televize v období od
19. 12. 2000 do 9. 1. 2001
Datum

chybûjící
Iogo

„ãerná“
obrazovka

âT1
+ âT2

Celkem (h:m:s)

V˘skyt

Poru‰ení: § zákona ã. 468/91 Sb.
(zák. o rtv) a zákona ã. 483/1991
Sb. (zák.o âT)

bûhem úvodních
a závûreãn˘ch znûlek
Zpráv (ve vût‰inû
pﬁípadÛ) ãasovû nelze
blíÏe specifikovat

15krát

§ 5 odst. 1 písm. h)
zák. o rtv.

68:27:54

138krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT
§ 3 odst. 1 písm. a) zák. o âT
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Datum

Celkem (h:m:s)

V˘skyt

Poru‰ení: § zákona ã. 468/91 Sb.
(zák. o rtv) a zákona ã. 483/1991
Sb. (zák.o âT)

Trvale

9 dnÛ

§ 4 odst. 1 zák. o rtv
§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT

vlastní
oznámení

01:12:53

65krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 6 odst. 1 písm. c) zák. o rtv
§ 6 odst. 2 písm. a) zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv

klip „What
a wonderful
world“

0:27:42

12krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 6 odst. 1 písm. c) zák. o rtv
§ 6 odst. 2 písm. a) zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv

klip
„Táhnûte
do háje“

0:08:11

9krát

§ 4 odst. 2
§ 6 odst. 1 písm. c) zák. o rtv
§ 6 odst. 2 písm. a) zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT

Komers – âT
v krajní nouzi
(zapoãteno
i pod „vlastní
oznámení“)

0:06:001

3krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT

23:00:46–23:15:58
vstup celkem 0:12:12
23:23:44–23:25:51
vstup celkem 0:02:07

3krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT

10krát

§ 6 odst. 2 písm. a)

Iogo
„STÁVKA“

2 9 8

1.–9. 1. 2001

naru‰ení
poﬁadu
vstupem
osoby
do vysílání

23. 12. 2000
30. 12. 2000

âT2
âT1

neoddûlená
reklama

24. 12. 2000
24. 12. 2000
24. 12. 2000
28. 12. 2000
29. 12. 2000
30. 12. 2000
1. 1. 2001
6. 1. 2001
6. 1. 2001
7. 1. 2001

0:01:01
0:00:07
0:02:22
0:01:00
0:00:15
0:00:23
0:00:01
0:03:51
0:03:57
0:00:25

rozdvojené
vysílání

24. 12. 2000
aÏ 4. 1. 2001

nárazovû,
vût‰inou se jedná
o rozdvojené vysíláni
zpravodajsk˘ch poﬁadÛ

§ 4 odst. 1 zák. o rtv
§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
§ 2 zák. o âT
§ 3 odst. 1 zák. o rtv

nfo o akcích
na podporu
stávek
redaktorÛ

02:04:18

62krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 6 odst. 2 písm. a) zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv

zvlá‰tní
report

03:30:15

19krát

§ 4 odst. 2 zák. o rtv
§ 9 odst. 1 zák. o rtv
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K jednotliv˘m vyt˘kan˘m jevÛm se uvádí následující v˘ãet:
Vysílání ãerné obrazovky v celkovém poãtu 138 a v délce trvání 68:27:54,
s textem i bez textu, vlastní prohlá‰ení stávkujících redaktorÛ v poãtu 65
a v celkové délce trvání 1:12:53, upoutávky stávkujících redaktorÛ v poãtu 31 a v celkové délce trvání 0:47:53, zvlá‰tní reportáÏe stávkujících redaktorÛ v poãtu 19 a v celkové délce trvání 3:30:15, akce na podporu
stávkujících redaktorÛ v poãtu 62 a v celkové délce trvání 2:04:18, videoklipy v poãtu 27 a v celkové délce trvání 0:45:49, vysílání neoddûlené reklamy v 10 pﬁípadech, vysílání jiného signálu v ‰esti pﬁípadech v celkové
délce trvání 7:12:46, ostatní nestandardní události bûhem vysílání v poãtu 75 pﬁípadÛ spoãívající v pﬁeru‰ení poﬁadu „21“ stávkujících redaktorÛ
a zahájení vysílání oficiálním vedením âeské televize, dále ve vysílání
zpravodajské relace neuvedené v programu, vstupu do poﬁadu „Události“ a vstupu do poﬁadu „Poãasí“ na âT mimo program.
Co se t˘ká textÛ na ãerné obrazovce, jednalo se o devût rÛzn˘ch textov˘ch doprovodÛ ãerné obrazovky. Jednotlivé texty znûly takto:
„Generální ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã naléhavû Ïádá státní orgány
âeské republiky, aby v‰emi vhodn˘mi prostﬁedky pomohly obnovit legální vysílání âeské televize v plném rozsahu a uãinily tak pﬁítrÏ protizákonnému jednání. Vysílání tûch, kteﬁí odmítají autoritu legálního vedení
âeské televize, je protiprávní. Proto je právû nyní nevysíláme. K obvyklému programu se vrátíme po jeho skonãení.“
„Rada âeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla, Ïe
vysílání tûch, kteﬁí odmítají autoritu vedení âeské televize, není legální.
Proto je právû nyní nevysíláme. Generální ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã se obrací s naléhavou Ïádostí na orgány âeské republiky, aby úãinnû
pomohly obnovit legální vysílání tím, Ïe uãiní pﬁítrÏ protizákonnému jednání v‰emi vhodn˘mi prostﬁedky.“
„Do této distribuãní sítû byl dodán program, kter˘ byl vyroben neoprávnûn˘mi osobami. Vysílání bude pokraãovat po malé pﬁestávce. âeská
televize se vám omlouvá. Rada âeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla, Ïe vysílání tûch, kteﬁí odmítají autoritu vedení
âeské televize, není legální. Proto je právû nyní nevysíláme. Generální ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã se obrací s naléhavou Ïádostí na orgány
âeské republiky, aby úãinnû pomohly obnovit legální vysílání s tím, Ïe
uãiní pﬁítrÏ protizákonnému jednání v‰emi vhodn˘mi prostﬁedky, aby bylo
obnoveno vysílání v souladu se zákonem o âeské televizi.“
„Vzhledem k pﬁítomnosti neautorizovan˘ch osob v budovû âeské
televize a vzhledem k naru‰ení vnitﬁního chodu této instituce vysílá
âeská televize toto sdûlení: Generální ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã se obrátil na Radu âeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se Ïádostí o rozhodnutí, kter˘ program âeské televize je legálním
a autorizovan˘m programem v souladu se zákonem o âeské televizi

 Banánové rybiãky
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a kter˘ nikoliv. Do rozhodnutí rady vysílá âeská televize jako svÛj program toto sdûlení.“
„Hlavní zpravodajskou relaci âT vám pﬁineseme v 19:30 h.“
„Na vysílaã nebyl dopraven autorizovan˘ signál âeské televize, vysílání
bude pokraãovat po pﬁestávce.“
„Do této distribuãní sítû byl dodán program, kter˘ byl vyroben neoprávnûn˘mi osobami. Vysílání bude pokraãovat po malé pﬁestávce. âeská
televize se vám omlouvá.“
„Rada âeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla, Ïe
vysílání tûch, kteﬁí odmítají autoritu vedení âeské televize, není legální.
Proto je právû nyní nevysíláme. Generální ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Hodaã se obrací s naléhavou Ïádostí na orgány âeské republiky, aby úãinnû
pomohly obnovit legální vysílání tím, Ïe uãiní pﬁítrÏ protizákonnému jednání v‰emi vhodn˘mi prostﬁedky, aby bylo obnoveno vysílání v souladu
se zákonem o âT.“
„Do této distribuãní sítû byl dodán program, kter˘ byl vyroben neoprávnûn˘mi osobami. Vysílání bude pokraãovat po malé pﬁestávce. âT se
vám omlouvá.“
Vlastní prohlá‰ení redaktorÛ v rámci zpravodajsk˘ch a publicistick˘ch poﬁadÛ spoãívalo v:
• prouÏku bûÏící zprávy: „Rada ãeské televize zvolila nového gen. ﬁeditele âT. Reakci zamûstnancÛ âT oãekávejte v Událostech v 19.15
na âT1“,
• prohlá‰ení krizového v˘boru na ãerné obrazovce,
• televizním zpravodajství ve v˘zvû mluvãích krizového v˘boru âT ke
zpochybnûní jednání Rady âT a v˘zvû k její rezignaci a anulování
volby nového gen. ﬁeditele,
• omluvû hlasatelky spoãívající v oznámení, Ïe se âT distancuje od vysílání jednostrann˘ch zpráv bez loga âT a vyz˘vá správní orgány, aby
zabránily neoprávnûn˘m vstupÛm do vysílání âT,
• dovûtku redaktora k vyjádﬁení osobnosti, úvodního slova redaktora
poﬁadu BBV (Branky, body, vteﬁiny) k situaci v âT,
• úvodním slovû redaktora BBV k názorÛm sportovcÛ,
• uvedení následného vstupu redaktorem BBV,
• ústní podpoﬁe redaktorky v poﬁadu Sama doma,
• úãasti stávkujících redaktorÛ jako hostÛ v poﬁadu Sama doma,
• informacích stávkujících redaktorÛ v poﬁadu KAVKY,
• vstupu redaktorÛ do poloviny filmu,
• shromáÏdûní pracovníkÛ redakce zpravodajství âT, v nûmÏ vyhlá‰ení
opatﬁení souvisejících se „stavem krajní nouze“ ãetl A. Komers,
• ãerné obrazovce s textem „Svobodu slova“ a „Václavské námûstí,
Praha 1, 3. 1. 2001“,
• spotu redaktorÛ komentovaném vysvûtlením okolností pﬁi vysílání
zpravodajsk˘ch relací, podûkování divákÛm za dÛvûru,
3 0 0
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vysvûtlení redaktorÛ spoãívajícím v tom, Ïe redaktoﬁi vysílají normální vysílání dle programu, o znemoÏnûní vysílání rozhodlo vedení,
s ukázkami jejich zpravodajství s lidmi v pozadí a ze zpráv oficiálnû
zvoleného vedení âT,
• upoutávce na zpravodajství redaktorÛ: „VáÏení diváci, pokud se Vám
na obrazovce objeví ãernobílé prohlá‰ení, nebo relace pﬁipravovaná
t˘mem pana Hodaãe, není to proto, Ïe jsou zamûstnanci âT ve
stávce, ale pouze proto, Ïe o znemoÏnûní na‰eho vysílání rozhodlo
právû vedení zvolené Radou âT. PÛvodní redakce zpravodajství,
která neuznává nové vedení âT, vysílala na obou programech âT
v‰echny zpravodajské relace, tak jak jsou ohlá‰eny v oficiálním programu. Dûkujeme Vám za dÛvûru.“,
v‰e v˘‰e uvedené na programu âT1.
Na programu âT2 se jednalo o:
• prohlá‰ení Krizového v˘boru âT: „Zamûstnanci âT jsou zdû‰eni posledními kroky Rady âT. Pﬁekotností volby generálního ﬁeditele Rada
âT pﬁímo ohrozila nezávislost a fungování této veﬁejnoprávní instituce. Bûhem t˘dne není moÏné zodpovûdnû vybrat nového generálního ﬁeditele. Proto se v‰í naléhavostí Ïádáme: 1. zru‰ení v˘sledkÛ
v˘bûrového ﬁízení, 2. sestavení rady nezávisl˘ch odborníkÛ, která by
doãasnû vedla âT, 3. urychlené projednání a pﬁijetí nového zákona
o âT. Zamûstnanci âT nechtûjí ovládnout âT, ale získat podmínky
k plnûní poslání nezávislého veﬁejnoprávního média. Îádáme o projevy podpory. Poslední nezávislá televize je ohroÏena!“,
• ãernou obrazovku s textem: „Podporu sdruÏení âT – vûc veﬁejná krizového v˘boru âT mÛÏete vyjádﬁit sv˘m podpisem doplnûn˘m adresou a rod. ãíslem na e-mailové adrese: ctprotest@seznam.cz nebo
na faxov˘ch ãíslech: 0261211575–6, 0261135031, 0261135046.“,
a „UpozorÀujeme diváky, Ïe tento program dodaly v˘hradnû autorizované osoby. Proto jej právû vysíláme. ZároveÀ se obracíme na
Va‰e tûlesné orgány s naléhavou Ïádostí, aby nám dnes pomohly“,
• prohlá‰ení redaktorÛ k situaci v âT v poﬁadu „21“,
• vstup do programu Noc s Andûlem obsahující kritiku Rady âT,
zmínku o petici na podporu „vzbouﬁen˘ch redaktorÛ“ a vyjadﬁování
hostÛ k situaci v âT,
• prohlá‰eni nezávislé odborové organizace a krizového v˘boru âT,
• prohlá‰ení redaktorÛ: „VáÏení diváci, pokud se Vám na obrazovce objeví ãernobílé prohlá‰ení, nebo relace pﬁipravovaná t˘mem pana Hodaãe, není to proto, Ïe jsou zamûstnanci âT ve stávce, ale pouze
proto, Ïe o znemoÏnûní na‰eho vysílání rozhodlo právû vedení zvolené Radou âT. PÛvodní redakce zpravodajství, která neuznává nové
vedení âT, vysílala na obou programech âT v‰echny zpravodajské
relace, tak jak jsou ohlá‰eny v oficiálním programu. Dûkujeme Vám
za dÛvûru.“,

 V‰ichni dobﬁí rodáci
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upoutávku na zpravodajské poﬁady âT: „Necenzurované zpravodajské relace pro Vás stále pﬁipravuje redakce âT. Jsou to zprávy, kter˘m mÛÏete vûﬁit.“.

V uveden˘ch relacích, vstupech a jednotliv˘ch jednáních prezentovali
vlastní názory redaktoﬁi nebo pﬁedstavitelé „krizového ‰tábu âT“.
V jednotliv˘ch upoutávkách na poﬁady stávkujících redaktorÛ,
v nichÏ vyjadﬁovali své stanovisko. Jednalo se o upoutávky:
program âT1:
na poﬁad âeská televize v mlhách, Tipy âT, Tady a teì, na zpravodajství
redaktorÛ „PÛvodní redakce zpravodajství âT vysílá zprávy, kter˘m mÛÏete vûﬁit; necenzurované zpravodajské relace, necenzurované informace v poﬁadech Události, Právû dnes atd.“, na Události (informace
o jednání Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky a jejím
usnesení vyzvat ﬁeditele Hodaãe k odstoupení a zábûr na jásající redaktory), na poﬁad Fakta (co se dûlo v âT na pﬁelomu roku, zábûry pí. Bobo‰íkové, napadení redaktora âT),
program âT2:
na poﬁad Události, Tady a teì, na zpravodajské poﬁady âT: „Necenzurované zpravodajské relace pro Vás stále pﬁipravuje redakce âT. Jsou to
zprávy, kter˘m mÛÏete vûﬁit.“.
Zvlá‰tní reportáÏe stávkujících redaktorÛ byly mimoﬁádn˘mi poﬁady upraven˘mi v kontextu s aktuální situací i poﬁady, do nichÏ byla zaﬁazena reportáÏ o aktuálním dûní. V programu âT1 se jednalo o poﬁady „Já tu práci neberu ‰éfe“, „âeská televize v mlhách“, relace Tady a teì jako dokument
o názorech svûtov˘ch médií na v˘voj situace v âT, zdokumentování dûní
v âT, zaﬁazení poﬁadu „Obrazovka 2001“, do poﬁadu „Klekánice“ zaﬁazená
reportáÏ „Odpojení“, mimoﬁádné zprávy stávkujících redaktorÛ, poﬁad
Fakta s reportáÏí o âT, situaci redaktorÛ ve velínu, rozdávání v˘povûdí od
paní Bobo‰íkové, rozhovory s panem Bobo‰íkem a paní Dûdeãkovou, sestﬁih z událostí z 26. 12., záznam vysílání oficiálnû zvoleného vedení âT
a zachechtání Rumburaka. Vysílání sestﬁihu – ãerná obrazovka s nápisem:
„Do distribuãní sítû byl dodán program vyroben˘ neoprávnûn˘mi osobami, Rumburak“. V programu âT2 rozbor situace v âT s hosty paní
Schustrovou a panem Kuranovem a zaﬁazení poﬁadu „Obrazovka 2001“.
V pﬁípadû akcí na podporu stávkujících redaktorÛ se jednalo o prouÏek
bûÏící zprávy s informací o tom, kam posílat podpisy na podporu sdruÏení âT – vûc veﬁejná a Krizovému v˘boru âT, a textem: „Dnes od 19-ti
hodin pﬁed budovou zpravodajství âT na Kavãích horách poﬁádá âT akci
s názvem Zpíváme s âT. Pﬁijìte nás jako celá ﬁada znám˘ch osobností
podpoﬁit! Dûkujeme.“, titulek se stejn˘m textem v rámci koncertu
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H. Zagorové a v rámci poﬁadu Vánoce s C. K. Vocalem a stejná Ïádost redaktorÛ o podporu, oznámení redaktora BBV o podpoﬁe manÏelÛ Hilgertov˘ch, osobní vyjádﬁení sportovcÛ k situaci v âT, vstup z demonstrace
do BBV, osobní vyjádﬁení J. Hﬁebejka na podporu demonstrace, osobní
vyjádﬁení J. Îelezného k situaci v âT, záznam z demonstrace v poﬁadu
Sama doma, pozvánka v rámci poﬁadu Sama doma, Dobré ráno a bûhem
pﬁedpovûdi poãasí „3. 1. 2001 17:00 Václavské námûstí“, do poﬁadu Klekánice zaﬁazena reportáÏ „Odpojení“, bûhem které bûÏel titulek „Televize vûc veﬁejná“ stﬁeda 3. 1. 2001, 17:00 demonstrace pﬁed budovou
âT Ostrava, demonstrace a prohlá‰ení redaktorÛ na Václavském námûstí, bûÏící titulek „âeská televize zve dnes na 19:00 pﬁed budovu
zpravodajství âT na Kavãích horách pﬁíznivce nezávislého vysílání. Od
19:15 budeme promítat necenzurované Události.“, oznámení o podpoﬁe
„Pepy“ Nose a Jana Kryla, zpravodajství z demonstrace, pozvánka
v rámci poﬁadu Klekánice „shromáÏdûní na podporu redaktorÛ 11. 1.
v Ostravû“, podûkování sportovních redaktorÛ za podporu âT, koncert
na podporu redaktorÛ. Pozvánky na akce podporující stávkující redaktory
byly realizovány jimi samotn˘mi i formou vyjádﬁení znám˘ch osobností.
Tabulka 2
Pﬁehled neoddûlené reklamy
Datum

Zaãátek

Konec

Délka

Podrobnûj‰í popis události

24. 12. 2000

19:28:53

19:29:54

0:01:01

Poãáteãní znûlka reklamy,
jeden cel˘ spot, pﬁeru‰ení
ãernou obrazovkou

24. 12. 2000

19:30:36

19:30:43

0:00:07

âást jedné reklamy, bez
znûlky z obou stran

24. 12. 2000

19:31:03

19:33:25

0:02:22

Reklama bez poãáteãní
znûlky, dva celé spoty,
ukonãení znûlkou

28. 12. 2000

19:43:29

19:44:29

0:01:00

Blok reklam bez úvodní
znûlky, odvysílány necelé
2 reklamy

29. 12. 2000

23:41:53

23:42:08

0:00:15

Reklama bez úvodu,
odvysílán 1 neúpln˘ spot

30. 12. 2000

20:01:10

20:01:33

0:00:23

Odvysílána 1 reklama bez
úvodní znûlky

1. 1. 2001

20:02:03

20:02:04

0:00:01

Necelá znûlka reklam

6. 1. 2001

20:00:01

20:03:52

0:03:51

Odvysíláno 8 reklamních
spotÛ bez oddûlení

6. 1. 2001

22:40:03

22:44:00

0:03:57

Teleshopping bez úvodní
znûlky

7. 1. 2001

19:59:04

19:59:29

0:00:25

Reklamní spot neoddûlen˘
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V rámci vysílání videoklipÛ „What a wonderful world“ a „Táhnûte do
háje“ byly zachyceny situace v redakci a provázeny textem: „3. 1.
2001 17:00 Václavské námûstí“, „Dûkujeme za podporu boje za svobodu slova. âeská televize je s vámi, zÛstaÀte s námi.“ a pozvánka na
koncert Hudbou proti cenzuﬁe. Klipy byly vysílány jak v rámci self promotion, tak i v rámci poﬁadÛ Sama doma a Studio Sport.
Reklama byla uvádûna jako pﬁeru‰ovaná – neúpln˘ reklamní blok,
s pﬁeru‰enou nebo chybûjící znûlkou oznaãující reklamní blok na zaãátku nebo na konci, neúplné odvysílání reklamy nebo pﬁeru‰ení reklamy v rámci znûlky pﬁed Pﬁedpovûdí poãasí nebo Tahem Sportky.
Na programu âT1 byl vysílán signál âT2 v pûti pﬁípadech v celkové
délce trvání pﬁesahující sedm hodin a 26. 12. 2000 signál Prima TV.
Dal‰ími nestandardními událostmi bûhem vysílání bylo rozdvojené vysílání, neúplné znûlky pravideln˘ch poﬁadÛ (napﬁ. BBV, Poãasí, Události
Plus, Události, Zprávy), pﬁeru‰ení zpravodajství – vypnutím zvuku i obrazu, omluvy za kvalitu zpráv z dÛvodÛ obsazení velína, vysílání zpravodajství a znûlek zpráv bez loga âT, nízká technická kvalita zpravodajství, pﬁepínání na ãernou obrazovku nebo do jiného vysílání, opakování
relací.

