Milan Šíma
Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT
20 let pracuji v médiích. Věětšinu z této doby jsem strávil spoluprací s ČČeskou televizí. Něěkolik
let jsem pracoval i pro televize soukromé a lhal bych, kdybych tvrdil, že měě tam práce
nebavila nebo neuspokojovala. Zjistil jsem, že spousta věěcí je v soukromé firměě jednodušší.
Na druhou stranu jsem také zjistil, že v tom podstatném je veřřejnoprávní televize
nenahraditelná. Žádná jiná vám nedá takovou tvůůrččí svobodu. A byťť je na první pohled práce
v ní svázána mnoha pravidly a nařřízeními a setkáte se v ní i s politikařřením a podrazy, tak stále
poskytuje tvůůrcůům v oblasti dokumentu, publicistiky i zpravodajství nejvíc možností. Pro řřadu
žánrůů platí, že je ČČeská televize jediným médiem, které se jim věěnuje.
ČČeskou televizi znám velmi dobřře. Vím, jak to v ní funguje. Špatněě se to popisuje, ale jde o
instituci, ve které jakoby zamrzly zbytky "socialistického" hospodařření a něěkdy i myšlení. Jak
řříkám, špatněě se to popisuje, ale kdo něěkdy do areálu Kavččích hor byťť jen vstoupil, tak ví, o
ččem mluvím.
Nejččastěěji v ČČeské televizi slyšíte slovo: "to nejde" a obzvlášťť si to uvěědomíte, když se do ní
vrátíte po něějakém ččase stráveném v televizi soukromé. Práci v ČČT komplikuje byrokracie a
nedostatek toho, ččemu se v běěžném životěě řříká "zdravý rozum". Nesmyslněě se šetřří tam, kde
to ččlověěka dovádí k šílenství ("Nedáme vám ani o hodinu víc práce se štábem!"), ale na
druhou stranu se nesmyslněě rozhazuje za hlouposti (ve štábu je pěět lidí, byťť by staččil jeden
kameraman).
Znám lidi, kteřří v ČČT pracují. Vím, kteřří jsou schopní, kteřří jsou schopní všeho a kteřří by
nemohli pracovat nikde jinde, protože jsou neschopní (a něěkteřří z nich ani opravdu nikdy jinde
než v ČČST a pak v ČČT nepracovali).
Nemluví ze měě něějaká zhrzenost ani nevděěk. ČČeská televize už delší dobu není hlavním
zdrojem mých přříjmůů. Obešel bych se bez ní, tedy myslím jako tvůůrce, ale jako divákovi by
mněě chyběěla urččitěě.
Ano, vracel se do ČČeské televize rád, ale vždy jsem pak byl zas a znovu fascinován, že to tam
funguje stále stejněě. Přřitom mi přřijde, že by staččilo relativněě málo, aby se to změěnilo.
Potenciál se zlepšovat má ČČT ohromný.
Ekonomika: Jsem přřesvěědččen, že je možné bez něějakých radikálních zásahůů a škrtůů snížit
její náklady o 10% už běěhem prvního roku. Vždy jsem se musel trochu usmívat, když jsem
ččetl pochvalné komentářře, jaké zásluhy mají Jiřří Janečček a František Lambert na tom, že ČČT
má vyrovnaný rozpoččet (a ani to už teďď neplatí - viz analýza hospodařření ČČT v mé koncepci).
ŘŘeditel ČČT jen musí chtít a také samozřřejměě věěděět, kde a jak šetřřit. Já chci, aby ČČT fungovala
efektivněě.

Korupce: O tom se jenom šeptá na chodbách, že ten a ten projekt a ta a ta investice je
přředražená nebo nekvalitní a že tohle výběěrové řřízení bylo podivné a že to asi není jen tak.
Nikdy se ale na nic nepřřišlo, nikdy na nic nebyly žádné důůkazy. Ale už jenom to, že si to lidé v
televizi i mimo ni myslí, je špatné. Chci zavést v ČČT takové mechanismy, které to změění (viz
koncepce).
Personalistika: Zažil jsem v ČČeskoslovenské a ČČeské televizi všechny její polistopadové
řředitele, spolupracoval jsem se spoustou programových řředitelůů nebo jiných řředitelůů,
šéfredaktorůů, šéfproducentůů ... a musím řříct, že to v řřaděě přřípadůů nebyli lidé na svém místěě,
lidé, kteřří by měěli schopnosti, věědomosti a nadání televizi takového významu řřídit. To
znamená, že ČČT má velké rezervy v personální práci. Chci do ČČT přřivést schopné manažéry a
tvůůrce, nejlépe takové, kteřří mají zkušenost z práce v ČČT i v soukromé sféřře.
Nezávislost: Zažil jsem politické ovlivňňování. Snahy o to, aby do pořřadu přřišel ten čči onen
poslanec nebo ministr a ten nebo onen zase nepřřišel. Abychom se v pořřadu Bez obalu
věěnovali spíše tomuto tématu a ne tomu, co bylo plánováno ve scénářři a tamtoho politika
nechali na pokoji. ČČeská televize nebyla podle mých zkušeností po odchodu Iva Mathého z
funkce řředitele nikdy opravdu nezávislá. Chci to změěnit!
Na druhou stranu moc dobřře vím, že v ČČeské televizi pracuje řřada velmi schopných lidí a
možná mají něěkteřří z nich podobný pocit jako já. Těěmto lidem chci dát možnost se v ČČT plněě
uplatnit, rozvinout své schopnosti, dát jim možnost svobodněě tvořřit. Prostěě bych chtěěl, aby se
o ČČT nepsalo jen v souvislosti s vysokým platem řředitele, špatným hospodařřením s
miliardami z koncesionářřských poplatkůů, s korupcí nebo politickým ovlivňňováním a rušením
pořřadůů. Chci, aby měěla ČČT image dobřře fungující, nezávislé a opravdu veřřejnoprávní televize.
Za léta, která jsem v ČČT strávil, jsem získal k této televizi vztah a chci, aby se změěnila a také
vím, jak to uděělat. Nevím, jak to napsat jasněěji a srozumitelněěji. To je má motivace, která měě
vedla k tomu, abych se do konkurzu na místo řředitele přřihlásil.