 Karlínská balada

3 0 4

Chybûjící logo, celkem v patnácti pﬁípadech, a to bûhem úvodních
a závûreãn˘ch znûlek Zpráv, je poru‰ením ustanovení § 5 odst. 1
písm. h) zákona. „âerná“ obrazovka v celkové délce 68:27:54 h je pﬁím˘m poru‰ením ustanovení § 4 odst. 2 a § 9 odst. 1) zákona, jelikoÏ
nebyly-li poskytovány Ïádné informace, nemohly b˘t poskytovány ani
objektivní a vyváÏené informace jak na âT1, tak na âT2. Logo
„Stávka“ v dobû od 1. 1. 2001 do 9. 1. 2001 koliduje s ustanovením
§ 4 odst. 1, pokud svobodné a nezávislé vysílání je naplnûno vyjádﬁením stanoviska jedné skupiny osob; k poru‰ení ustanovení § 4 odst. 2
taktéÏ do‰lo poskytnutím jednostrann˘ch a tedy nevyváÏen˘ch informací. Vlastní oznámení nûkter˘ch zamûstnancÛ âeské televize v celkové délce 1:12:53 h je poru‰ením ustanovení § 4 odst. 2. Byly uvedeny klipy „What a wonderful world“ a „Táhnûte do háje“ jako avízo
na chystané akce jedné skupiny osob, coÏ je z hlediska ustanovení § 6
a § 9 rovnûÏ poru‰ením zákona. Do‰lo k naru‰ení poﬁadu vstupem
osoby do vysílání, coÏ je poru‰ením ustanovení § 4 odst. 2 a § 9 odst.
1; 10krát ve vysílání z pozemních vysílaãÛ, byla vysílána neoddûlená
reklama a do‰lo tak k poru‰ení ustanovení § 6 odst. 2 písm a). Rozdvojené vysílání vesmûs zpravodajsk˘ch poﬁadÛ, k nûmuÏ do‰lo
v dobû od 24. 12. 2000 do 4. 1. 2001, je poru‰ením ustanovení § 4
odst. 1 a 2 a § 9 odst. 1. Celkem 19krát do‰lo k nahrazeni poﬁadÛ
zvlá‰tními reportáÏemi a vstupy v délce 3:30:15 h, ãímÏ do‰lo k poru-
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‰ení ustanovení § 4 odst. 2 a § 9 odst. 1. V celkové délce 2:04:18
hod. v poãtu 62krát byly poskytovány informace o akcích na podporu
stávkujících redaktorÛ, ãímÏ do‰lo k poru‰ení ustanovení § 4 odst. 2
a § 9 odst. 1.
Zdroj: www.rrtv.cz

Zápis z ﬁádného jednání Rady âT dne 8. 1. 2001
(...) Návrh [bodu jednání Rady âT] V. Erbena a J. Kratochvíla:
Hlasování o odvolání G¤ na základû usnesení PSP PâR
Pro: V. Erben, J. Kratochvíl
Proti: F. Mik‰, J. Dûdeãková, M. Mare‰
ZdrÏel se: M. Hrabincová , P. Kabzan, P. Hájek
Návrh nebyl pﬁijat
DoplÀující stanovisko F. Mik‰e, M. Mare‰e, J. Dûdeãkové, M. Hrabincové:
Dle na‰eho názoru Rada nemÛÏe pﬁistoupit k odvolání G¤, aniÏ by pﬁedtím vyslechla zprávu o jeho ãinnosti v âT a zváÏila kroky, které ho vedly
v poslední dobû k urãit˘m rozhodnutím. UpozorÀujeme rovnûÏ, Ïe G¤
má ze zákona právo úãastnit se jednání Rady âT. Bylo by velmi neetické
hlasovat o jeho odvolání v dobû jeho nemoci (viz pﬁípad D. Chmelíãka,
kter˘ byl pﬁi hlasování o odvolání osobnû pﬁítomen). Navrhujeme zaﬁadit
tento bod na první jednání Rady âT po ukonãení pracovní neschopnosti
J. Hodaãe (...)

 Znásilnûní

1. Informace statutárního zástupce G¤
Rada âT vzala na vûdomí povûﬁení paní V. [Vûry] Valterové zastupováním
G¤ J. Hodaãe po dobu jeho nepﬁítomnosti v souladu s ãl. 5 Organizaãního ﬁádu âT.
V rámci tohoto povûﬁení je oprávnûna vykonávat ve‰kerou ﬁídicí ãinnost
a úkony jménem generálního ﬁeditele âeské televize se v‰emi jeho
pravomocemi, s v˘jimkou personálních zmûn na úrovni 1. stupnû ﬁízení
dle platného Organizaãního ﬁádu âT.
Rada âT vyslechla informace povûﬁeného zástupce G¤ o souãasné situaci v âT.
Rada âT doporuãuje JUDr. Valterové, povûﬁené zastupováním G¤, aby
neprodlenû zahájila jednání se zástupci Krizového v˘boru a odpovûdn˘mi pracovníky zpravodajství, aby do‰lo ke zklidnûní situace a obnovení
vysílání ve smyslu zákona o âT, zvlá‰tû § 2 a 3.
Rada âT rovnûÏ doporuãuje JUDr. Valterové, aby neprodlenû zahájila jednání se zástupci NOO.
3 0 5
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12.–13. ledna
Poslanecká snûmovna Parlamentu âR na
mimoﬁádné schÛzi jednala o situaci v âeské
televizi a novelizaci zákona o âT; usnesením
konstatujícím, Ïe âeská televize neplní své
poslání, odvolala Snûmovna s okamÏitou
platností Radu âT (nová zvolena aÏ 25. 5.)
a po dramatickém jednání schválila v˘razné
zmûny v zákonû o âeské televizi, vãetnû ﬁady
zmûn proti vládnímu návrhu novely;
Snûmovna doãasnû pﬁevzala pravomoci
Rady âT, mj. jmenování prozatímního
ﬁeditele âT; stávkující zamûstnanci âeské
televize neukonãili stávku s odÛvodnûním, Ïe
jejich poÏadavky byly splnûny pouze
ãásteãnû
14. ledna
premiéra soutûÏe v hudebních vûdomostech,
znalostech a dovednostech Vincero – hra
o vysoké „C“ (âT1; naposled 15. 12.)
14. ledna
v rámci cyklu âT2 Zveme vás do divadla
uvedena adaptace novely Williama Saroyana
Tracyho tygr v provedení praÏského Divadla
Nablízko a Studia Rubín
15. ledna
Stávkov˘ v˘bor zamûstnancÛ âT poÏádal
Radu hospodáﬁské a sociální dohody âR
o zprostﬁedkování jednání mezi zástupci
stávkujících a vedením âT zastoupen˘m
Vûrou Valterovou – jednání skonãila
nezdarem; poãet zamûstnancÛ ve stávce
dosáhl v rámci celé âeské televize 2202 osob
(z cca 2850)
15. ledna
obãanská iniciativa âeská televize – vûc
veﬁejná vystoupila s poÏadavkem odchodu
poslancÛ Kateﬁiny Dostálové, Ivana Langera
a Miloslava Kuãery st. z politické scény kvÛli
propojení se ãleny Rady âT, coÏ dosvûdãily
v˘pisy telefonátÛ ze sluÏebních mobilních
telefonÛ ãlenÛ Rady, zveﬁejnûné téhoÏ dne
v poﬁadu Fakta po indiskreci pracovníkÛ âT
(Ústavní soud v této souvislosti 22. 1.
konstatoval, Ïe rozepsané telefonní úãty jsou
dÛvûrné); poãet podpisÛ pod peticí 2000 slov
v roce 2000 pﬁekroãil 200 tisíc
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2. Setkání s povûﬁen˘m finanãním ﬁeditelem [Jindﬁichem Beznoskou]
Rada vzala na vûdomí informaci povûﬁeného finanãního ﬁeditele (dále
F¤) o rozpoãtu na rok 2001 a bere na vûdomí informace o rozpoãtovém
provizoriu na první ãtvrtletí roku 2001 (...)
Rada âT obdrÏela od F¤ návrh dopisu ve vûci poptávky v˘bûrového
ﬁízení na firmu provedení forenzního (mimoﬁádného) auditu a „Seznam
spoleãností k provedení forenzního auditu v âT“ obsahující adresy
13 auditorsk˘ch firem. F¤ radu informoval o tom, proã vybral právû
tûchto 13 firem.
Dal‰í postup Rady a F¤ bude následující:
1 Dne 9. 1. 2001 zajistí F¤ rozeslání poptávkového dopisu v‰em tﬁinácti auditorsk˘m firmám.
2. Uzávûrka poptávkového ﬁízení byla stanovena na 17. 1. 2001, a to
vzhledem k v˘zvû PS PâR, která poÏaduje v˘sledky forenzního auditu do 90 dnÛ (v tomto termínu je v‰ak moÏné pﬁedloÏit podle sdûlení F¤ pouze dílãí v˘sledky).
3. F¤ vyhodnotí nabídky auditorsk˘ch firem do 22. 1. 2000, a pﬁedloÏí
svÛj návrh nejlep‰ích tﬁí nabídek Radû na jejím ﬁádném zasedání
23. 1. 2001 k vyjádﬁení.
4. Rada âT v souãinnosti s F¤ na tomto zasedání vyberou jednu auditorskou firmu, které bude audit zadán.
5. Audit bude zahájen neprodlenû poté (...)
Zdroj: www.czech-tv.cz;
v˘bûr z textu zápisu posledního zasedání Rady âT

Novelizace zákona o âT
12.–13. 1. 2001; uvedení vládního návrhu zákona ministrem kultury
Ministr kultury âR Pavel Dostál: VáÏen˘ pane pﬁedsedo, váÏené kolegynû, váÏení kolegové, k pﬁípravû tohoto návrhu zákona pﬁistoupilo Ministerstvo kultury v souladu s plánem legislativních prací vlády, a to na
rok 2000. Hlavním cílem návrhu zákona je vûcná precizace a zmûna nûkter˘ch ustanovení, stávajících zákonÛ o âeské televizi a âeském rozhlasu, jejichÏ nedokonalost byla v minulosti opakovanû pﬁedmûtem poslanecké kritiky.
V daném prostoru a ãase získal zákon, kter˘ by zﬁejmû jinak pro‰el snûmovnou bez pov‰imnutí, neb˘valé dÛleÏitosti a v kontextu s událostmi
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v âeské televizi se jeho pﬁijetí stalo jednou z jeho podmínek ﬁe‰ení probíhající krize. KdyÏ jsme se loni v dubnu se‰li na první konzultaãní
schÛzce nad tímto zákonem, nenapadlo nás, Ïe jeho projednávání bude
spojeno s tûmito dramatick˘mi událostmi.
ZdÛrazÀuji ale pﬁi této pﬁíleÏitosti znovu, Ïe jiÏ loÀského roku, nezávisle
na jak˘chkoliv tlacích, zaãala vznikat za spolupráce legislativcÛ Ministerstva kultury, nezávisl˘ch mediálních právníkÛ, zástupcÛ vedení âeské televize a âeského rozhlasu, zástupcÛ profesních organizací a zamûstnancÛ âeské televize, ale také za aktivní spolupráce nûkter˘ch
poslancÛ novela zákona o âeské televizi a âeském rozhlasu, která
byla po pﬁipomínkách ‰iroké odborné veﬁejnosti zpracována s v˘jimkou pﬁechodného ustanovení do podoby, která vám byla, váÏené paní
a pánové, pﬁedloÏena v podobû poslaneckého tisku, kter˘ máte pﬁed
sebou.
DÛleÏité je pﬁipomenout, Ïe se na koneãné podobû novely zákona v˘raznû v té dobû podíleli i poslanci, kteﬁí dnes zákon odmítají. Politizace
problému tedy, bohuÏel, posunula návrh zákona do úplnû jiné roviny.
Proto povaÏuji za dÛleÏité sdûlit, Ïe jiÏ od zaãátku pﬁípravy zákona si
vláda vytkla za cíl pﬁipravit novelizaci zákona o âeské televizi a âeském
rozhlasu tak, aby tato novela maximálnû odpolitizovala veﬁejnoprávní
sluÏby ãesk˘ch médií. Docílit tohoto odpolitizování je moÏné jedinû takovou volbou rady, která by kromû kandidatury skuteãn˘ch osobností zajistila také jejich nezávislost na politick˘ch stranách.
Od samého zaãátku jsme v této souvislosti upﬁednostÀovali v pracovní
skupinû volbu z více subjektÛ. Ale po konzultaci se stálou poslaneckou
komisí pro sdûlovací prostﬁedky jsem na základû jejího vût‰inového rozhodnutí akceptoval volbu pouze snûmovnou. V dÛsledku tûchto doporuãení jsem poté hledal prostor pro odpolitizování rad pouze v mezích tohoto politického zadání, jehoÏ v˘sledkem tedy nakonec je, Ïe ãleny rad
sice volí Poslanecká snûmovna, ale na základû nominace kandidátÛ ‰irokého Ïánru subjektÛ obãanské spoleãnosti, s v˘jimkou politick˘ch stran
a zájmov˘ch uskupení.
Jak v zákonû o âeské televizi, tak v zákonû o âeském rozhlase bylo
nutné zavést a znovu odpovûdnû definovat pojem veﬁejné sluÏby, v jehoÏ rámci jsou podrobnû vyjádﬁeny úkoly provozovatelÛ rozhlasového
a televizního vysílání ze zákona jako poskytovatelÛ této sluÏby.
Podstatnou zmûnu pﬁedstavuje posílení postavení Rady âeské televize
a Rady âeského rozhlasu, resp. posílení moÏnosti tûchto orgánÛ, jíÏ se
uplatÀuje právo veﬁejnosti na kontrolu ãinnosti âeské televize a âeského rozhlasu.

17. ledna
Ladislav Paluska, finanãní ﬁeditel âT
odvolan˘ Jiﬁím Hodaãem, za del‰í
nepﬁítomnosti Vûry Valterové v âT oznámil,
Ïe je pﬁipraven z provozních dÛvodÛ pﬁevzít
ﬁízení âT na nezbytnû nutnou dobu; Jiﬁím
Hodaãem povûﬁen˘ finanãní ﬁeditel âT
Jindﬁich Beznoska reagoval sdûlením âTK,
Ïe stávkové hlídky obsadily prostory
ﬁeditelství âT a na místo ﬁeditele âT dosadily
Ladislava Palusku; Vûra Valterová na tiskové
konferenci ukázala do televizních kamer kopii
písemného povûﬁení od Jiﬁího Hodaãe k jeho
zastupování ve funkci generálního ﬁeditele
âT; platnost povûﬁení k zastupování
generálního ﬁeditele Vûrou Valterovou pak
uznal i Ladislav Paluska
17. ledna
mimoﬁádná schÛze Senátu âR k novele
zákona o âeské televizi neschválila znûní
zákona postoupeného Poslaneckou
snûmovnou a navrhla jeho redukci na
ustanovení, které by snûmovnû umoÏÀovalo
doãasnû pﬁevzít pravomoci odvolané Rady
âT a zvolit prozatímního ﬁeditele âT
18. ledna
po schÛzce pﬁedsedy âeskomoravské
konfederace odborov˘ch svazÛ Richarda
Falbra s pﬁedsedou Nezávislé odborové
organizace âT v Praze Antonínem Dekojem
a Vûrou Valterovou se odboráﬁi v âT
rozhodli, Ïe budou Vûru Valterovou uznávat
jako osobu povûﬁenou ﬁízením âT
20. ledna
poprvé hudebnû zábavn˘ poﬁad Jsou
hvûzdy, které nehasnou, v nûmÏ Vladimír
Hron uvádí své hosty a nejvût‰í hity
60. aÏ 90. let (âT1)
22. ledna
dokument Marie ·andové PamûÈ andûla
o francouzském architektovi Jeanu
Nouvelovi a pﬁestavbû praÏského
Smíchova (âT2)
23. ledna
Poslanecká snûmovna Parlamentu âR
odmítla návrh Senátu a schválila znûní
novely zákona o âeské televizi v podobû,
na níÏ se sama usnesla 13. 1.; ve veãerních
hodinách zákon podepsal prezident Václav
Havel s odÛvodnûním, Ïe ho k tomu vedla
pouze vyhrocená situace v âT
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24. ledna
Vûra Valterová vybrala k provedení
forenzního auditu hospodaﬁení âT od roku
1992 poÏadovaného usnesením Poslanecké
snûmovny spoleãnosti
PricewaterhouseCoopers a HZ Audit
24. ledna
veãer probûhl pﬁed budovou zpravodajství
na Kavãích Horách poslední pravideln˘
mítink
25. ledna
novela zákona o âeské televizi nabyla
úãinnosti zveﬁejnûním ve Sbírce zákonÛ;
Poslanecká snûmovna podle nového zákona
pﬁevzala funkci Rady âT do její volby
a okamÏitû se ujala úkolu zvolit prozatímního
ﬁeditele âT: lhÛta pro podávání návrhÛ
kandidátÛ na prozatímního ﬁeditele âT
poslanci a poslaneck˘mi kluby byla
stanovena do pondûlí 29. 1. 2001 18 hodin,
návrhy mohli podávat poslanci ãi poslanecké
kluby
27. ledna
první vydání satirického mûsíãníku, „bez
kterého ﬁádn˘ mû‰Èák nemÛÏe existovat“,
O. K. – Obãan Kraus (âT1; naposled 24. 2.)
27. ledna
Veãer na téma… Febiofest o minulosti
a souãasnosti prestiÏního filmového festivalu
(âT2)
28. ledna
poprvé zábavná soutûÏ o historii
i souãasnosti ãeského filmu Cesta na stﬁíbrné
plátno (âT1; naposledy 8. 12.)

t e l e v i z e

Radám se novû ukládá povinnost zﬁídit si jako svÛj poradní orgán dozorãí
komisi sloÏenou z odborníkÛ z oblasti ekonomiky, finanãního ﬁízení
a úãetnictví, která jim bude nápomocna pﬁi kontrole hospodaﬁení âeské
televize a âeského rozhlasu.
Vzhledem k zastaralosti pÛvodního, stávajícího znûní je také upﬁesnûn
a roz‰íﬁen v˘ãet funkcí a ãinností nesluãiteln˘ch s v˘konem funkce ãlena
Rady âeské televize a Rady âeského rozhlasu.
Zákon rovnûÏ novû zakotvuje princip veﬁejnosti jednání rad, kter˘ vypl˘vá
z funkce a poslání tûchto orgánÛ jako reprezentantÛ veﬁejnosti, a stanovuje také dÛvody k odvolání generálního ﬁeditele.
Zákon také jasnû deklaruje, Ïe âeská televize vysílá na dvou celoplo‰n˘ch kanálech. To zdÛrazÀuji pouze proto, Ïe tím vláda dává jednoznaãnû najevo, Ïe nepoãítá s privatizací ani jednoho kanálu âeské televize (…)
Zdroj: www.czech-tv.cz
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USNESENÍ
Poslanecké snûmovny
z 31. schÛze 12. ledna 2001
k situaci v âeské televizi

29. ledna
Poslanecká snûmovna vybrala 7 kandidátÛ
na prozatímního ﬁeditele âeské televize
(Jiﬁího Balvína, Janu Bobo‰íkovou, Karla
Kochmana, Michaela Kralerta, Vratislava
Mûchuru, Jiﬁího Mejstﬁíka a Vûru Valterovou;
Jiﬁí Mejstﬁík kandidaturu odmítl)
29. ledna
premiéra dokumentu Jaroslava Baﬁinky
Pﬁíbûhy moravsk˘ch ÎidÛ (âT2)

Poslanecká snûmovna
I. vzhledem ke skuteãnosti, Ïe od usnesení Poslanecké snûmovny
ã. 1379 do dne‰ního dne âeská televize neposkytuje objektivní, ovûﬁené, v‰estranné informace pro svobodné vytváﬁení názorÛ, konstatuje, Ïe âeská televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona
ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi;
II. odvolává na základû § 6 odst. 3 zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské
televizi, Radu âeské televize ve sloÏení: Jana Dûdeãková, Pavel
Kabzan, Miroslav Mare‰, Franti‰ek Mik‰, Jiﬁí Kratochvíl a Marcela
Marboe--Hrabincová;
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III. Ïádá Radu âeské televize, aby neprodlenû zajistila úplnou úãetní dokumentaci âeské televize od roku 1991;
IV. konstatuje, Ïe v âeské republice nebyla a není ohroÏena svoboda
slova.
Václav Klaus v. r.
pﬁedseda Poslanecké snûmovny
Ivana Hanaãíková v. r.
ovûﬁovatelka Poslanecké snûmovny
Zdroj: www.psp.cz

Parlament âeské republiky
POSLANECKÁ SNùMOVNA
2001
3. volební období

31. ledna
Iva Procházková opustila pozici producentky
ve tvÛrãí skupinû ã. 26 v rámci
Producentského centra umûleck˘ch poﬁadÛ
(PCUP), kterou dosud vedla spoleãnû
s Jaroslavem Kuãerou, a druh˘m
producentem této tvÛrãí skupiny se od
následujícího dne stal Jan Otãená‰ek
31. ledna
Karel Burian rezignoval na funkci vedoucího
redakce zpravodajství v Televizním studiu
Brno
31. ledna
premiéra dramatického triptychu âesk˘
robinson o osudech ãeského emigranta,
kter˘ se po letech se svou rodinou vrací
natrvalo domÛ; v hlavní roli Miroslav
Donutil, reÏie Du‰an Klein (âT1)
poãátek února
z rozhodnutí Vûry Valterové zahájila âT
billboardovou kampaÀ „âeská televize se
vám omlouvá“, která mûla b˘t první fází
kampanû k navrácení kredibility a pÛvodní
image âT; stávkující v âT kampaÀ hodnotili
jako pl˘tvání penûzi âeské televize

1416
USNESENÍ
Poslanecké snûmovny
z 33. schÛze 9. února 2001

3. února
poslední vydání hudebnû zábavného poﬁadu
·ance (âT1; poprvé 11. 1. 1992)

k volbû prozatímního ﬁeditele âeské televize
Poslanecká snûmovna
I. volí Jiﬁího Balvína prozatímním ﬁeditelem âeské televize;
II. Ïádá novû zvoleného prozatímního ﬁeditele âeské televize:
zajistit sestavení vyrovnaného rozpoãtu âeské televize pro rok 2001 bez
zapojení dﬁíve vytvoﬁen˘ch rezerv,
zajistit provedení forenzního auditu hospodaﬁení âeské televize do 90
dnÛ ode dne, kdy byl prozatímní ﬁeditel zvolen.
Václav Klaus v. r.
pﬁedseda Poslanecké snûmovny
Pavel Svoboda v. r.
ovûﬁovatel Poslanecké snûmovny
Zdroj: www.psp.cz

4. února
Symfonie pro 3. tisíciletí, záznam koncertu
s podtitulem PrométheÛm a IkarÛm
z praÏského Rudolfina, v jehoÏ programu
zaznûla vítûzná kompozice mezinárodní
skladatelské soutûÏe (âT2)
9. února
v rámci mimoﬁádné schÛze Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR probûhlo veﬁejné
sly‰ení navrÏen˘ch kandidátÛ na post
prozatímního ﬁeditele âeské televize;
Snûmovna vzala na vûdomí rezignaci
generálního ﬁeditele âT Jiﬁího Hodaãe
a tajnou volbou byl prozatímním ﬁeditelem
âeské televize zvolen Jiﬁí Balvín; snûmovna
zároveÀ sv˘m usnesením poÏádala novû
zvoleného prozatímního ﬁeditele, aby zajistil
sestavení vyrovnaného rozpoãtu âeské
televize pro rok 2001 bez zapojení dﬁíve
vytvoﬁen˘ch rezerv a provedení forenzního
auditu hospodaﬁení âeské televize do 90 dnÛ
ode dne volby
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10. února
podpis dohody o ukonãení stávky v âeské
televizi prozatímním ﬁeditelem âT Jiﬁím
Balvínem a zástupci odborÛ ukonãil stávku,
která trvala od 1. ledna, a od 12.00 bylo
z rohu obrazovky odstranûno slovo
„Stávka“; prozatímní ﬁeditel odvolal Vûru
Valterovou z funkcí vedoucí Právního útvaru
a Personálního útvaru a povûﬁil jejich
vedením Vladimíru Vocetkovou (Právní
útvar) a Michala KﬁíÏe (Personální útvar)
10. února
Veãer na téma… Globalizace (âT2)
11. února
zamûstnanci âeské televize podûkovali na
závûreãném veãerním shromáÏdûní obãanÛ
pﬁed budovou zpravodajství na Kavãích
horách za podporu bûhem jejich protestu
a stávky
11. února
Edith a Marlene, záznam ãesko-polské
inscenace Tû‰ínského divadla o Ïivotních
osudech a písních dvou velk˘ch zpûvaãek
(âT2)
12. února
prozatímní ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Balvín
provedl sérii personálních zmûn: v˘konem
funkce ﬁeditele programu byl povûﬁen Petr
Koliha, v˘konem funkce ﬁeditele v˘roby
a techniky byl povûﬁen Vít Novotn˘,
v˘konem funkce finanãního ﬁeditele byl
povûﬁen Petr Va‰íãek (ve funkci byl do
22. února), v˘konem funkce vedoucí útvaru
Public Relations a promotion byla povûﬁena
Jaroslava Sedláãková (ve funkci byla do
21. bﬁezna), z funkce finanãního ﬁeditele byl
odvolán Jindﬁich Beznoska; prozatímní
ﬁeditel dále potvrdil smlouvy o provedení
auditu hospodaﬁení âT spoleãnostmi
PricewaterhouseCoopers a HZ Audit, které
za âT podepsala Vûra Valterová
12. února
dokument Víta Hájka Profesor agrese
o americké klinice „vrahologie“, jejímÏ
‰éfem se stal ãesk˘ vûdec (âT2)
15. února
prozatímní ﬁeditel âT odvolal z funkce
ﬁeditelky zpravodajství Janu Bobo‰íkovou
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Dohoda o ukonãení stávky zamûstnancÛ âeské televize
(v Praze, v TS Brno, v TS Ostrava)
NíÏe psaného dne, mûsíce a roku uzavﬁeli
âeská televize, jednající prozatímním generálním ﬁeditelem Jiﬁím Balvínem, jako zamûstnavatel, na stranû jedné
a
zamûstnanci âeské televize, reprezentovaní Stávkov˘m v˘borem Nezávislé odborové organizace âT v Praze, jednajícím pﬁedsedou Antonínem Dekojem a místopﬁedsedou Karlem Dubem, jako stávkující, na
stranû druhé, tuto dohodu o ukonãení stávky
Dne 1. ledna 2001 veﬁejnû prohlásila NOO âT v Praze stávku na
ochranu práva na necenzurované vysílání veﬁejnoprávní televize, pﬁiãemÏ formulovala poÏadavky z toho vypl˘vající, na které bylo vázáno
ukonãení stávky.
Vzhledem k tomu, Ïe ode dne vyhlá‰ení stávky
1) do‰lo k ukonãení opakovaného pﬁeru‰ování vysílání veﬁejnoprávní
televize a cenzury;
2) byla ukonãena blokáda ve‰ker˘ch provozÛ âT bezpeãnostní agenturou; a
3) do‰lo k odchodu osoby za tento stav také odpovûdné, tedy pana
Jiﬁího Hodaãe z âT formou rezignace;
dále vzhledem k nové situaci na základû volby prozatímního generálního ﬁeditele dne 9. února 2001, ãiní strany stávky tato vyhlá‰ení:
Prozatímní generální ﬁeditel, pan Jiﬁí Balvín, zavazuje tímto âeskou
televizi,
A/ dne 9. 2. 2001 v podveãer odvolal paní ing. Janu Bobo‰íkovou
z funkce ﬁeditelky zpravodajství âT, zru‰il povûﬁení paní JUDr. Vûry Valterové k vedení útvarÛ personálního a právního a zru‰il povûﬁení pana
Dr. Jindﬁicha Beznosky k vedení útvaru finanãního ﬁeditele;
B/ zavazuje se:
a) v‰echna ukonãení pracovních pomûrÛ v˘povûdí danou ze strany
zamûstnavatele, uãinûná po dni 23. 12. 2000, ﬁe‰it nabídkou tûmto
zamûstnancÛm na dohodu o zpûtvzetí tûchto v˘povûdí v souladu
se zákoníkem práce;
b) pﬁipojit se za stranu Ïalovanou k Ïalobám na urãení neplatnosti, podan˘m tûmi zamûstnanci âT, kteﬁí se dozvûdûli, aÈ uÏ pﬁímo nebo
zprostﬁedkovanû (od âTK nebo nakonec prostﬁednictvím odborÛ),
Ïe by mûli mít formou okamÏitého zru‰ení pracovního pomûru po
23. 12. 2000 ukonãen pracovní pomûr; vedoucí pracovníky zamûst-
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c)

d)

e)

f)

navatele na tzv. 1. stupni ﬁízení, kteﬁí jimi byli jmenováni a vykonávali tuto funkci ke dni 19. 12. 2000 a byli poté odvoláni, povûﬁit vedením tûchto útvarÛ, pokud sami toto povûﬁení neodmítli; pﬁiãemÏ
v této souvislosti konstatuje, Ïe pan ing. Ladislav Paluska na dobu
do dokonãení forenzního auditu v âT úvahu o svém povûﬁení vedením útvaru finanãního ﬁeditele odmítl;
oznámit pﬁíslu‰n˘m útvarÛm Policie âR, za pﬁedpokladu Ïe nebude
zji‰tûna úmyslnû zpÛsobená ‰koda ãi ‰koda nezpÛsobená v pﬁímé
souvislosti s touto stávkou, Ïe spoleãenská nebezpeãnost pﬁípadného protiprávního jednání v pﬁípadném trestním oznámení smûﬁujícím pﬁímo nebo nepﬁímo proti úãastníkÛm a sympatizantÛm
stávky je nepatrná;
v obãanskoprávních Ïalobách o náhradu ‰kody, ãi v pﬁípadné Ïalobû
o legálnosti stávky a souvisejících Ïalobách za pﬁedpokladu, Ïe nebude zji‰tûna úmyslnû zpÛsobená ‰koda ãi ‰koda nezpÛsobená
v pﬁímé souvislosti s touto stávkou uãinit patﬁiãné kroky ke zpûtvzetí;
vyÏádat si od Mgr. Hodaãe a JUDr. Valterové a jimi dosazen˘ch vedoucích pracovníkÛ seznamy v‰ech smluv, které jménem âT podepsali, zejména pak smluv P.R., smluv s bezpeãnostními agenturami, smluv o právních sluÏbách a smluv o ekonomickém
poradenství ãi auditu, a s v˘sledky provûﬁení tûchto smluv seznámit NOO;
zajistit co nejrychlej‰í v˘platu mezd a souvisejících plnûní za mûsíc
leden 2001 pro zamûstnance âT;

C) uznává legálnost této stávky.
Stávkující se zavazují:
a) ukonãit dne 10. února 2001 do 18.00 stávku;
b) odstranit nebo zajistit odstranûní vnûj‰ích projevÛ stávky v a na objektech âT nejpozdûji do pondûlí 12. 2. 2001 do 18.00;
c) vykonávat po okamÏiku ukonãení stávky práci v souladu s pracovními smlouvami, zákoníkem práce a ostatními pracovnûprávními
pﬁedpisy.
V Praze dne 10. února 2001
Antonín Dekoj v. r.
Karel Dub v. r.
za stávkující
Jiﬁí Balvín v. r.
prozatímní generální ﬁeditel âeské televize

16. února
osobní automobil Vûry Valterové polil
neznám˘ pachatel fekáliemi
17. února
pﬁenos jubilejního desátého veãera
u pﬁíleÏitosti Vyhlá‰ení ankety T˘T˘,
moderovaného Markem Ebenem (âT1)
18. února
v rámci cyklu Zveme vás do divadla záznam
inscenace Mary‰a, popravdû v‰ak Maﬁka ãili
To má‰ za to, bestijó! z královéhradeckého
Klicperova divadla (âT2)
23. února
prozatímní ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín povûﬁil
v˘konem funkce finanãního ﬁeditele
Tomá‰e Olivu
27. února
podle zveﬁejnûn˘ch v˘sledkÛ v˘zkumu
Centra pro v˘zkum veﬁejného mínûní z první
poloviny února 47 % obãanÛ schvalovalo
postup zamûstnancÛ âeské televize, kteﬁí
protestovali proti Jiﬁímu Hodaãovi jako
generálnímu ﬁediteli âT, nesouhlas
s revoltou vyjádﬁilo 38 % lidí, 15 % obyvatel
nevûdûlo (otázka „Souhlasíte s postupem
protestujících zamûstnancÛ âeské televize
bûhem krize?“, odpovûdi rozhodnû ano
24 %, spí‰e ano 23 %, spí‰e ne 15 %,
rozhodnû ne 23 %, neví 15 %)
28. února
Karel Fuksa ode‰el z funkce vedoucího tvÛrãí
skupiny ã. 34 v Televizním studiu Brno,
kterou vedl spoleãnû s Robertem Fuksou
28. února
prozatímní ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Balvín
zastavil billboardovou kampaÀ
„âeská televize se vám omlouvá“, jejímÏ
prostﬁednictvím se âT omlouvala divákÛm
„za poru‰ení objektivity, nevyváÏenost
a zásahy do vysílání“ (kampaÀ zahájila
Vûra Valterová)
28. února
zahájen cyklus Poãesku, putování domovem
s Václavem Îmolíkem (âT1)
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1. bﬁezna
zﬁízena funkce ‰éfdramaturga Televizního
studia Brno, v˘konem funkce byl povûﬁen
Jiﬁí Florian; doãasn˘m vedením brnûnské
tvÛrãí skupiny náboÏensk˘ch poﬁadÛ byl
místo nûj povûﬁen Petr Raus; vedením
brnûnské tvÛrãí skupiny publicistiky
a dokumentaristiky byl povûﬁen Ota Pru‰a
2. bﬁezna
usnesení Poslanecké snûmovny stanovilo
podrobnosti postupu pﬁi v˘bûru kandidátÛ na
ãleny Rady âeské televize a pﬁi jejich volbû
3. bﬁezna
âeská filmová a televizní akademie udûlila
v praÏské Lucernû v˘roãní filmové ceny
âesk˘ lev za rok 2000 a znovu oceÀovala
snímky, na nichÏ se podílela âeská televize:
nejvíce, pût LvÛ, vãetnû Lva za nejlep‰í film
získal film Musíme si pomáhat (reÏie Jan
Hﬁebejk) a jeho tvÛrci, dal‰í ceny si odnesla
Kytice F. A. Brabce (3 Lvi), Samotáﬁi (reÏie
David Ondﬁíãek), Ene bene (reÏie Alice Nellis)
a Princezna ze mlejna 2 (reÏie Zdenûk
Tro‰ka); pﬁedávání cen v pﬁímém pﬁenosu
uvádûl Jaroslav Du‰ek (âT1)
3. bﬁezna
Veãer na téma… âesko-slovenské dotyky
(âT2)
4. bﬁezna
Bohuslav MartinÛ: Hlas lesa, televizní
zpracování rádioopery na libreto Vítûzslava
Nezvala; hrála PraÏská komorní filharmonie
pod taktovkou Jiﬁího Bûlohlávka (reÏie Jiﬁí
Nekvasil, scénáﬁ Jiﬁí a Ondﬁej Nekvasilovi; âT2)
6. bﬁezna
Zbynûk Honys vystﬁídal (na dobu do
21. bﬁezna) ve funkci vedoucího sekretariátu
generálního ﬁeditele âT Jiﬁího Kuãeru
6. bﬁezna
uveden dokument Titova cesta, natoãen˘
v koprodukci RT Ljubljana a âT reÏisérkou
Janji Glogovacovou o politikovi, kter˘
ubránil Jugoslávii pﬁed Stalinem, ale zemi
zavedl do slepé uliãky (âT1)
11. bﬁezna
v rámci cyklu Zveme vás do divadla uvedena
Gazdina roba Gabriely Preissové v záznamu
inscenace Slováckého divadla v Uherském
Hradi‰ti (âT2)
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O dvou televizích
Jiﬁí Balvín, generální ﬁeditel

KdyÏ jsem v pátek 9. února 2001 odpoledne vstupoval do âeské televize jako právû zvolen˘
prozatímní ﬁeditel s cílem konsolidovat situaci, na obrazovkách âT1 a âT2 je‰tû svítil nápis
Stávka a zamûstnanci âeské televize se scházeli kaÏd˘ den v poledne pﬁed budovou na Kavãích horách k protestním shromáÏdûním. Televize, kterou jsem nyní pﬁebíral, byla zcela jiná
neÏ televize, kterou jsem kdysi znal a z níÏ jsem pﬁed tﬁemi roky odcházel. Nyní jsem v‰ak nestál jen pﬁed úkolem dohodou ukonãit stávku a vrátit âeskou televizi k plnûní jejího zákonem
stanoveného poslání. V následujících dnech jsem si uvûdomoval stále silnûji, Ïe âeské televizi pﬁedev‰ím musím vrátit budoucnost, má-li mé pÛsobení v této funkci mít smysl.
Vzpomnûl jsem si tehdy na jinou televizi, o jejíÏ vedení jsem usiloval na poãátku roku 1998.
Jmenovala se stejnû, stála na tomtéÏ místû, vût‰inu jejích zamûstnancÛ tvoﬁili titíÏ lidé
– a pﬁece to byla úplnû jiná instituce. Mûla své chyby a nebylo jich málo, ale byla to hrdá
a sebevûdomá evropská televize veﬁejné sluÏby, s jasnou strategií rozvoje a se zﬁeteln˘mi
prioritami ve v˘robû a vysílání, s obecnû sdílen˘m étosem odpovûdnosti vÛãi divákÛm
a plátcÛm televizních poplatkÛ. Byla nositelkou v˘znamné tradice ãeské filmové a televizní
dramatické tvorby, dokumentu a animovan˘ch snímkÛ a vûdûla to o sobû.
(…) âeská televize prodûlala od dubna 1998 do prosince 2000 tﬁi pokusy o radikální zmûnu
smûru svého dal‰ího v˘voje. Z periodicity televizní v˘roby a vysílání v‰ak vypl˘vá, Ïe to je
období, které stûÏí postaãuje k úspû‰nému zavr‰ení jedné podobné zmûny. Televizní stanice
je pﬁitom velice sloÏit˘ technologick˘ celek s obrovskou mírou vnitﬁní provázanosti, kter˘ vyÏaduje dokonalou koordinaci práce v‰ech, kteﬁí se na její ãinnosti podílejí. Logick˘m dÛsledkem personálních zmûn ve vedení âeské televize v uplynul˘ch letech proto byla ztráta jakékoli perspektivy a naprosté znejasnûní konceptu televize veﬁejné sluÏby v âeské republice.
Navíc ve‰keré sjednocující ﬁídící procesy pﬁesahující bûÏnou rutinu a horizont nejbliÏ‰ích
t˘dnÛ se v rámci televize jako organického celku v prosinci 2000 prostû rozpadly. Povûst televize byla po‰kozena nejen neprozírav˘mi rozhodnutími pﬁedchozích generálních ﬁeditelÛ,
ale také neustále opakovan˘mi veﬁejn˘mi útoky.
Od února do ﬁíjna 2001 jsem disponoval omezen˘m mandátem prozatímního ﬁeditele. To mi
svazovalo ruce. Mohl jsem dûlat jen jediné: sestavit v˘konn˘ management, jehoÏ ãlenové na
sebe vezmou riziko ãasovû omezeného povûﬁení v˘konem funkcí, a pokusit se obnovit dÛvûru
veﬁejnosti i zamûstnancÛ âeské televize ve smysl existence a v perspektivu televize veﬁejné
sluÏby v âeské republice. DosaÏení tohoto cíle jsem vûnoval ve‰keré úsilí. Velmi rychle jsem dospûl k dohodû se zamûstnanci a docílil toho, Ïe 10. února 2001 ve 12:00 po ãtyﬁiceti dnech ukonãili stávku. Vnásledujícím t˘dnu jsem zadal forenzní audit, jehoÏ cílem bylo zjistit zda se âeská
televize chovala v uplynul˘ch letech hospodárnû, ãi nikoliv. Bûhem téhoÏ t˘dne jsem ustavil
vrcholov˘ management. V nejkrat‰ím termínu, kter˘ zákonitosti provozu televize umoÏÀují, to
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znamená bûhem ãtyﬁ t˘dnÛ, se novému vedení podaﬁilo odstranit ve‰keré dÛsledky krize z pﬁelomu let 2000/2001 patrné ve vysílání obou programÛ âeské televize. To byl první nezbytn˘ krok.
Nejen název a budovy âeské televize v‰ak zÛstaly stejné jako na sklonku roku 1997. Ve stejné nominální v˘‰i zÛstal od ãervence 1997 také televizní poplatek, základní zdroj pﬁíjmÛ televize veﬁejné sluÏby. Pﬁitom ve‰keré náklady na v˘robu a vysílání v téÏe dobû rostly spolu s inflací nebo
je‰tû rychleji. Do roku 2001 navíc vstupovala âeská televize bez schváleného rozpoãtu. Jedním
z prvních úkolÛ nového managementu proto bylo urychlenû pﬁipravit rozpoãtové provizorium,
které znamenalo sníÏení ve‰ker˘ch v˘dajÛ na nejniÏ‰í nezbytnû nutnou míru tak, aby âeská televize v roce 2001 nemusela ve vût‰ím rozsahu vyuÏít sv˘ch finanãních rezerv. To ov‰em bylo
pouze nouzové ﬁe‰ení, které vypl˘valo z okamÏité situace, ale nemûlo dlouhodobou perspektivu.
Ukonãení forenzního auditu âeské televize v kvûtnu 2001 mi poskytlo moÏnost postupovat
dál. Jeho v˘sledky ukázaly, Ïe v âeské televizi v posledních pûti letech nebyly dÛslednû zavedeny v‰echny potﬁebné kontrolní mechanismy, které by systémovû bránily pﬁípadnému
zneuÏití veﬁejn˘ch financí. Na druhou stranu v‰ak audit pﬁesvûdãivû doloÏil, Ïe aÏ na jeden
pﬁípad, kter˘ byl nota bene odhalen a vyﬁe‰en jiÏ pﬁed nûkolika lety, nedocházelo uvnitﬁ této
instituce bûhem celého zkoumaného období k Ïádné v˘znamné ãinnosti, která by byla v rozporu se zákonem, s dobr˘mi mravy nebo se zásadami hospodárného zacházení s finanãními
prostﬁedky. Neprodlenû jsem pﬁijal systémová kontrolní opatﬁení, která doporuãili auditoﬁi,
a jiÏ v ãervnu 2001 jsem zaãal pracovat na tom, abych pﬁesvûdãil veﬁejnost i zákonodárce
o nutnosti zmûnit zákon o rozhlasov˘ch a televizních poplatcích.

Rok 2001 pro âeskou televizi rozhodnû nebyl
rokem promarnûn˘m.
Pro zdárn˘ chod televize veﬁejné sluÏby v âeské republice a pﬁedev‰ím pro její pﬁechod do
éry pozemního digitálního televizního vysílání bude nezbytné upravit v˘‰i televizního poplatku tak, aby alespoÀ ãásteãnû kompenzovala inflaci uplynul˘ch let. Je‰tû úãelnûj‰í by bylo
nalézt (nebo lépe: z legislativy nûkteré ze západoevropsk˘ch zemí pﬁevzít) takov˘ mechanismus periodického stanovování v˘‰e televizního poplatku, kter˘ by dÛsledky inflace kompenzoval s men‰ím ãasov˘m zpoÏdûním neÏ pût let…
(…) Proces obnovy v záﬁí a ﬁíjnu 2001 ponûkud zbrzdilo probíhající v˘bûrové ﬁízení na generálního ﬁeditele âeské televize. Nejistota o smûru dal‰ího v˘voje v takov˘ch situacích vÏdy
omezuje aktivitu a iniciativu tvÛrãích pracovníkÛ. KaÏdé provizorium podobného typu ztûÏuje
managementu motivování klíãov˘ch zamûstnancÛ, na jejichÏ práci závisí úspûch celé instituce. Ve stﬁedu 31. ﬁíjna 2001 mne v‰ak Rada âeské televize zvolila ﬁádn˘m generálním ﬁeditelem âeské televize. Doufám, Ïe je to datum, jímÏ definitivnû skonãila vleklá krize âeské televize. Jsem také rád, Ïe jsem do této funkce nastoupil ve chvíli, kdy se âeská televize opût
zaãala podobat té instituci, kterou její diváci i zamûstnanci znali na pﬁelomu let 1997/1998
a ne té, kterou jsem pﬁebíral v únoru 2001. Rok 2001 pro âeskou televizi rozhodnû nebyl rokem promarnûn˘m.
Roãenka âeské televize 2001
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13. bﬁezna
dokument Lidé s erbem reÏiséra Víta
Olmera, vûnovan˘ osudÛm nûkolika
potomkÛ ãeské ‰lechty a navazující na
OlmerÛv dokument Obãané s erbem z roku
1966 (âT1)
16. bﬁezna
na âT2 první z 13 dílÛ dokumentárního cyklu
Alternativní kultura, mapující v reÏii Petra
Slavíka jednu oblast evropské a americké
kultury druhé poloviny 20. století
17. bﬁezna
Ceny Akademie populární hudby, pﬁím˘
pﬁenos slavnostního veãera ve VeletrÏním
paláci uvádûl Pavel Andûl (âT1)
17. bﬁezna
Etno 2001, Veãer na téma… Folklór dne‰ka
aneb Lidové zvyky na pﬁelomu století (âT2)
18. bﬁezna
premiéra zábavné soutûÏní hry na téma jazyk
a literatura moderované Davidem Prachaﬁem
To je ta ãe‰tina (âT1)
20. bﬁezna
první film dokumentárního cyklu Îeny na
pﬁelomu tisíciletí reÏisérky Heleny Tﬁe‰tíkové;
pod názvem Forte a piana pﬁedstavena
pûvkynû Dagmar Pecková (âT1)
21. bﬁezna
Jiﬁí Kuãera se vrátil do funkce vedoucího
sekretariátu generálního ﬁeditele âT, kterou
pﬁechodnû zastával Zbynûk Honys
22. bﬁezna
prozatímní ﬁeditel âT povûﬁil v˘konem
funkce ﬁeditele zpravodajství ZbyÀka
Honyse; Jaroslava Sedláãková opustila
pozici povûﬁené vedoucí útvaru Public
Relations
& Promotion, vedením útvaru byl pﬁechodnû
povûﬁen Jiﬁí Kuãera (do 31. 5.)
23. bﬁezna
prozatímní ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín zmûnil
sloÏení sv˘ch poradních orgánÛ (Kolegia,
Ekonomické rady) podle aktuálního sloÏení
managementu âT
24. bﬁezna
na âT2 první vydání magazínu Rodina ‰kolou
povinná, urãeného zejména rodiãÛm
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24. bﬁezna
pﬁím˘ pﬁenos vyhlá‰ení cen Herecké
asociace za nejlep‰í divadelní interpretaãní
v˘kony Thálie 2000 z Národního divadla
v Praze; veãerem provázela Jitka Molavcová
(âT1)
24. bﬁezna
Veãer na téma… Praha – na‰e evropské
mûsto kultury (âT2)
27. bﬁezna
ãasosbûrn˘ portrét Báry Basikové, populární
zpûvaãky, ale i Ïeny a matky Bára B. (Live)
z cyklu Îeny na pﬁelomu tisíciletí
dokumentaristky Heleny Tﬁe‰tíkové (âT1)
1. dubna
do funkce vedoucího redakce zpravodajství
v Televizním studiu Brno byl jmenován Jiﬁí
·indar (odvolán 27. 4.)
1. dubna
Magdalena KoÏená zpívá Mozarta, Glucka
a Mysliveãka, pﬁenos koncertu ãeské
mezzosopranistky z brnûnského Besedního
domu (âT2)
2. dubna
premiéra první ãásti druhé ﬁady pÛvodního
dramatického seriálu scenáristy Jiﬁího
Stránského a reÏiséra Hynka Boãana
Zdivoãelá zemû navázala na reprízu 12 dílÛ
první ﬁady (âT1)
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Pﬁíslib do budoucna
Petr Koliha, ﬁeditel programu

Zaãátek roku 2001 byl pro âeskou televizi jedním z nejtûÏ‰ích období od jejího vzniku.
Události z pﬁelomu let 2000/2001 postavily âeskou televizi pﬁed úkol obhájit existenci
a pokusit se obnovit zájem divákÛ, ale i dÛvûryhodnost, kterou u nûkter˘ch pozbyla.
Zaãátkem roku se opravdu mohlo zdát, Ïe âeská televize zaznamenává zásadní propad
zájmu divákÛ. Tento trend ale v prÛbûhu roku nepokraãoval, naopak se postupnû sledovanost zvy‰ovala.
(…) Rok 2001 byl rokem stabilizujícím a pﬁechodn˘m. Bûhem tohoto roku byla vytvoﬁena solidní základna, na níÏ se zaãala opût budovat dlouhodobûj‰í koncepce a programová strategie âeské televize. Vysílací schéma doznalo ﬁady zmûn, které umoÏÀují nabídnout divákÛm v daném okamÏiku to, co na jin˘ch kanálech nenaleznou.
Zpevnila se profilace kanálÛ âT1 a âT2, které tak vytváﬁejí komplementární dvojici
televize veﬁejné sluÏby. Programové plány znovu získaly dlouhodobûj‰í kontury opírající se o tradiãní programové pilíﬁe, jako je dramatická a seriálová tvorba, tvorba
pro dûti, vzdûlávání, publicistika, sport a samozﬁejmû kvalitní zpravodajství. âeská
televize má tak po dramatickém roku 2001 opût dlouhodob˘ v˘hled sv˘ch programov˘ch plánÛ, a to je dobr˘m pﬁíslibem do budoucna.
Roãenka âeské televize 2001

2. dubna
uveden dokument Sága RomÛ 1950–2000,
sledující promûny romského etnika a jeho
souÏití s ãeskou vût‰inovou spoleãností
v uplynulém pÛlstoletí (reÏie Robert
Sedláãek; âT2)
3. dubna
premiéra ãasosbûrného dokumentu Heleny
Tﬁe‰tíkové V pasti – Katka o Ïivotní realitû
praÏské narkomanky z cyklu Îeny na
pﬁelomu tisíciletí (âT1)
8. dubna
v rámci cyklu Zveme vás do divadla uvedena
adaptace Dostojevského románu Zloãin
a trest v dramatizaci Andrzeje Wajdy
inscenované libereck˘m Divadlem F. X. ·aldy
(âT2)
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Sledovanost hlavních zpravodajsk˘ch cyklÛ*)
Události 364x
Veãerníky 243x
Události plus 249x
Regiony**) 141x
„21“ 202x

P
âT1
âT1
âT1
âT2
âT2

D
PO–NE
PO–PÁ
PO–PÁ
PO–PÁ
PO–PÁ

â
19.15
17.50
22.15
18.15
21.00

TVR
(v %)
15,3
8,3
4,6
3,1
2,5

AS
(v %)
39,06
36,41
16,71
14,14
5,45

Nejsledovanûj‰í zpravodajské pﬁenosy a záznamy*)
Novoroãní projev prezidenta republiky
Státní svátek âR – pﬁenos z PraÏského hradu
Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR
Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR
Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR
Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR
Veﬁejné sly‰ení PS PâR
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR
Senát – veﬁejné sly‰ení
Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR

P
âT1
âT1
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT1
âT2
âT2
âT2

D
PO
NE
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
PÁ

DA
1. 1.
28. 10.
5. 1.
12. 1.
5. 1.
12. 1.
5. 1.
12. 1.
5. 1.
12. 1.
6. 2.
12. 1.
12. 1.
5. 1.

â
13.00
20.00
14.36
17.12
19.19
22.36
23.37
18.30
24.14
23.06
14.00
22.19
21.36
10.00

TVR
(v %)
17,6
12,9
7,1
6,3
5,9
5,4
5,4
4,9
4,9
4,2
4,2
4,1
3,8
3,7

AS
(v %)
56,00
23,00
28,00
25,00
12,00
16,00
30,00
10,00
37,00
15,00
23,00
11,00
8,00
41,00

Senát – veﬁejné sly‰ení
Senát – veﬁejné sly‰ení
Slavnostní shromáÏdûní v Národním
muzeu k 28. ﬁíjnu

âT2
âT2

PÁ
PÁ

12. 1.
12. 1.

17.02
21.56

3,6
3,6

18,00
9,00

âT1

NE

28. 10.

12.05

3,5

16,00

Záznam z jednání mimoﬁádné schÛze PS PâR
Senát – veﬁejné sly‰ení
Senát – veﬁejné sly‰ení
Pﬁím˘ pﬁenos z jednání PS PâR

âT2
âT2
âT2
âT2

PÁ
PÁ
PÁ
ST

5. 1.
12. 1.
12. 1.
17. 1.

13.39
22.49
16.57
16.23

3,5
3,3
3,1
3,0

24,00
11,00
16,00
12,00

diváci star‰í 15 let
poslední vydání 31. 8.
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)

**)

10. dubna
ministr kultury Pavel Dostál vzal se
souhlasem Poslanecké snûmovny zpût vládní
návrh zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, kter˘ sledoval zejména
soulad na‰í mediální legislativy s právem
Evropské unie; pﬁíslu‰ná ustanovení byla
zahrnuta do paralelnû projednávaného
poslaneckého návrhu zákona, kter˘
snûmovna schválila
13. dubna
Velikonoãní koncert z dûl Francise Poulenca
a Otakara Ostrãila zaznamenan˘ na
brnûnském Festivalu duchovní hudby (âT2)
14. dubna
Veãer na téma… Architektura (âT2)
15. dubna
v rámci cyklu Zveme vás do divadla uvedena
v podání olomouckého Moravskoslezského
divadla hra Vûry Ma‰kové na motivy
novozákonních textÛ Pﬁijì království tvé (âT2)
16.–30. dubna
úspû‰ná upomínková akce: âeská televize
rozeslala témûﬁ 53.000 adresn˘ch upomínek
na zaplacení dluÏn˘ch ãástek televizního
poplatku; v kvûtnu aÏ ãervenci byly pak
zaúãtovány doplacené poplatky v ãástce
pﬁesahující 17 milionÛ korun pﬁi nákladech
5,3 %
16. dubna
vyvrcholení sbírky ve prospûch ohroÏen˘ch
dûtí v rámci pﬁenosu velkého zábavného
poﬁadu Pomozte dûtem!, uvádûli Marcela
Augustová a Petr Vacek (âT1)
24. dubna
zpráva Svoboda projevu a informací
v evropsk˘ch médiích, schválená ve
·trasburku Parlamentním shromáÏdûním
Rady Evropy, oznaãila nedávné události
kolem âeské televize za pﬁíklad problémÛ,
jimÏ ãelí rozhlasové a televizní vysílání
i v zemích ucházejících se o vstup do
Evropské unie a mj. uvedla, Ïe b˘val˘ ﬁeditel
âT Jiﬁí Hodaã je povaÏován za pﬁíli‰ blízkého
ODS
26. dubna
dokument Hokej!!!, nahlíÏející prizmatem
nejpopulárnûj‰í zimní hry historii, politiku
a ãeskou povahu (reÏie Petr Janãárek; âT2)
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27. dubna
Jiﬁí ·indar byl odvolán z funkce vedoucího
redakce zpravodajství v Televizním studiu
Brno pro profesionální pochybení (protoÏe
nabídl externí spolupráci b˘valému
‰éfredaktorovi antisemitského t˘deníku
Politika Josefu Tomá‰ovi); vedením redakce
byl od 1. 5. povûﬁen Petr ·uleﬁ
27. dubna
vy‰etﬁovatel odloÏil v‰ech 106 trestních
oznámení souvisejících s krizí v âeské televizi
s tím, Ïe Ïádné osobû se nepodaﬁilo prokázat
spáchání trestného ãinu; podle vyjádﬁení
vy‰etﬁovatele se nûkteﬁí úãastníci takzvané
krize v âeské televizi nepochybnû dopustili
deliktního jednání, av‰ak v oboru práva
pracovního, správního a obchodního
28. dubna
utkáním âesko-Bûlorusko (âT2) zahájena
série pﬁenosÛ a záznamÛ z MS v ledním
hokeji v Nûmecku, konãící 13. 5. finálov˘m
vítûzstvím ãeské reprezentace nad Finy
28. dubna
Veãer na téma… Radok aneb O pÛvodní
ãeské hﬁe 90. let a autorské soutûÏi Nadace
A. Radoka (âT2)
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Nejsledovanûj‰í publicistické cykly na âT1*)
Fakta 49x
Klekánice 48x
Tady a teì 251x
Stalo se… 38x
Naostro 47x
Objektiv 52x
Bez imunity 43x
Ta na‰e povaha ãeská 25x

D
PO
ÚT
PO–PÁ
PO
NE
NE
âT
ST

â
21.30
21.30
19.35
22.20
21.00
10.00
21.30
22.00

TVR
(v %)
9,5
7,4
7,1
7,0
5,9
5,7
5,5
5,5

AS
(v %)
24,07
18,33
16,28
15,13
13,06
35,43
14,79
15,35

â
18.30
18.50
21.30
22.15

TVR
(v %)
3,4
2,4
2,4
2,2

AS
(v %)
14,43
8,63
5,73
9,20

Nejsledovanûj‰í publicistické cykly na âT2*)
âerná, bílá 213x
Pﬁesãas 212x
Je‰tû jsem tady 11x
Na hranû 9x

D
PO–PÁ
PO–PÁ
PÁ
ÚT

Nejsledovanûj‰í dokumenty na âT1*)
(stopáÏ do 20 minut, sledovanost 12 % a více)

28. dubna
Verdiho Otello v pﬁímém pﬁenosu operního
pﬁedstavení z libereckého Divadla F. X. ·aldy
(âT2)
duben
po sedmimûsíãních stavebních pracích byl
do provozu uveden objekt âeské televize
v areálu Ostrava-Radvanice: rekonstrukcí
b˘valé montáÏní haly vznikl nov˘ natáãecí
ateliér o plo‰e 400 m2 s odpovídajícím
vybavením a zázemím a nové provozní
prostory, coÏ umoÏnilo soustﬁedit pracovi‰tû
pÛvodnû dislokovaná v rÛzn˘ch ãástech
mûsta (Zábﬁeh a Pﬁívoz) do jednoho areálu
a posílit v˘robní kapacitu Televizního studia
Ostrava
5. kvûtna
Sláva vítûzÛm, pilotní díl seriálu
o nejslavnûj‰ích sportovcích 20. století (âT1)
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Dálnice D1, 88. kilometr in Osudové okamÏiky
Gen: Svatopluk Bene‰

D
âT
ST

DA
29. 3.
14. 2.

â
21.26
20.01

TVR
(v %)
17,6
13,8

AS
(v %)
36,00
29,00

Gen: Jiﬁina Bohdalová
Portrét Patrika Eliá‰e
Most Pion˘rÛ 1976 in Osudové okamÏiky
Kubínská 1968 in Osudové okamÏiky
Portrét Stanislava ¤ezáãe
Hole‰ov 1918 in Osudové okamÏiky
Probuzení ·ípkové RÛÏenky

ST
NE
âT
âT
NE
âT
âT

2. 5.
29. 4.
15. 2.
1. 3.
6. 5.
22. 2.
6. 9.

20.01
20.34
21.28
21.23
20.34
21.21
20.46

13,7
13,6
12,7
12,6
12,6
12,5
12,4

33,00
26,00
27,00
27,00
24,00
29,00
26,00

diváci star‰í 15 let
D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)
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Nejsledovanûj‰í dokumenty na âT1*)
(stopáÏ nad 20 minut, sledovanost 15 % a více)
Rusko in Cestománie
Finsko in Cestománie
Ztracen˘ hlas in Pﬁedãasná úmrtí
Zakarpatská Ukrajina in Cestománie
Itálie in Cestománie
¤ecko I in Cestománie
¤ecko II in Cestománie
Spojené arabské emiráty in Cestománie
Pﬁíbûh vyprávûãe in Pﬁedãasná úmrtí

D
PO
PO
ST
PO
PO
PO
PO
PO
ST

DA
5. 11.
22. 10.
19. 9.
27. 8.
12. 11.
24. 9.
17. 12.
28. 5.
19. 12.

â
20.58
20.57
20.45
21.11
21.00
21.00
21.12
21.01
20.53

TVR
(v %)
18,3
18,0
16,8
16,0
15,9
15,6
15,6
15,5
15,4

AS
(v %)
37,00
34,00
34,00
38,00
33,00
31,00
36,00
31,00
33,00

â
21.26
21.28
17.27
20.27
16.36
16.40
17.31
21.24
17.24
20.37

TVR
(v %)
17,1
15,8
14,2
13,9
13,8
12,6
12,2
11,5
10,6
10,2

AS
(v %)
34,00
29,00
55,00
26,00
66,00
52,00
46,00
25,00
44,00
17,00

Nejsledovanûj‰í dokumenty na âT2*)
(stopáÏ do 20 minut, sledovanost 10 % a více)
Portrét Martina Straky
Basketbalista století
MS Grand Tourismo Brno
Sláva vítûzÛm
Portrét Patrika Eliá‰e
Spokojen˘ správce
A sklízet obdiv Ïen
âs. filmov˘ t˘deník
Sláva vítûzÛm
Portrét Martina Straky

D
ÚT
ÚT
âT
NE
âT
SO
SO
âT
SO
ÚT

DA
1. 5.
8. 5.
10. 5.
13. 5.
10. 5.
5. 5.
5. 5.
10. 5.
28. 4.
8. 5.

*) diváci star‰í 15 let
D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

6.–10. kvûtna
na praÏském Îofínû probûhl 38. roãník MTF
Zlatá Praha, specializovan˘ na televizní
poﬁady s hudební a taneãní tematikou; hlavní
cenu získal Zelen˘ stÛl (Tanec smrti v osmi
obrazech) britské spoleãnosti RM Associates;
ﬁeditelem festivalu byl Stanislav Vanûk;
vysílán pﬁenos Slavnostního koncertu
k zahájení MTF Zlatá Praha 2001 (âT2)
9. kvûtna
ve správním ﬁízení Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání proti âeské televizi,
probíhajícím od 22. prosince 2000, Rada
pﬁedbûÏnû konstatovala poru‰ování zákona
koncem roku 2000 a poãátkem roku 2001
a vyÏádala si stanovisko âeské televize
11. kvûtna
na závûr dvoudenního jednání ministrÛ
kultury visegrádské skupiny (Maìarsko,
Polsko, Slovensko, âR) v âeském Krumlovû
se ministﬁi shodli v názoru, Ïe za souãasné
expanze privátního sektoru v oblasti médií je
tﬁeba vûnovat více péãe a pozornosti
veﬁejnoprávní televizi a veﬁejnoprávnímu
rozhlasu
17. kvûtna
hudební dokument Gratia musa tibi
o desetileté práci âeského filharmonického
sboru Brno (âT2)
17. kvûtna
premiéra nového zábavného poﬁadu Na
holky se nepíská o spoleãenském chování
a vztazích mezi lidmi pohledem komikÛ
Josefa Náhlovského a Josefa Mladého
(âT1; naposled 27. 10.)
18. kvûtna
premiéra prvního ze dvou dílÛ dokumentu
Rozko‰ bez rizika, kter˘ zachytil pût let
ãinnosti stejnojmenného obãanského
sdruÏení, zamûﬁeného na zdravotní prevenci
lidí poskytujících sexuální sluÏby; film
z autorského cyklu Îeny na pﬁelomu tisíciletí
Heleny Tﬁe‰tíkové (âT2)
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25. kvûtna
Poslanecká snûmovna PâR zvolila v‰ech
15 ãlenÛ Rady âeské televize, jimiÏ se stali
Bohumil Fanta, Helena Fibingerová, Zdenûk
Forman, Milan Horálek, Zdena HÛlová,
Svatopluk Karásek, Milan KníÏák, Erazim
Kohák, Petr Kuãera, Ladislav Miler, Jan
Mrzena, Jiﬁí Presl, Jana ·ilerová, Lucie
Weissová a Pavel Îáãek (snûmovna vybírala
ze 45 kandidátÛ, které vybral volební v˘bor
z více neÏ 250 navrÏen˘ch: právû zpÛsob
redukce poãtu kandidátÛ v˘borem se setkal
ve veﬁejnosti s kritikou)
26. kvûtna
první z ‰esti ãástí Povídání o opeﬁe s Dagmar
Peckovou a jejími pﬁáteli a spolupracovníky
(âT2)
27. kvûtna
nejnovûj‰í inscenace opery Leo‰e Janáãka:
Vûc Makropulos z Mahenova divadla v Brnû,
kde pﬁed 75 lety probûhla její svûtová
premiéra (âT2)
28. kvûtna
ãlenové Asociace televizních organizací
(âeská televize, FTV Premiéra a TV3)
a zástupci spoleãnosti CET 21 a Asociace
komunikaãních agentur, pﬁipravujících se na
vstup do ATO, jednomyslnû urãili vítûzem
tendru na realizátora nového
peoplemetrového projektu agenturu
Mediaresearch, která sdruÏuje firmy Lerach,
YAD Systems a STEM/MARK; nov˘ projekt
mûl nahradit podobn˘, jenÏ konãil v dubnu
2002, a mj. roz‰íﬁit poãet mûﬁen˘ch
domácností z 600 na 1200
30. kvûtna
Rada âeské televize zvolila na prvním
jednání sv˘m pﬁedsedou Jana Mrzenu,
1. místopﬁedsedkyní Zdenu HÛlovou
a 2. místopﬁedsedou Bohumila Fantu
31. kvûtna
spoleãnost PricewaterhouseCoopers
zveﬁejnila na své internetové stránce
v˘sledky auditu hospodaﬁení âT od roku
1992, kter˘ probûhl na základû usnesení
Poslanecké snûmovny; audit odhalil dílãí
nedostatky a doporuãoval zv˘‰ení vnitﬁní
kontroly
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Nejsledovanûj‰í dokumenty na âT2*)
(stopáÏ nad 20 minut, sledovanost 6 % a více)
Titanic – anatomie katastrofy (USA)
Bermudsk˘ trojúhelník
in Nadpﬁirozené jevy ve svûtle vûdy (VB)
Titanic – anatomie katastrofy (USA)
Nacismus, varování dûjin (VB)
Nacismus, varování dûjin (VB)
Válka v barvû (VB)
Kursk – dopis z podmoﬁského hrobu (DÁN)
Byla nalezena Atlantida
in Nadpﬁirozené jevy ve svûtû vûdy (VB)

D
âT

DA
19. 4.

â
20.00

TVR
(v %)
10,6

AS
(v %)
22,00

ÚT

30. 10.

20.01

8,8

17,00

ÚT
âT
âT
âT
âT

17. 4.
17. 5.
14. 6.
28. 6.
1. 11.

20.00
20.00
20.01
20.00
20.25

8,2
7,3
7,3
7,2
6,9

14,00
17,00
18,00
18,00
13,00

ÚT

6. 11.

20.01

6,9

13,00

Nacismus, varování dûjin (VB)
Hokej!!!
Tajemství levitace
in Nadpﬁirozené jevy ve svûtle vûdy (VB)

âT
âT

31. 5.
26. 4.

20.00
20.00

6,7
6,4

15,00
13,00

ÚT

18. 12.

20.01

6,3

13,00

Îivé mrtvoly
in Nadpﬁirozené jevy ve svûtle vûdy (VB)

ÚT

2. 10.

20.00

6,2

12,00

Takoví nám vládli
Jezerní pﬁí‰ery
in Nadpﬁirozené jevy ve svûtle vûdy (VB)

PO

22. 10.

20.00

6,2

11,00

ÚT

16. 10.

20.01

6,1

12,00

Tajemství oceánÛ (VB)

NE

14. 1.

13.31

6,0

24,00

â
20.05
20.05
20.05
20.05
20.20
20.05
20.05
20.05
20.05
11.00
20.05

TVR
(v %)
32,1
26,0
18,3
16,7
15,5
15,0
14,4
13,7
13,4
13,4
11,8

AS
(v %)
57,02
47,65
43,58
31,98
31,94
34,48
26,12
27,84
26,39
54,52
23,02

Nejsledovanûj‰í dramatické seriály*)
(stopáÏ nad 20 minut, sledovanost 10 % a více)
·ípková RÛÏenka 10x
âetnické humoresky 13x
Chalupáﬁi 11x
Bylo nás pût 4x
Milí Bakaláﬁi 6x
Mal˘ pitaval z velkého mûsta 9x
âerní andûlé 8x
Dobrá voda 7x
Zdivoãelá zemû 20x
Nemocnice na kraji mûsta 20x
Pﬁísahám a slibuji 4x

P
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

D
PO
âT
âT
PO
ST
PO
NE
âT
PO
NE
âT

diváci star‰í 15 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)
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Nejsledovanûj‰í hrané filmy na âT1*)
(sledovanost 15 % a více)
Princezna ze mlejna II
Princezna ze mlejna I
Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku
StÛj, nebo se netrefím
S tebou mû baví svût
Vesniãko má stﬁedisková
Policejní akademie 1 (USA)
Bájeãná léta pod psa
Jak básníkÛm chutná Ïivot
Konec básníkÛ v âechách
Poloviãní ‰ance (FR)
Kolja
Na samotû u lesa
Uprchlík (USA)
Forrest Gump (USA)
Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (IT)
Policejní akademie 3 (USA)
Robinson Crusoe (USA)
Policejní akademie 2 (USA)
Návrat idiota
Hrbáã (FR)
Pomsta âerného korzára (IT)

D
PO
SO
ÚT
NE
PÁ
PÁ
PÁ
NE
PÁ
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO
SO
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PO
SO
PÁ

DA
24. 12.
22. 12.
25. 12.
5. 8.
28. 12.
28. 9.
16. 2.
19. 8.
30. 11.
7. 12.
24. 11.
13. 4.
14. 12.
3. 11.
6. 1.
19. 1.
2. 3.
4. 5.
23. 2.
1. 1.
16. 6.
23. 3.

diváci star‰í 15 let
D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO
*)

â
19.32
20.02
20.00
20.04
20.06
20.04
20.31
20.04
20.05
20.06
21.18
20.31
20.06
21.13
20.05
20.31
20.32
20.32
20.31
20.06
21.10
20.31

TVR
(v % )
41,1
30,4
29,0
22,8
21,9
19,3
18,7
18,5
18,1
17,8
17,6
17,5
16,9
16,8
16,4
16,1
15,9
15,8
15,7
15,2
15,1
15,0

AS
(v %)
66,00
52,00
46,00
49,00
39,00
40,00
36,00
43,00
36,00
35,00
45,00
34,00
34,00
40,00
28,00
33,00
30,00
33,00
31,00
25,00
41,00
32,00

31. kvûtna aÏ 1. ãervna
prozatímní ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín se zúãastnil
v˘jezdního zasedání Stálé komise pro
sdûlovací prostﬁedky Parlamentu âR v Lipnici
nad Sázavou, kde mj. prezentoval studii
o stûÏejním zdroji financování âT „Televizní
poplatek v promûnách doby“
1. ãervna
v˘konem funkce vedoucího útvaru Public
Relations a promotion byl povûﬁen David
Jiru‰ek
1. ãervna
Zlín 2001 aneb KdyÏ velcí byli malí, pﬁenos
závûreãného veãera 41. roãníku
Mezinárodního festivalu filmÛ pro dûti
a mládeÏ ve Zlínû (âT1)
8. ãervna
Václav Klaus zaslal Radû âeské televize
stíÏnost na poﬁad Chapadla korupce, kter˘
oznaãil za tendenãní a úãelov˘ a za útok na
demokratick˘ systém âeské republiky
10. ãervna
Concertino Praga 2001, záznam koncertu
mezinárodní rozhlasové soutûÏe mlad˘ch
hudebníkÛ v praÏském Rudolfinu (âT2)
11. ãervna
cestopisn˘ dokument Martina Ry‰avého
Sibiﬁ – du‰e v muzeu o kultuﬁe a tradicích
mal˘ch sibiﬁsk˘ch národÛ (âT2)
12. ãervna
Poslanecká snûmovna uspoﬁádala semináﬁ
o financování veﬁejnoprávních médií;
poslanec a místopﬁedseda snûmovny Ivan
Langer zde mj. navrhl, aby zákonodárci
pﬁem˘‰leli o budoucím spojení âeské
televize a âeského rozhlasu do jedné
instituce financované pouze
z koncesionáﬁsk˘ch poplatkÛ
12. ãervna
z funkce ‰éfredaktora publicistiky byl
odvolán Martin Mrnka z dÛvodu profesních
pochybení
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14. ãervna
vláda pﬁedloÏila Poslanecké snûmovnû návrh
zákona o âeském rozhlasu, odpovídající
lednové novelizaci zákona o âeské televizi
(zákon byl v roce 2002 na základû tohoto
návrhu schválen pﬁes nesouhlas Senátu
i prezidenta a vydán jako ã. 192/2002 Sb.),
a návrh zákona o regulaci reklamy,
pﬁipraven˘ s ohledem na legislativu
Evropské unie (s pozmûÀovacími návrhy byl
schválen a vydán jako ã. 138/2002 Sb.)
14. ãervna
v˘konem funkce ‰éfredaktora publicistiky byl
pﬁechodnû povûﬁen Petr Bohu‰ (do 15. 11.),
kter˘ si souãasnû ponechal vedení ostravské
redakce zpravodajství
17. ãervna
K. Weis: Polsk˘ Îid, záznam operního
pﬁedstavení ze Státní opery v Praze (âT2)
20. ãervna
spoleãnost HZ Praha dokonãila forenzní
‰etﬁení v televizních studiích Brno a Ostrava,
které probûhlo podle usnesení Poslanecké
snûmovny
21. ãervna
Rada âeské televize zvolila pûtiãlennou
Dozorãí komisi, která je jejím poradním
orgánem pro ekonomické záleÏitosti âeské
televize; po sly‰ení ãtrnácti kandidátÛ byli
zvoleni Ivan Dvoﬁák, Jiﬁí Korb, Hana
Kuãerová, Jiﬁí Pártl a Miroslav Tajã; na
základû nûkolika stíÏností na poﬁad Chapadla
korupce (z 6. 6.), mj. v dopise Václava Klause,
si Rada âT vyÏádala zpracování odborného
stanoviska od Centra pro mediální studia
FSV UK, které pak konstatovalo implicitní
vyjádﬁení politického postoje v poﬁadu
23. ãervna
Veãer na téma… Svátek hudby (âT2)

26. ãervna
na svém prvním jednání zvolila Dozorãí
komise Rady âeské televize sv˘m
pﬁedsedou Jiﬁího Korba a místopﬁedsedou
Jiﬁího Pártla
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Nejsledovanûj‰í hrané filmy na âT2*)
(sledovanost 5 % a více)
D
NE
NE
NE
NE
PO
NE
PO
NE
SO
SO
NE
NE
SO

Hrbáã (FR)
V pravé poledne (USA)
Cartouche (FR)
S.O.S. Titanic (VB)
Artu‰,Merlin a Prchlíci
Rytíﬁ Pardaillan (FR/IT)
V‰ichni dobﬁí rodáci
ManÏelé z roku II (FR/IT)
Co je vám, doktore?
Tucet ‰pinavcÛ (VB/USA)
Scaramouche (USA)
Kundun (USA)
Ztracen˘ poklad Dos Santos (USA)

DA
21. 10.
4. 11.
18. 2.
15. 4.
1. 1.
4. 3.
3. 12.
11. 2.
22. 12.
19. 5.
25. 2.
26. 8.
29. 12.

â
17.13
17.28
17.01
17.24
17.59
17.25
21.32
17.17
17.53
16.51
17.01
20.00
12.36

TVR
(v %)
12,0
7,8
7,3
6,9
6,8
6,6
6,3
6,1
5,9
5,7
5,6
5,2
5,0

AS
(v %)
35,00
21,00
20,00
20,00
15,00
20,00
19,00
18,00
17,00
28,00
17,00
12,00
22,00

â

TVR
(v %)

AS
(v %)

Nejsledovanûj‰í samostatné dramatické poﬁady*)
(sledovanost 13% a více)
P

D

DA

Otec neznám˘ aneb
Cesta do du‰e v˘strojního náãelníka

âT1

ST

9. 5.

20.22

22,5

46,00

âesk˘ Robinson 3/3
Ani svatí, ani andûlé
Policejní pohádky stráÏmistra Zahrádky
âesk˘ Robinson 1/3

âT1
âT1
âT1
âT1

ST
NE
ST
ST

14. 2.
14. 10.
11. 4.
31. 1.

20.22
20.06
20.21
20.27

20,0
19,6
18,6
17,5

39,00
37,00
38,00
33,00

âesk˘ Robinson 2/3
Den dobr˘ch skutkÛ
Znásilnûní
Karlínská balada
O Popelákovi
Na‰e dûti
Jak si zaslouÏit princeznu

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

ST
NE
ST
ST
NE
ST
NE

7. 2.
9. 9.
24. 1.
2. 5.
4. 3.
13. 6.
22. 4.

20.21
20.05
20.22
20.24
13.15
20.21
13.19

17,5
16,8
16,4
16,1
14,5
14,2
13,7

33,00
31,00
32,00
36,00
47,00
36,00
46,00

diváci star‰í 15 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)

24. ãervna
v rámci cyklu Zveme vás do divadla Boleslav
Polívka jako vûãn˘ lovec Ïensk˘ch srdcí ve
svém autorském divadelním pﬁedstavení Pro
dámu na balkonû (âT2)

1 0
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Nejsledovanûj‰í zábavné cykly*)
(sledovanost 5 % a více)
Tak neváhej a toã! – Speciál 3x
MoÏná pﬁijde i kouzelník 11x
Banánové rybiãky 42x
Na palmû 6x
Zemûkoule 9x
Bolkoviny 5x
Banánové perliãky 9x
Jsou hvûzdy, které nehasnou 7x
Kufr 12x
O poklad AneÏky âeské 10x
Tak neváhej a toã! 49x
Kdo zaváhá, nejede! 4x
Cesta na stﬁíbrné plátno 6x
Kdo zaváhá, nejede 8x
KdyÏ se ﬁekne profese 52x
Cesta na stﬁíbrné plátno 11x
AZ-kvíz 189x

P
CT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
CT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT2/âT1

D
SO
âT
PÁ/ÚT
âT/ST
SO/âT
PÁ/NE/ST
ÚT
SO
NE/ST
NE/ST
PÁ
âT
NE
âT/SO
NE
NE/SO
ÚT–PÁ

â
20.03
21.00
20.50
20.30
20.30
20.05
20.50
20.05
20.05
20.03
20.05/18.35
20.30
18.15
20.35/17.10
17.25
18.05/17.10
17.30

TVR
(v %)
18,6
13,7
13,6
13,5
12,1
13,1
12,0
11,8
10,9
9,2
8,0
6,8
5,7
5,7
5,2
5,1
5,0

AS
(v %)
36,91
32,44
30,87
27,12
24,29
26,76
27,22
23,55
21,27
17,90
21,20
14,45
14,34
17,83
21,09
17,31
26,79

Nejsledovanûj‰í samostatné zábavné poﬁady*)
(sledovanost 15 % a více)
Vyhlá‰ení ankety T˘T˘
Donutil nás opût k smíchu

P
âT1
âT1

D
SO
NE

DA
17. 2.
10. 6.

â
20.03
20.01

TVR
(v %)
34,1
21,8

AS
(v %)
60,00
41,00

Poﬁád se nûco dûje
Vyhlá‰ení Cen Thálie 2000
Donutil nás k smíchu
Na kus ﬁeãi
Miroslav Donutil v Baráãnické rychtû
Proã bychom se nebavili
Poﬁád se nûco dûje
Proã bychom se nebavili
âesk˘ lev 2000
Na holky se nepíská
Atlet roku

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

NE
SO
NE
ÚT
SO
SO
SO
SO
SO
âT
SO

22. 4.
24. 3.
20. 5.
25. 12.
20. 10.
16. 6.
8. 9.
16. 6.
3. 3.
17. 5.
19. 11.

20.01
20.04
20.01
21.36
20.04
20.05
20.02
20.05
20.03
20.33
20.04

20,3
19,2
19,1
17,8
17,7
17,4
17,4
17,4
17,3
16,9
16,5

36,00
38,00
40,00
35,00
35,00
42,00
36,00
42,00
31,00
37,00
33,00

*) diváci star‰í 15 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

28. ãervna
vedení âT pozastavilo vysílání reportáÏe
praÏské Redakce publicistiky o auditu
v Televizním studiu Brno, pﬁipravené pro
poﬁad Tady a teì, z dÛvodu ponechání
prostoru pro vyjádﬁení Rady âT k auditu:
konflikt mezi redaktory a ﬁeditelem
zpravodajství ZbyÀkem Honysem, kter˘ mûl
pokraãování v dal‰ích mûsících (viz 5. 11.)
29. ãervna
pﬁím˘ pﬁenos z Paegas arény v Praze
u pﬁíleÏitosti vyvrcholení ankety âesk˘ klip
desetiletí (âT1)
1. ãervence
prozatímní ﬁeditel âT povûﬁil Petra Erbena
funkcí ‰éfproducenta umûleck˘ch poﬁadÛ âT;
dosavadní ‰éfproducent Karel Kochman
ode‰el z této funkce a z âT na vlastní Ïádost
4. ãervence
vyhlá‰en nov˘ zákon o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (ã.
231/2001 Sb.), pﬁipraven˘ s ohledem na
legislativu Evropské unie na základû
poslaneckého návrhu ze záﬁí 2000 a se
zapracováním ustanovení z paralelnû
pﬁipravovaného vládního návrhu
(Poslanecká snûmovna setrvala usnesením
z 26. 6. na znûní, které pﬁedtím schválila, pﬁes
vrácení zákona prezidentem 7. 6.)
5.–14. ãervence
36. MFF Karlovy Vary: tisková konference âT
12. 7. byla vûnována její dal‰í podpoﬁe
kinematografick˘ch projektÛ; porota
dokumentární tvorby ocenila zvlá‰tním
uznáním film Heleny Tﬁe‰tíkové V pasti, kter˘
natoãila pro âT; pﬁenos z pﬁedávání cen
vítûzÛm 14. 7. uvádûl Marek Eben (âT1)
7. ãervence
první díl dokumentárního cyklu Lesy âeské
republiky, mapující jedno velké bohatství
na‰í zemû (âT2; závûreãn˘ díl 8. 9.)
7. ãervence
na âT2 Veãer na téma… 40 let brnûnského
televizního studia (âT2)
9. ãervence
prozatímní ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín ustavil
pracovní skupinu pro programové aspekty
pozemního digitálního televizního vysílání
âeské televize
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12. ãervence
dokument Petra Ruttnera MÛj nejkrásnûj‰í dÛm
– Adolf Loos o dvouletém prÛbûhu opravy
Müllerovy vily, národní kulturní památky
navrÏené architektem Adolfem Loosem (âT2)

Zadávací dokumentace v˘bûrového ﬁízení na generálního ﬁeditele âT
I)
•

Forma:
veﬁejné vyhlá‰ení

13. ãervence
Poslanecká snûmovna schválila Zprávu
o stavu vysílání a ãinnosti Rady âeské
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za
rok 2000 a vzala na vûdomí informaci
o postupu Rady âeské republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání ve vûci pﬁevodu
majetkov˘ch podílÛ FTV Premiéra, s. r. o.

II)
•
•
•
•

Kritéria hodnocení – zejména:
vzdûlání
profesní pﬁedpoklady
pﬁedpoklady k ﬁízení velké instituce
reference

III) Inzerát oznamující vypsání v˘bûrového ﬁízení:
13. ãervence
prozatímní ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín pﬁijal
opatﬁení vypl˘vající z auditorsk˘ch zpráv
PricewaterhouseCoopers a HZ Praha
28. ãervence
Veãer na téma… Animovan˘ film (âT2)
30. ãervence
interní pﬁedpis âT v návaznosti na nov˘
zákon o rozhlasovém a televizním vysílání
(ã. 231/2001 Sb.) upravil oznaãování poﬁadÛ
nevhodn˘ch pro dûti a mladistvé obrazov˘m
symbolem (hvûzdiãka doplÀující logo
programu âT1 nebo âT2)
11. srpna
Veãer na téma… âlovûk a zvíﬁe (âT2)
22. srpna
Rada âeské televize na svém jednání mj.
schválila úãetní závûrku a hospodáﬁsk˘
v˘sledek za rok 2000, vzala na vûdomí zprávu
o v˘sledku hospodaﬁení âT za první pololetí
roku 2001 a pﬁijala usnesení k aplikaci závûrÛ
forenzního auditu âT
23. srpna
dokument Na‰i ze Sudbury, o âe‰ích, pro nûÏ
se v dÛsledku sovûtské okupace Kanada
stala nov˘m domovem (âT2)

zaãátek inzerátu
Rada âeské televize vyhla‰uje na základû § 9, odst. 4, Zákona
ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v˘bûrové ﬁízení na funkci generální ﬁeditelky/generálního ﬁeditele âeské televize pﬁihlá‰ka do v˘bûrového ﬁízení musí obsahovat tyto náleÏitosti:
1. jméno, adresu bydli‰tû, rodné ãíslo uchazeãe
2. náleÏitosti vypl˘vající ze Zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi,
§ 9 odst. 4, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
3. prohlá‰ení vypl˘vající ze Zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi,
§ 9 odst. 5, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
4. strukturovan˘ Ïivotopis
5. doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
6. úvahu o veﬁejnoprávním poslání âeské televize, v rozsahu max.
3 normové strany
7. projekt t˘kající se funkce âeské televize dle § 2, § 3 Zákona
ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
v rozsahu max. 10 normov˘ch stran
8. souhlas s veﬁejn˘m projednáváním pﬁihlá‰ky
9. jména a adresy osob a institucí, které mohou poskytnout na uchazeãe reference
Pﬁihlá‰ka obsahující v‰echny náleÏitosti musí b˘t doruãena písemnû po‰tou na adresu notáﬁské kanceláﬁe JUDr. Jarmila Humpolcová, Opletalova 55, 111 84 Praha 1 v obálce oznaãené nápisem
„Rada âT“, pﬁiãemÏ rozhodující je prokazatelné datum odeslání do
4. 9. 2001
Doklady a informace nutné k vypracování bodu ã. 6. a 7. budou k dispozici v sekretariátu Rady âeské televize po telefonické domluvû na telefonním ãísle 02/6113 4017–19 – Jana Kamicová, nebo na e-mailové
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adrese radact@czech-tv.cz. Uchazeã je povinen pﬁed nahlédnutím do
podkladÛ a informací podepsat prohlá‰ení o mlãenlivosti.
Rada âeské televize má právo kdykoliv v˘bûrové ﬁízení zru‰it.
konec inzerátu
IV)
•
•
•
•
•

•

ZpÛsob vyhodnocení uchazeãÛ:
kontrola úplnosti pﬁihlá‰ek (po formální stránce)
hodnocení pﬁihlá‰ek (po obsahové stránce),
vlastní v˘bûr uchazeãÛ bude proveden ve tﬁech kolech,
v prvním kole budou vyﬁazeny pﬁihlá‰ky do‰lé po termínu, a pﬁihlá‰ky
nesplÀující náleÏitosti; ostatní pﬁihlá‰ky postupují do druhého kola,
v druhém kole budou uchazeãi, jejichÏ pﬁihlá‰ka postoupila do
druhého kola, prezentovat svÛj projekt a absolvují pohovor na veﬁejném jednání Rady âeské televize; Rada âeské televize vybere
maximálnû 5 uchazeãÛ, kteﬁí postoupí do tﬁetího kola, poﬁadí prezentace bude urãeno losem.
ve tﬁetím kole Rada âeské televize po diskusi a na základû volby
jmenuje generálního ﬁeditele âeské televize z úãastníkÛ, kteﬁí postoupili do tﬁetího kola.

V) Vlastní v˘bûrové ﬁízení:
Inzerát bude uveﬁejnûn ve dvou celostátnû distribuovan˘ch denících
(MFDnes, HN), v Obchodním vûstníku a na internetov˘ch stránkách
âeské televize, na Teletextu âeské televize a v Oznamu âeské televize.
VI) Harmonogram
zveﬁejnûní inzerátu 10. 7. 2001
odeslání pﬁihlá‰ek 4. 9. 2001
otevﬁení obálek 11. 9. 2001
hodnocení úplností pﬁihlá‰ek 19. 9. 2001
jednání Rady âT 1. kolo 19. 9. 2001
jednání Rady âT 2. kolo
jednání Rady âT 3. kolo
O termínu 2. a 3. kola v˘bûru bude rozhodnuto v rámci pﬁíslu‰n˘ch jednání Rady âeské televize, mimo jiné s ohledem na poãet pﬁihlá‰en˘ch.
Závûreãná zpráva, oznámení v˘sledkÛ v‰em uchazeãÛm, oficiální
oznámení v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení dle zákona 483/1991 o âeské
televizi, § 4 odst. 5, jmenování generálního ﬁeditele âeské televize.
Zdroj: pﬁíloha zápisu z jednání Rady âeské televize dne 3. 7. 2001
internetová stránka Rady âeské televize
(v rámci stránky www.czech-tv.cz)

24. srpna
prozatímní ﬁeditel âT urãil v návaznosti na
nové závazky âT podle zákona o rozhlasovém
a televizním vysílání (ã. 231/2001 Sb.) ve
zpﬁístupÀování poﬁadÛ âT sluchovû
postiÏen˘m divákÛm v˘ãet poﬁadÛ
s tlumoãením do znakového jazyka,
s otevﬁen˘mi podtitulky, se skryt˘mi titulky
a s vyuÏitím maxima grafick˘ch informací,
a rozhodl o pravidelné aktualizaci okruhu
tûchto poﬁadÛ
28. srpna
poslední vydání magazínu Regiony
v souvislosti se zavádûním nové struktury
regionálního zpravodajství v âT
29. srpna
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
udûlila âeské televizi za poru‰ování zákona
v dobû krize na pﬁelomu let 2000 a 2001
pokutu dva milióny korun; âT se pozdûji
odvolala, udûlení pokuty nenabylo právní
moci (stav ke konci srpna 2002)
31. srpna
interní pﬁedpis âT stanovil pÛsobnost
a pravomoci pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek
v rámci organizaãní struktury âeské televize
1. záﬁí
první z deseti dílÛ dokonãeného
dokumentárního cyklu Petra Horkého
Neznámá zemû – svût podle Thora
Heyerdahla, z nichÏ sedm bylo nov˘ch (první
z nich uveden 29. 9.) a úvodní tﬁi mûly
premiéru jiÏ v roce 1999 (âT2; závûreãn˘ díl
uveden 3. 11.)
1. záﬁí
Veãer na téma… PostiÏení literaturou (âT2)
4. záﬁí
mezinárodní rozhodãí tribunál v Lond˘nû
zamítl nároky na náhradu ‰kody, které proti
âeské republice uplatnil Ronald Lauder ve
vûci investice do TV Nova
4. záﬁí
první vydání nové podoby VeãerníkÛ o cca
dvojnásobné stopáÏi a zaãínajících pﬁed
18. hodinou (âT1)
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7. záﬁí
první ze tﬁinácti dílÛ dokumentárního cyklu
Legendy folku a country, mapujícího
poslední ãtvrtstoletí nejen folku a country
v na‰ich zemích (scénáﬁ a reÏie Jiﬁí
Vondráãek; âT2)
9. záﬁí
Veãer na téma… Umûní (Ïít) v exilu (âT2)
10. záﬁí
první z deseti dílÛ nového dramatického
seriálu ·ípková RÛÏenka, natoãeného
reÏisérem Jaroslavem Hanu‰em podle
scénáﬁe Jana Míky (âT1)
11. záﬁí
dokument Tanec Praha 2001, pﬁibliÏující
XIII. roãník Mezinárodního festivalu soudobé
taneãní tvorby a pohybového divadla
v Praze (âT2)
11. záﬁí
teroristick˘ útok na mrakodrapy Svûtového
obchodního centra v New Yorku
14. záﬁí
mezinárodní arbitráÏní tribunál ve
Stockholmu ve sporu spoleãnosti CME se
sídlem v Nizozemsku s âeskou republikou
rozhodl ve prospûch CME ve vûci ochrany
investic do TV Nova; verdikt zatím neﬁe‰il
celkovou v˘‰i náhrady; âeská republika pak
12. 12. podala k odvolacímu soudu ve
Stockholmu návrh na zru‰ení v˘roku
arbitráÏe
15. záﬁí
Den Antonína Dvoﬁáka, záznam koncertu
âeské filharmonie, kter˘ se konal v praÏském
Rudolfinu 8. záﬁí, pﬁesnû v den 160. v˘roãí
skladatelova narození (âT2)
16. záﬁí
Veãer na téma… Skvosty svûtového
animovaného filmu (âT2)
19. záﬁí
Rada âeské televize konstatovala pﬁijetí
44 pﬁihlá‰ek do v˘bûrového ﬁízení na
generálního ﬁeditele âT; Rada projednala
v˘sledky forenzního auditu âT, provedeného
na základû usnesení Poslanecké snûmovny,
a pﬁijala k nûmu stanovisko
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Sledovanost poﬁadÛ z oblasti divadla, hudby a literatury*)
Sluha dvou pánÛ – záznam inscenace ND
Koncert Hvûzd na Îofínû
Dracula
Adventní koncert
Cizí slovo Poezie
Amerika: Pocta hrdinÛm (USA)
Velehrad 2001 – záznam koncertu
Hlasy poezie
Legenda jménem Queen
Peter Dvorsk˘ a jeho pﬁátelé
Slavné duety z ãesk˘ch oper
Hlasy poezie
Mé vlasti
Novoroãní koncert
VídeÀsk˘ch filharmonikÛ (RAK)

P
âT2
âT1
âT2
âT1
âT2
âT2
âT1
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2

D
SO
ÚT
SO
NE
âT
SO
PÁ
SO
SO
SO
NE
âT
SO

DA
15. 12.
8. 5.
29. 12.
2. 12.
4. 1.
22. 9.
6. 7.
15. 12.
24. 11.
29. 12.
21. 1.
25. 10.
12. 5.

â
20.03
18.08
14.11
18.07
19.54
20.01
18.07
22.45
20.01
20.00
20.01
19.51
21.21

TVR
(v %)
6,6
5,3
5,1
5,1
3,3
2,8
2,2
2,1
2,1
1,8
1,8
1,6
1,5

AS
(v %)
13,00
19,00
22,00
13,00
7,00
6,00
15,00
7,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00

âT2

PO

1. 1.

11.15

1,5

6,00

Sledovanost vybran˘ch poﬁadÛ se vzdûlávacím prvkem*)
Diktát
Diktát
Kalendárium 52x
ManaÏerem vlastního zdraví 50x

P
âT1
âT1
âT1
âT1

D
ST
ST
NE
NE

DA
31. 1.
27. 6.
–
–

â
20.02
20.02
10.30
17.15

TVR
(v %)
10,9
4,3
4,0
3,8

AS
(v %)
21,00
13,00
24,29
16,75

Diagnóza 28x
Populární mechanika 53x (KA)

âT2
âT2

ST
ÚT

–
–

21.31
15.10

3,2
1,3

8,21
10,86

â
15.30
15.30

TVR
(v %)
1,8
2,4

AS
(v %)
8,93
12,07

Sledovanost cyklick˘ch náboÏensk˘ch poﬁadÛ*)
KﬁesÈansk˘ magazín 25x
Cesty víry 23x

P
âT1
âT1

D
NE
NE

diváci star‰í 15 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)

L e t o p i s
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Sledovanost samostatn˘ch náboÏensk˘ch poﬁadÛ*)
Sváteãní promluva
Urbi et Orbi
Ekumenická bohosluÏba
Urbi et Orbi
Bible – Star˘ zákon: Josef 1
PÛlnoãní bohosluÏba
Novoroãní ekumenická bohosluÏba
Bible – Star˘ zákon: Josef 2
Velkopáteãní bohosluÏba
Vánoãní bohosluÏba
Odvalte ten kámen
Fórum 2000 – Setkání
Jáhnové, sluÏba pro 21. století
BohosluÏba
Velikonoãní bohosluÏba
Jeruzalém Starého zákona
Meditace
Vánoãní koncert z Vatikánu
Zavírání Svaté brány

P
âT1
âT1
âT1
âT1
âT2
âT1
âT1
âT2
âT1
âT2
âT1
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2

D
PO
NE
SO
ÚT
ÚT
PO
PO
ST
PÁ
ÚT
NE
ÚT
ST
âT
NE
PO
PO
PO
SO

DA
24. 12.
15. 4.
15. 9.
25. 12.
25. 12.
24. 12.
1. 1.
26. 12.
13. 4.
25. 12.
26. 8.
16. 10.
26. 12.
5. 7.
15. 4.
24. 12.
16. 4.
24. 12.
6. 1.

â
18.00
11.55
17.06
11.55
22.20
24.00
18.06
22.05
17.00
10.00
14.20
18.30
15.27
10.30
10.30
23.51
12.13
19.31
09.26

TVR
(v %)
7,5
3,6
3,0
2,9
2,9
2,8
2,5
2,1
2,0
2,0
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,1
1,1
1,0

AS
(v %)
21,00
16,00
17,00
10,00
8,00
18,00
6,00
5,00
11,00
7,00
10,00
4,00
6,00
15,00
6,00
6,00
5,00
2,00
8,00

Nejsledovanûj‰í dramatické seriály pro dûti**)
Arabela 13x
Bylo nás pût 6x
Arabela se vrací 26x
Byl jednou jeden objevitel 7x (FR)
âarodûjnice ‰kolou povinné 23x (VB)
Létající âestmír 6x
Garfield a pﬁátelé 13x (USA)

P

D

â

TVR
(v %)

AS
(v %)

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

NE
PO
NE
NE
NE
SO
NE

8.55
20.04
8.54
8.30
9.05
18.07
9.30

21,7
20,1
19,1
17,5
16,2
16,0
15,7

51,15
57,50
59,31
45,85
42,85
54,51
43,14

diváci star‰í 15 let
diváci 4–14 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

*)

21. záﬁí
podpis kupní smlouvy, kterou âeská televize
získala od âNTS sedmikamerov˘ digitální
pﬁenosov˘ vÛz Philips s odpovídajícím
záznamov˘m a efektov˘m zaﬁízením,
nejmodernûj‰í pﬁenosov˘ vÛz ve svém
autoparku
21. záﬁí
stávkov˘ v˘bor Nezávislé odborové
organizace âT v Praze vyhlásil stávkovou
pohotovost, zdÛvodÀovanou zastra‰ováním
zamûstnancÛ prozatímním vedením âT; Jiﬁí
Balvín povaÏoval krok stávkového v˘boru za
neodÛvodnûn˘ (pﬁípad souvisel s otevﬁen˘m
dopisem redaktora Martina Schmarcze
prozatímnímu ﬁediteli, v nûmÏ se kriticky
stavûl k udûlení pokuty âeské televizi Radou
pro rozhlasové a televizní vysílání,
a s následn˘m pracovnûprávním postihem
redaktora)
22. záﬁí
záznam koncertu Pocta baroku v rámci MHF
âesk˘ Krumlov 2001 (âT2)
23. záﬁí
Veãer na téma… Jaroslav Seifert,
uspoﬁádan˘ v den 100. v˘roãí narození
básníka (âT2)
26. záﬁí
Dobroãinná akademie aneb Paraple 2001,
osm˘ pﬁenos zábavného poﬁadu se sbírkou
ve prospûch konta Paraple moderoval
Zdenûk Svûrák (âT1)

**)

29. záﬁí
Leonard Bernstein: M‰e, záznam
zahajovacího scénického projektu MHF
Moravsk˘ podzim 2001 z brnûnské haly
Rondo (âT2)
30. záﬁí
ukonãení projektu Implementace
informaãního systému SAP R/3 v âeské
televizi

3 2 5

( P r v n í c h )
1.–17. ﬁíjna
neveﬁejná sly‰ení kandidátÛ na funkci
generálního ﬁeditele âT pﬁed Radou âeské
televize: 1. ﬁíjna se pﬁedstavili Tomá‰ Marek,
Karel ·tûpánek, Jan Vít, Vítûzslav Kudláã,
Stanislav Vanûk, Petr Marek, Jiﬁí Balvín
a Michal Vostﬁez, 4. ﬁíjna Petr Sládeãek,
Svatava Kabo‰ová, Jan ¤eﬁicha, Vlastimil
JeÏek, Pavel Bouda, Petr Schönfeld, Ale‰
Heﬁmánek, Jiﬁí Koubek, 10. ﬁíjna Zdenûk Bém
Verner, Martin Mrnka, Jaromír Pohan, Alena
Dlabaãová, Jan KnûÏínek, Jan ·tern,
Franti‰ek âerven˘, 17. ﬁíjna se pﬁedstavili
Martin Junek, Jiﬁí Makovec, Vít Novotn˘,
Tomá‰ Kopeãn˘, Dana Mazalová, Ivo
Pavelek, Martin Vadas a Pavel Bartas;
s ohledem na nesplnûní kritérií zadání
v˘bûrového ﬁízení byli ze sly‰ení jiÏ vyﬁazeni
Ondﬁej Höppner, Jiﬁí Janeãek, EvÏen
Hlinovsk˘, Otakar Svoboda, Josef DoleÏal,
Jindﬁich Bare‰, Radek Honzajk, Alena
Müllerová, Zdenûk ·evãík, Ladislav Horák,
Bedﬁich Komárek, Jan Kopal a Jiﬁí ¤íha
2. ﬁíjna
první ze 13 dílÛ dokumentárního cyklu
Nadpﬁirozené jevy ve svûtle vûdy z dílny BBC
a Discovery (âT2)
8. ﬁíjna
dokument reÏiséra Bernarda ·afaﬁíka âesk˘
fenomén – homo chalupáﬁ (âT2)
9. ﬁíjna
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
schválila pﬁevod licence k vysílání televizní
stanice TV3 na ãeskou spoleãnost RTV
Galaxie Martina Kindernaye, kdyÏ pﬁedtím
11. záﬁí neschválila Kindernayovu Ïádost
o pﬁevod licence na lucemburskou
spoleãnost KTV: v dÛsledku pﬁevodu
následoval rozkol mezi Martinem
Kindernayem a servisní organizací TV3, a. s.
(vlastnûnou lucemburskou spoleãností
European Media Ventures), kter˘ vedl aÏ
k rozhodnutí Rady o odnûtí licence
a k pﬁeru‰ení vysílání TV3
14. ﬁíjna
Veãer na téma… âe‰i, Slováci a jejich
prezidenti (âT2)
14. ﬁíjna
Velká pardubická. pﬁenos ze 111. roãníku
pﬁekáÏkového dostihu (âT1)

3 2 6
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Nejsledovanûj‰í samostatné poﬁady pro dûti**)
(sledovanost 18 % a více)
Princezna ze mlejna II
Princezna ze mlejna I
Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku
S tebou mû baví svût
·ílenû smutná princezna
Pojìte pane, budeme si hrát
O chytrém Honzovi
Kulihrá‰ek a zakletá princezna
RumplCimprCampr
Asterix v Británii (FR)
Jeníãek a Maﬁenka
Sedm sestﬁiãek
Jak pﬁi‰li kováﬁi k mûchu
Jak si zaslouÏit princeznu
O zaãarované vlãici
Pohádka z ‰afránové louky
Pan Tau
Pavouk se smaragdov˘m
Zmotan˘ Louskáãek (USA)
O Popelákovi

P
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

D
PO
SO
ÚT
PÁ
PO
NE
NE
NE
PO
SO
ST
ST
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

DA
24. 12.
22. 12.
25. 12.
28. 12.
24. 12.
15. 4.
21. 10.
18. 3.
16. 4.
1. 12.
21. 11.
7. 11.
9. 12.
22. 4.
11. 3.
18. 3.
17. 11.
16. 9.
15. 12.
4. 3.

â
19.32
20.02
20.00
20.06
10.01
8.37
13.15
13.15
10.01
9.07
18.13
18.11
13.15
13.19
8.20
8.17
18.07
8.15
9.06
13.15

TVR
(v %)
45,0
44,9
32,7
23,4
23,0
22,4
20,7
20,2
19,9
19,8
19,6
19,5
19,4
19,1
19,1
18,9
18,9
18,3
18,0
18,0

AS
(v %)
79,00
86,00
73,00
65,00
46,00
58,00
75,00
82,00
69,00
61,00
63,00
62,00
81,00
71,00
42,00
44,00
61,00
58,00
53,00
73,00

TVR
(v %)
29,8
27,0
26,4
23,5
22,1
20,9
20,2
20,0

AS
(v %)
66,35
61,44
62,00
64,57
53,95
55,50
51,92
51,00

Nejsledovanûj‰í seriály veãerníãkÛ**)
Krkono‰ské pohádky 20x
Méìové 16x
Bubáci a hastrmani 13x
Bob a Bobek – králíci z klobouku 14x
Pﬁíbûhy vãelích medvídkÛ 20x
O skﬁítku Racochejlovi 26x
Rákosníãek a jeho rybník 13x
Îofka ﬁeditelkou ZOO 7x

P
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

D
PO–NE
PO–NE
PO–NE
PO–NE
PO–NE
PO–NE
PO–NE
PO–NE

diváci 4–14 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO
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Sledovanost sportovního zpravodajství*)
Branky, body, vteﬁiny I 264x
Branky, body, vteﬁiny II 364x

P
åT1
âT2

D
PO-NE
PO-NE

â
19.45
22.10

TVR
(v %)
9,6
3,1

AS
(v %)
22,00
11,92

â
18.51
19.50
19.50
19.50
14.51
19.50
20.45
15.50
15.54
16.21
15.33
20.41
20.40
20.41

TVR
(v %)
35,9
25,1
23,2
21,8
20,8
20,6
19,3
18,3
16,9
15,5
14,7
14,4
13,5
13,3

AS
(v %)
67,00
45,00
47,00
43,00
75,00
39,00
44,00
74,00
64,00
61,00
59,00
32,00
29,00
31,00

Nejsledovanûj‰í sportovní pﬁenosy*)
(sledovanost 13 % a více)
MS v LH âesko-Finsko
MS v LH âesko-Kanada
MS v LH Itálie-âesko
MS v LH âesko-Nûmecko
MS v LH âesko-·védsko
MS v LH âesko-·v˘carsko
LM: AC Sparta-Real Madrid
MS v LH âesko-Slovensko
MS v LH âesko-Rusko
MS v brokové stﬁelbû
MS v brokové stﬁelbû
LM: FC Porto-AC Sparta
LM: Feyenoord Rotterdam-AC Sparta
LM: AC Sparta-Bayern Mnichov

P
âT2
âT2
âT1
âT1
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2
âT2

D
NE
ÚT
NE
NE
SO
ÚT
ST
âT
SO
SO
SO
ÚT
ST
ST

DA
13. 5.
8. 5.
6. 5.
29. 4.
12. 5.
1. 5.
21. 11.
10. 5.
5. 5.
12. 5.
12. 5.
4. 12.
17. 10.
31. 10.

*) diváci star‰í 15 let
P = program, D = den, DA = datum, â = ãas, TVR = sledovanost, AS = podíl na publiku
Zdroj: Taylor Nelson Sofres Media – ATO

15. ﬁíjna
prozatímní ﬁeditel âeské televize Jiﬁí Balvín
jmenoval ﬁeditelem Mezinárodního
televizního festivalu Zlatá Praha operního
a televizního reÏiséra Tomá‰e ·imerdu
15. ﬁíjna
první ze dvou ãástí dokumentu Jiﬁího
Pernese a Karla Fuksy Takoví nám vládli,
skládajícího z dokumentÛ a svûdectví
portréty pûti komunistick˘ch prezidentÛ
(âT2)
17. ﬁíjna
po spoleãném jednání v Brnû za úãasti
zástupcÛ vedení âT, Rady âT a obãanského
sdruÏení Brno 20/21, kritizující brnûnské
studio za ‰patnou dramaturgii,
neobjektivnost a nevyváÏenost zpravodajství
a nedostatky v hospodaﬁení, bylo
dohodnuto, Ïe v TS Brno probûhne vnitﬁní
kontrola
18. ﬁíjna
âeská televize zveﬁejnila na své internetové
stránce pravidla vzájemné spolupráce mezi
âT a autory ãi nezávisl˘mi v˘robci
(upravena interním pﬁedpisem 9. 10.)
19. ﬁíjna
Rada âeské televize zúÏila poãet kandidátÛ
na generálního ﬁeditele âT z celkem 31
uchazeãÛ na 3 – Jiﬁího Balvína, Petra
Sládeãka a Martina Vadase
20. ﬁíjna
nov˘ televizní cyklus Hlasy poezie (âT2)
20. ﬁíjna
v rámci cyklu Zveme vás do divadla záznam
jevi‰tní adaptace Bulgakovova románu Mistr
a Markétka v provedení Mûstského divadla
v Brnû (âT2)
21. ﬁíjna
Veãer na téma… Básníci Moravy (âT2)
23. ﬁíjna
âeská filmová a televizní akademie se
rozhodla nominovat film Tmavomodr˘ svût
reÏiséra Jana Svûráka na cenu americké
Akademie filmov˘ch umûní a vûd Oscar; film
vznikl za pﬁispûní âeské televize
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24. ﬁíjna
na programu schÛze Rady âeské televize
bylo veﬁejné sly‰ení kandidátÛ na
generálního ﬁeditele âeské televize Petra
Sládeãka, Jiﬁího Balvína a Martina Vadase

t e l e v i z e

Oslovení zamûstnancÛ âT generálním ﬁeditelem
V Praze, dne 21. listopadu 2001
VáÏené kolegynû, váÏení kolegové,

28. ﬁíjna
premiéra filmu Pramen Ïivota, natoãeného
reÏisérem Milanem Cieslarem podle scénáﬁe
Vladimíra Körnera o osudu dospívající dívky,
zaﬁazené do nacistického programu
Lebensborn pro vypûstûní ãisté nordické
rasy (âT1)
28. ﬁíjna
Slavnostní shromáÏdûní ke státnímu svátku
âR, pﬁím˘ pﬁenos z Pantheonu Národního
muzea v Praze (âT1)
28. ﬁíjna
Státní svátek âR, pﬁím˘ pﬁenos
z Vladislavského sálu PraÏského hradu,
pﬁedávání ﬁádÛ a státních vyznamenání,
projev prezidenta âR (âT1)
31. ﬁíjna
vût‰inou 10 hlasÛ z 15 zvolila Rada âeské
televize dosavadního prozatímního ﬁeditele
Jiﬁího Balvína generálním ﬁeditelem âT;
hlasování mûlo pÛvodnû probûhnout aÏ
3. nebo 7. listopadu, kdy by se v‰ak
hlasování nemohli úãastnit nûkteﬁí ãlenové
Rady; v reakci na v˘sledek volby rezignoval
na ãlenství v Radû Svatopluk Karásek
1. listopadu
Jubileum rozhlasov˘ch symfonikÛ, záznam
koncertu z praÏského Rudolfina k 75. v˘roãí
vzniku Symfonického orchestru âeského
rozhlasu (âT2)
4. listopadu
dokument Jany Hádkové Literárky o historii
a souãasnosti t˘deníku Literární noviny
v jeho rÛzn˘ch podobách (âT2)
4. listopadu
první ãást osmidílného volného cyklu pﬁíbûhÛ
s tajemstvím âerní andûlé, natoãeného osmi
reÏiséry (Zuzanou Zemanovou, Filipem
Renãem, Igorem Chaunem, Jurajem Herzem,
Ivanem Pokorn˘m, Lucií Bûlohradskou,
Petrem Kotkem a Petrem Slavíkem) podle
scénáﬁÛ Ivana Hejny (âT1)

3 2 8

âeská televize stojí na zaãátku nového desetiletí. Desetiletí, ve kterém mj. oslaví 10 let existence âeská televize, 50 let televizního vysílání na území b˘valého âeskoslovenska a také zaãátek nové, digitální
éry pozemního digitálního vysílání, které s sebou nese vyuÏívání nov˘ch, moderních technologií pﬁenosu a pﬁíjmu televizního signálu
a umoÏní tak vzniknout dal‰ím, monotematicky zamûﬁen˘m televizním kanálÛm.
Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe i v následujícím desetiletí bude âeská
televize tvÛrcem klasick˘ch ãesk˘ch rodinn˘ch seriálÛ, dobré zábavy ãi
pÛvodní dramatické tvorby. Vûﬁím, Ïe budeme nadále pﬁená‰et nejv˘znamnûj‰í sportovní a kulturní akce na svûtû, jako jsou napﬁ. olympijské hry, mistrovství svûta v ledním hokeji ãi fotbale, atletika nebo v˘znamné hudební festivaly, koncerty ãi ‰piãkové pﬁenosy „umûní na
prknech, která znamenají svût“.
Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe âT bude nadále ãesk˘m „normotvÛrcem“
podávání informací, Ïe zpravodajství a publicistika âeské televize bude
objektivní, vyváÏené a bude mûﬁit v‰em stejn˘m metrem. Vûﬁím, Ïe âT
bude nadále vytváﬁet svojí kaÏdodenní prací nové a nové hodnoty,
které se stanou vysok˘m standardem pﬁi tvorbû pÛvodní televizní
tvorby, dramatick˘ch poﬁadÛ, zpravodajství a mnoha dal‰ích poﬁadÛ,
které se objevují na obrazovkách obou kanálÛ âeské televize.
VáÏené kolegynû, váÏení kolegové, ãeká nás desetiletí, které v˘raznû
rozhodne o dal‰ím osudu âeské televize. âeská televize bude muset
pﬁesvûdãit v‰echny o tom, Ïe je a bude televizí veﬁejné sluÏby.
Ve svém projektu, se kter˘m jsem se zúãastnil v˘bûrového ﬁízení na
místo generálního ﬁeditele âeské televize jsem odprezentoval svoji
vizi, jak a jak˘m smûrem se musí âT vydat tak, aby dosáhla svého cíle.
Nijak neskr˘vám, Ïe cesta, po které se musí âT vydat, bude velmi
tûÏká a nároãná. Cíl v‰ak stojí za to úsilí. Rád bych Vás proto seznámil
s m˘mi prvními kroky v pozici generálního ﬁeditele âeské televize, kter˘m jsem se stal ve ãtvrtek 15. 11. 2001:
• JiÏ na konci minulého t˘dne jsem vyhlásil první v˘bûrové ﬁízení na
tyto funkce v managementu âT – ﬁeditele TS Brno a Ostrava, finanãního ﬁeditele, ﬁeditele v˘roby a ﬁeditele zpravodajství âT. Dal‰í
konkurzy budou následovat. Poté, co budou ukonãena v˘bûrová ﬁí-
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•

•

zení na místa managementu âeské televize, budou ãlenové managementu povinni vypsat v˘bûrová ﬁízení na dal‰í jmenované pozice
v âT. Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe do konce mûsíce bﬁezna 2002
budou v‰echna v˘bûrová ﬁízení ukonãena.
Na nejbliÏ‰ím jednání Rady âT pﬁedloÏím ke schválení návrh rozpoãtu. Tento návrh rozpoãtu je sestaven tak, Ïe âeská televize v roce
2002 neutratí více penûz, neÏ mÛÏe a má k dispozici. Návrh rozpoãtu je stanoven tak, Ïe na konci roku zÛstane na úãtu âeské televize pﬁebytek ve v˘‰i cca 150 milionu korun. âeská televize
omezí své investiãní náklady o 1/3 a bude ãerpat své peníze z rezervního fondu, kter˘ má k dispozici a kter˘ vznikl díky poslední
úpravû televizních poplatkÛ v roce 1997.
V prÛbûhu roku 2002 se musí uskuteãnit reorganizace a restrukturalizace celé âeské televize. Jedná se o nezbytnû nutn˘ krok, kter˘
musí âT bezpodmíneãnû podstoupit. Tûmto krokÛm bude pﬁedcházet studie moÏn˘ch variant, jak postupovat dále.

Kolegynû, kolegové, toto jsou mé tﬁi nejdÛleÏitûj‰í úvodní kroky, které
musí b˘t realizovány co nejdﬁíve tak, aby mohla âeská televize zaãít
beze zbytku plnit svoji funkci, která je jí vymezena Zákonem o âT.
Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe se nám to spoleãn˘m úsilím podaﬁí a Ïe
âT opûtovnû získá svÛj ztracen˘ kredit finanãnû zdravé a úspû‰né televize veﬁejné sluÏby. Jsem pﬁipraven Vás, zamûstnance âeské televize, pravidelnû informovat o v‰ech dÛleÏit˘ch krocích, které z pozice
generálního ﬁeditele âeské televize uskuteãním.
Vá‰ Jiﬁí Balvín
Zdroj: dopis Jiﬁího Balvína zamûstnancÛm âT, 21. 11. 2001

Rok 2001 – rok krize, anal˘z a hledání v˘chodisek
Jan Mrzena, pﬁedseda Rady âT

(…) Rok 2001 nebyl v âeské televizi právû ‰Èastn˘m rokem. Byl to rok, v nûmÏ vyvrcholilo
mnoho krizov˘ch trendÛ, které dlouhou dobu zÛstávaly neﬁe‰eny. Z velké ãásti ‰lo o jevy
rekrutující se z vnitﬁního prostﬁedí instituce, akcelerací se pak staly nevhodné zásahy a reflexe prostﬁedí vnûj‰ího.

5. listopadu
funkcí vedoucí Personálního útvaru byla
povûﬁena Ludmila Jakovcová, poté, co na ni
2. 11. rezignoval Michal KﬁíÏ
5. listopadu
pût reportérÛ (Marek Vítek, Hanu‰ Hanslík,
Radan ·prongl, Martin Schmarcz, David
Vandrovec) oznámilo svÛj odchod z âeské
televize v reakci na pozastavení pﬁipravované
reportáÏe pro poﬁad Fakta na téma âeskou
republikou prohrané mezinárodní arbitráÏe
(viz 14. 9.)
7. listopadu
Rada âeské televize neschválila návrh
rozpoãtu âT na rok 2002, pﬁedloÏen˘ Jiﬁím
Balvínem; pﬁedpokládan˘ schodek 517
miliónÛ korun, kter˘ by vyãerpal rezervy
vytvoﬁené v dﬁívûj‰ích letech, povaÏovala
Rada za pﬁíli‰ vysok˘
12. listopadu
mluvãí âT David Jiru‰ek vyslovil kritiku
postupu kabelové firmy UPC âR nabízející
zákazníkÛm jako náhradu za technologii
MMDS, ru‰enou ke konci roku, pﬁechod
na satelitní sluÏbu UPC Direct bez programÛ
âT1 a âT2
12. listopadu
na âT2 dokument Heleny Tﬁe‰tíkové B˘t
Romem o pûti letech usilování, nadûjí
i zklamání romského hudebníka a aktivisty
Vojty Laviãky
15. listopadu
Jiﬁí Balvín se ujal funkce generálního ﬁeditele
âeské televize – vstoupila v platnost
manaÏerská smlouva mezi ním a Radou âT,
která byla podepsána 13. 11. a Radou
schválena následující den
15. listopadu
Petr Bohu‰ ukonãil své pÛsobení ve funkci
‰éfredaktora publicistiky, jíÏ byl pﬁechodnû
povûﬁen (i nadále zÛstal vedoucím ostravské
redakce zpravodajství)
17. listopadu
Concerto Bohemia 2001, záznam koncertu
vítûzÛ 10. roãníku rozhlasové soutûÏe
mlad˘ch souborÛ a orchestrÛ (âT2)
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18. listopadu
Veãer na téma… Jak se vypoﬁádat s v˘roãím,
sestávající z ãasosbûrného dokumentu Pavla
Kouteckého Hledaãi pevného bodu
o protagonistech 17. listopadu 89 – Michaelu
Kocábovi, Janu Rumlovi, Martinu Mejstﬁíkovi
a Kri‰tofu Rímském a z dokumentu Janka
RÛÏiãky Sametová revoluãní procházka,
zaznamenávajícího oslavy prvního desetiletí
od Listopadu (âT2)
19. listopadu
B˘t Romkou, ãasosbûrn˘ dokumentární film
zachycující pût let Ïivota romské dívky
Jarmily BaláÏové z autorského cyklu Heleny
Tﬁe‰tíkové Îeny na pﬁelomu tisíciletí (âT2)
19. listopadu
Atlet roku, pﬁenos veãera spojeného
s vyhlá‰ením nejlep‰ích ãesk˘ch atletÛ roku
2001 (âT1)
21. listopadu
na Ïádost svého pﬁedsedy Jana Mrzeny si
Rada âeské televize zvolila tﬁetího
místopﬁedsedu, jímÏ se stal Ladislav Miler
26. listopadu
generální ﬁeditel âT Jiﬁí Balvín interním
pﬁedpisem vyhodnotil plnûní opatﬁení
(z 13. 7.) vypl˘vajících z auditorsk˘ch zpráv
PricewaterhouseCoopers a HZ Praha
28. listopadu
Rada âeské televize schválila rámcov˘ návrh
schodkového rozpoãtu âeské televize na rok
2002 a zároveÀ si od generálního ﬁeditele âT
Jiﬁího Balvína vyÏádala pﬁedloÏení
podrobného rozpoãtu v nejkrat‰í moÏné
dobû
29. listopadu
dokument Peklo na zemi, v nûmÏ reÏisér
Vojtûch Jasn˘ podává svûdectví ãesk˘ch
ÎidÛ, kteﬁí pﬁeÏili holocaust (âT2)
1. prosince
Evropské filmové ceny 2000, pﬁím˘ pﬁenos
z udílení prestiÏních FelixÛ (evropsk˘ch
OscarÛ) v PaﬁíÏi (âT2)
2. prosince
první ze ãtyﬁ Adventních koncertÛ 2001
(poslední vysílán 23. 12.; âT1)
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Krize se projevila nejprve v rovinû personální. V‰eobecnû známé události z pﬁelomu
let 2000/2001 mûly za následek 5 mûsícÛ ãinnosti âeské televize bez Rady âeské televize, kdy její ãinnost zabezpeãovala pﬁímo Poslanecká snûmovna Parlamentu âeské
republiky, 10 mûsícÛ existence bez generálního ﬁeditele a déle neÏ 13 mûsícÛ ﬁízení
provizorním vrcholn˘m managementem. Personální provizorium je‰tû více prohloubilo ekonomickou nestabilitu instituce. Ekonomická krize, jejíÏ poãátky lze vystopovat
jiÏ v roce 1997, bude sv˘mi dÛsledky âeskou televizi ovlivÀovat je‰tû nûkolik let.
Personální i ekonomická nestabilita paralelnû vedla ke krizi institucionální. V âeské
televizi pﬁestaly v prvním pololetí roku 2001 témûﬁ fungovat základní institucionální
principy. Za pochodu se rozpadaly mnohé organizaãní vazby a souvislosti, které byly
ﬁe‰eny provizornû a doãasnû. V‰e vyústilo v krizi systémovou. Systém ãeského televizního prostﬁedí se silnou dvouprogramovou televizí veﬁejné sluÏby se zdál ohroÏen, neboÈ pﬁestávala fungovat základní vymezení ãinnosti dané mediálními zákony.
Vnûj‰í prostﬁedí pak na krizové jevy v âeské televizi reagovalo podráÏdûnû, nervóznû
a ãasto i s nepochopením. Cesta z této zdánlivû neﬁe‰itelné situace bude dlouhá, sloÏitá a nebezpeãná. Mnoho krokÛ na ní pak bude jistû i bolet.

Rok 2001 nebyl v âeské televizi právû ‰Èastn˘m
rokem. Byl to rok v nûmÏ vyvrcholilo mnoho
krizov˘ch trendÛ, které dlouhou dobu
zÛstávaly neﬁe‰eny.
V lednu roku 2001 pﬁijal Parlament âeské republiky po odvolání tehdej‰í Rady âeské
televize novelu zákona o âT, kterou se pokusil nûkteré krizové pﬁíãiny ﬁe‰it. Posílil
pravomoci Rady âeské televize a stanovil její jednání veﬁejn˘mi. Zásadnû se tak
omezily spekulace o dûjích, které vedou ke koneãn˘m rozhodnutím, ãinnost Rady âeské televize se stala transparentní. Dále zákon konstituoval poradní orgán Rady âeské
televize ve vûcech kontroly hospodaﬁení âeské televize – dozorãí komisi. Novû téÏ
upravil nûkteré podmínky a parametry vysílání pro na‰e sluchovû postiÏené spoluobãany, dále vytvoﬁil pﬁedpoklady pro zásadní zmûny v oblasti regionálního vysílání.
Po jmenování prozatímního ﬁeditele Poslaneckou snûmovnou byla provedena forenzní ‰etﬁení, která souhrnn˘m zpÛsobem popsala mimo jiné základní institucionální
problémy ekonomického chování âeské televize. Na konci kvûtna pak Poslanecká snûmovna zvolila novou, poprvé 15ãlennou Radu âeské televize. Ihned po svém zvolení
se Rada âeské televize zaãala intenzivnû zab˘vat analyzováním pﬁíãin v‰ech rovin
krize. Nejvíce ãasu a prostoru vûnovala volbû generálního ﬁeditele a pﬁípravû dal‰ích
personálních zmûn ve vrcholném managementu âeské televize. Poprvé od doby
vzniku âeské televize se v‰echny funkce ﬁeditelÛ a dal‰ích vedoucích pracovníkÛ zaãaly obsazovat na základû v˘bûrov˘ch ﬁízení. Prakticky po cel˘ zbytek roku 2001 Rada
âeské televize vytváﬁela prostor pro institucionální stabilizaci podniku, zejména implantací systémov˘ch doporuãení auditorÛ, ale i tvorbou nové architektury komuni-
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kace mezi vedením âeské televize a Radou âeské televize. Zásadním úkolem byla téÏ
potﬁeba zmûny vlastní tvorby roãních rozpoãtÛ âeské televize, aplikace potﬁeb finanãního ﬁízení podniku a pruÏné vyhodnocování jeho ekonomického stavu. V oblasti vysílání pak Rada âeské televize ﬁe‰ila zásadní problém dramatického propadu sledovanosti, zejména prvního programu âeské televize v prÛbûhu prvního pololetí roku
2001. K zastavení pádu do‰lo v létû a k urãitému pozitivnímu nadechnutí v této oblasti
pak aÏ v podzimních mûsících po úpravách vysílacího schématu a návratu pÛvodní
televizní tvorby na obrazovku âeské televize.
Rada âeské televize nastolila po svém nástupu vysoké pracovní tempo. Za 7 mûsícÛ
absolvovala prakticky v plném sloÏení na 30 jednání, semináﬁÛ a dal‰ích akcí. Rada
âeské televize v tomto období pﬁijala témûﬁ 260 usnesení. V ãervnu zvolila dozorãí komisi a zapoãala práce na pﬁípravû nového Kodexu âeské televize. V ãervenci vyhlásila
v˘bûrové ﬁízení na generálního ﬁeditele âeské televize a stanovila základní podmínky
v˘bûru. V ãervenci byly souãasnû zahájeny pﬁípravy rozpoãtu âeské televize na rok
2002. V srpnu Rada âeské televize pﬁedloÏila Poslanecké snûmovnû v souladu se zákonem o âeské televizi V˘roãní zprávu Rady âeské televize o hospodaﬁení âeské televize za rok 2000, kterou Poslanecká snûmovna v prosinci následnû vzala na vûdomí.
V záﬁí Rada âeské televize pﬁedloÏila Stálé komisi pro sdûlovací prostﬁedky Poslanecké snûmovny Parlamentu âR dále k projednání své stanovisko k v˘sledkÛm a závûrÛm forenzního ‰etﬁení. V ﬁíjnu pak Rada âeské televize ukonãila v˘bûrové ﬁízení na
generálního ﬁeditele a jmenovala k 15. 11. 2001 do této funkce Jiﬁího Balvína. V listopadu byly zahájeny pﬁípravy nového Statutu âeské televize a Rada âeské televize zahájila diskusi nad moÏností novelizace zákona o rozhlasov˘ch a televizních poplatcích
ve smyslu zpﬁísnûní jejich v˘bûru. V prosinci Rada âeské televize schválila rámcov˘
návrh plánu a rozpoãtu âeské televize na rok 2002, ﬁeditelem zpravodajství byl jmenován Zbynûk Honys a ﬁeditelem v˘roby Petr Erben.
Po cel˘ rok 2001 bylo zﬁejmé, Ïe z krize se âeská televize probírá ztûÏka a postupnû.
Zatímco zjevnû nechybí entusiasmus a kreativita tvÛrcÛ tradiãní ãeské televizní
tvorby velmi rychle navazuje na v‰e dobré z minul˘ch let, finanãní nestabilita podniku je fatální. Pﬁed âeskou televizí tak stojí nevyhnutelná nutnost restrukturalizace
systému a revitalizace nûkter˘ch jejích ãinností. âeská televize potﬁebuje mít k dispozici dostatek finanãních prostﬁedkÛ k tomu, aby mohla zabezpeãit v‰e, co jí zákon
ukládá. Dostatek prostﬁedkÛ je ve v˘nosové ãásti prakticky zakonzervován a tomuto
faktu je potﬁeba pﬁizpÛsobit i systém v˘dajÛ v nákladové ãásti. Budoucí zdroje âeské
televize se neobejdou nejen bez efektivnûj‰ího v˘bûru televizního poplatku, ale ani
bez jeho valorizace ãi nav˘‰ení v pﬁípadû roz‰iﬁování veﬁejné sluÏby. To je v‰ak
moÏné teprve ve chvíli nastolení ekonomické rovnováhy podniku. âeská televize stojí
i pﬁed nutností nové definice svého poslání pﬁi naplÀování veﬁejné sluÏby v oblasti
televizního vysílání. V budoucnu se neobejde ani bez permanentního hledání naplÀování veﬁejné sluÏby a ve srovnání s dne‰kem podstatnû pruÏnûj‰ího reagování na
zmûny spoleãenské poptávky i mediálního prostﬁedí…
Roãenka âeské televize 2001

6. prosince
dokument Hitler, Stalin a já, v nûmÏ reÏisérka
Helena Tﬁe‰tíková líãí Ïivotní osudy ãeské
Îidovky Hedy Margoliové-Kovalyové (âT2)
8. prosince
v rámci cyklu Zveme vás do divadla záznam
hry Podzimní zahrada od Lillian Hellmanové
v inscenaci praÏského
Divadla na Vinohradech (âT2)
12. prosince
generální ﬁeditel âT jmenoval podle v˘sledkÛ
v˘bûrového ﬁízení vyhlá‰eného 7. 11.
ﬁeditelem zpravodajství ZbyÀka Honyse,
kter˘ dosud tuto pozici zastával na základû
prozatímního povûﬁení
13. prosince
Poslanecká snûmovna vzala na vûdomí
V˘roãní zprávu Rady âeské televize
o hospodaﬁení âeské televize za rok 2000
15. prosince
v rámci cyklu Zveme vás do divadla záznam
Goldoniho komedie Sluha dvou pánÛ
v nastudování âinohry Národního divadla
v Praze s Miroslavem Donutilem v hlavní
roli (âT2)
16. prosince
Veãer na téma… Rusko (âT2)
19. prosince
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
rozhodla odebrat spoleãnosti RTV Galaxie
vlastnûné Martinem Kindernayem licenci na
pozemní vysílání televize TV3, dostupné
zejména v oblasti Prahy a Hradce Králové
(rozhodnutí v kvûtnu 2002 zru‰il soud)
21. prosince
âeská filmová a televizní akademie (âFTA)
zveﬁejnila na internetové adrese
www.televizniceny.cz v˘sledky zku‰ebního
nultého roãníku v˘roãních Televizních cen
– v‰echny ceny získali poﬁady âeské televize
a jejich tvÛrci
21. prosince
pﬁenos galaveãera Sportovní hvûzdy roku
s vyhlá‰ením v˘sledkÛ anket Sportovec roku
2001 a Sportovní hvûzda âeské televize (âT1)
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23. prosince
Veãer na téma… Fotografie, sestávající
z dokumentÛ a portrétÛ pﬁedních ãesk˘ch
fotografÛ (âT2)
24. prosince
premiéra Princezny ze mlejna 2, volného
pokraãování filmové pohádky reÏiséra
ZdeÀka Tro‰ky, se stala nejsledovanûj‰ím
ãesk˘m televizním poﬁadem o Vánocích (âT1)
24. prosince
záznam slavnostního koncertu z vatikánské
Auly Pavla VI. Vánoãní koncert z Vatikánu
(âT2)
25. prosince
pﬁím˘ pﬁenos vánoãního poÏehnání papeÏe
Jana Pavla II. Urbi et orbi (âT1)
25. prosince
první díl nového cyklu Na kus ﬁeãi
s Miroslavem Donutilem a jeho hosty (âT1)
27. prosince
dokument Petra KaÀky Bratﬁi Saudkové,
dvojportrét fotografa Jana a v˘tvarníka
Káji (âT2)
28. prosince
film syna a otce Svûrákov˘ch Tmavomodr˘
svût, vyroben˘ ve spolupráci s âeskou
televizí, mûl distribuãní premiéru v USA
29. prosince
vzpomínání Jiﬁího ·tûpniãky na Jiﬁího
Sováka Sovákoviny (âT1)
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âtvrtá Rada âeské televize
(od 25. 5. 2001)
âtvrtou Radu âT zvolila Poslanecká snûmovna Parlamentu âR na
základû novely zákona o âeské televizi ã. 39/2001 Sb., v obsazení
roz‰íﬁeném na patnáct ãlenÛ, 25. 5. 2001, poprvé na funkãní období
6 let, s tﬁetinovou obmûnou ãlenÛ kaÏdé dva roky. Bûhem funkãního
období jeden ãlen rezignoval.

2001
Jan Mrzena
ﬁeditel Jihoãeského divadla

funkãní období 4 roky
pﬁedseda

Zdena HÛlová
právniãka

funkãní období 6 let
1. místopﬁedsedkynû

Bohumil Fanta
dûkan Fakulty architektury âVUT

funkãní období 6 let
2. místopﬁedseda

Helena Fibingerová
podnikatelka

funkãní období 4 roky

Zdenûk Forman
projektant elektrick˘ch
a elektronick˘ch pﬁístrojÛ a zaﬁízení

funkãní období 2 roky

Milan Horálek
b˘val˘ ministr práce
a sociálních vûcí, penzista

funkãní období 6 let

Svatopluk Karásek
evangelick˘ faráﬁ

funkãní období 4 roky
31. 10. rezignoval
na ãlenství

Milan KníÏák
generální ﬁeditel Národní galerie

funkãní období 2 roky

Erazim Kohák
akademick˘ profesor

funkãní období 4 roky

Petr Kuãera
podnikatel v oboru projektové financování

funkãní období 2 roky

Ladislav Miler
analytik-politolog

funkãní období 4 roky

Jiﬁí Presl
psychiatr

funkãní období 6 let

Jana ·ilerová
biskupka Církve ãs. husitské

funkãní období 6 let

Lucie Weissová
právniãka a publicistka

funkãní období 2 roky

Pavel Îáãek
vûdeck˘ pracovník

funkãní období 2 roky
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Dozorãí komise Rady âT
(od 21. 6. 2001)
Jiﬁí Korb
ekonom

pﬁedseda

Jiﬁí Pártl
daÀov˘ poradce, auditor

místopﬁedseda

Ivan Dvoﬁák
ekonom
Hana Kuãerová
daÀová poradkynû
Miroslav Tajã
finanãní ﬁeditel Národní galerie

 âerná, bílá – návrh studia
31. prosince
poﬁad o znám˘ch politicích v neobvykl˘ch
rolích ve sluÏbách veﬁejnosti SlouÏíme lidu
(reÏie Franti‰ek Kölbel; âT1)
31. prosince
s úãinností od 1. ledna 2002 byly zru‰eny
tvÛrãí skupiny ã. 29 (producent Du‰an Kukal)
a ã. 42 (producent Václav Luks) v rámci
Producentského centra umûleck˘ch poﬁadÛ
(PCUP); Alice Nemanská opustila pozici
producentky ve tvÛrãí skupinû ã. 18 v rámci
PCUP, kterou dosud vedla spoleãnû
s Helenou Slavíkovou
31. prosince
na âT1 Novoroãní pﬁípitek 2002 s nestorem
ãeské ‰lechty Josefem Kinsk˘m
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Z ocenûní roku 2001

Tmavomodr˘ svût
Filmov˘ pﬁíbûh o pﬁátelství, hrdinství
a láskách ãesk˘ch stíhaãÛ ve sluÏbách RAF
za 2. svûtové války.
Scénáﬁ: Zdenûk Svûrák
Kamera: Vladimír Smutn˘
ReÏie: Jan Svûrák
Ocenûní: âe‰tí lvi 2001 – nejlep‰í reÏie,
nejlep‰í kamera, nejlep‰í stﬁih (Alois
Fi‰árek), nejlep‰í hudba (Ondﬁej Soukup),
divácky nejúspû‰nûj‰í film; Trilobit 2001 za
kameru pro Vladimíra Smutného; Varna
2002 – hlavní cena Zlatá Afrodíté…

Pramen Ïivota
Filmov˘ pﬁíbûh z doby 2. svûtové války.
Dospívající dívka Grétka zaÏívá neãekan˘
osudov˘ vztah – v nacistickém programu
Lebensborn, kde má b˘t zneuÏito její Ïenství.
Scénáﬁ: Milan Cieslar, Vladimír Körner
Kamera: Marek Jícha
ReÏie: Milan Cieslar
Ocenûní: Chotûbuz 2000 – Zvlá‰tní uznání
poroty; Zlín 2000 – hlavní cena Zlat˘
stﬁevíãek; Troia 2001 (Setúbal, Portugalsko) –
Cena za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon pro
Moniku Hilmerovou; Saská Kamenice 2001 –
Cena mladé poroty „Cine Star“; Laon 2001 –
Zvlá‰tní uznání; Rimouski 2001 (Québec) –
Cena za nejlep‰í film, Cena za nejlep‰í
scénáﬁ…

Rebelové
Filmov˘ muzikál zasazen˘ do horkého léta
roku 1968, pln˘ lásky, tance a melodií, které
nelze vymazat z pamûti.
Scénáﬁ: Filip Renã, Zdenûk Zelenka
Kamera: Martin ·ec
ReÏie: Filip Renã
Ocenûní: Filmák 2001 – Hlavní cena; Finále
PlzeÀ 2001 – Cena divákÛ; Zlín 2001 – hlavní
cena dûtské poroty Zlat˘ stﬁevíãek, Zvlá‰tní
uznání Mezinárodní odborné poroty; Ostrov
nad Ohﬁí 2001 – Hlavní cena Oty Hofmana,
Cena poroty dospûl˘ch; âe‰tí lvi 2001 –
nejlep‰í zvuk (Radim Hladík jr., Otto Chlpek),
nejlep‰í kost˘my (Kateﬁina Mírová)…

Krajinka
Filmová mozaika pﬁíbûhÛ odehrávajících se
v imaginárním odlehlém koutû Slovenska.
Na Ïivotních epizodách obyãejn˘ch lidí se
zrcadlí velké události dvacátého století,
komediální poloha se stﬁídá s tragickou,
poezie s kaÏdodenností, hrdinství a malostí.
Scénáﬁ: Du‰an Du‰ek, Martin ·ulík
Kamera: Martin ·trba
ReÏie: Martin ·ulík
Ocenûní: Finále PlzeÀ 2001 – Cena Dona
Quijota; Zlín 2001 – Cena Karla Zemana;
Novomûstsk˘ hrnec smíchu 2001 – hlavní
cena Zlat˘ prim, Cena FITES za nejlep‰í
scénáﬁ, Cena za v˘tvarn˘ poãin

Méìové
Pﬁíbûhy medvûdích klukÛ Vojty, Kuby
a Matûje v 16dílném „veãerníãkovém“
seriálu.
Kamera: Jiﬁí Bálek, Franti‰ek âech, Bohumil
Mare‰, Ladislav Moulis, Martin Schinabek,
Radek V‰eteãka
Scénáﬁ a reÏie: Václav Chaloupek
Ocenûní: Trilobit 2001

Babí léto
Tragikomick˘ pﬁíbûh „mladého“
pûtasedmdesátiletého snílka
a nenapravitelného recesisty, kter˘ se
odmítá smíﬁit s údûlem rezignujícího stáﬁí
a Ïije svÛj Ïivot jako trvalou v˘zvu, v níÏ je
kaÏd˘ den bájeãnou pﬁíleÏitostí k novému
dobrodruÏství.
Scénáﬁ: Jiﬁí Hubaã
Kamera: Martin ·trba
ReÏie: Vladimír Michálek
Ocenûní: âe‰tí lvi 2001 – nejlep‰í scénáﬁ, hlavní
Ïensk˘ i muÏsk˘ hereck˘ v˘kon (Stella
Zázvorková, Vlastimil Brodsk˘), vedlej‰í muÏsk˘
hereck˘ v˘kon (Stanislav Zindulka); Cleveland
2002 – cena pro nejlep‰í film festivalu…

Banánové rybiãky
Zábavná talk show Haliny Pawlowské.
Scénáﬁ: Halina Pawlowská
Kamera: Jiﬁí Kováﬁ, Pavel Otevﬁel
ReÏie: Petr Sladk˘, Karel Czaban
Ocenûní: Cena T˘T˘ 2000 a 2001 v kategorii
Poﬁad roku

Síla lidskosti – Nicholas Winton
Pﬁíbûh o odvaze a zarputilosti muÏe, kter˘
zachránil pﬁed jistou smrtí 669 ãesk˘ch dûtí,
v dokumentu o záchranné akci anglického
burzovního makléﬁe z roku 1939.
Scénáﬁ: Matej Mináã, Patrik Pa‰‰
Kamera: Antonín DaÀhel
ReÏie: Matej Mináã
Ocenûní: Trilobit 2001 za reÏii a podíl na
scénáﬁi pro Mateje Mináãe

Fakta
ReportáÏní t˘deník Redakce publicistiky âT.
Temn˘ pﬁíbûh LTO (lehk˘ch topn˘ch olejÛ)
Reportéﬁi: Martin Mrnka, Marek Vítek
Ocenûní: SAIS-Novartis Awards 2000
(Washington, USA) – finálové umístûní
Migy pro Kima Reportéﬁi: Petra Procházková
(agentura Epicentrum), Anna Stárková,
Martin Mrnka (oba âT)
Ocenûní: Cena Mezinárodního konsorcia
investigativní Ïurnalistiky 2000
(Washington, USA)
Diamantová tragédie, V první linii Reportéﬁi:
Radan ·prongl, Marek Vítek, Jan Tobiá‰
Ocenûní: Monte Carlo 2001 – Cena AMADE
a UNESCO

V pasti – Katka
âasosbûrn˘ dokument z cyklu Îeny na
pﬁelomu tisíciletí zachycující tragick˘ pﬁíbûh
dívky, která propadla pocitu, Ïe radost, ‰tûstí
a Ïivotní naplnûní je moÏno si aplikovat
injekãní stﬁíkaãkou s drogou.
Kamera: Martin Kubala
Scénáﬁ a reÏie: Helena Tﬁe‰tíková
Ocenûní: Karlovy Vary 2001 – Zvlá‰tní uznání
dokumentární poroty; Trilobit 2001; cyklus
Îeny na pﬁelomu tisíciletí jako celek byl
ocenûn Kristiánem 2001…

Spoleãnice
Televizní film ze souãasné Prahy o setkání
dvou velmi rozdíln˘ch Ïen. Tulaãka Nina
vpadne do Ïivota staré kultivované Hany
a jako by provûtrala její poslední roky Ïivota
voÀav˘m ãerstv˘m vzduchem.
Scénáﬁ: Anna Vovsová
Kamera: Jiﬁí Krejãík
ReÏie: Zuzana Zemanová
Ocenûní: Monte Carlo 2001 – Zvlá‰tní uznání
za hereck˘ v˘kon Tatianû Vilhelmové

