
 
Zápis z jednání Rady ČT ze dne 20. 12. 2000 

 
Přítomni: M. Mare�, V. Erben, P. Kazban, J. Dědečková, P. Hájek, J. Kratochvíl, M. Marboe- 

Hrabincová, F. Mik� 
Předsedající: M. Mare� 
 
Pořad jednání:   

informace předsedy Rady ČT o rezignaci M. Rejchrta 
  Prohlá�ení Rady ČT  
  výběrové řízení na GŘ ČT 
   

1) Rezignace M. Rejchrta 
Předseda Rady M. Mare� informoval Radu o tom, �e člen Rady M. Rejchrt rezignoval 
k dne�nímu dni na svojí funkci.   
 

2) Rada zformulovala �Prohlá�ení Rady ČT�, které je přílohou tohoto zápisu. 
 
3) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

Rada uskutečnila rozpravy se �esti vybranými uchazeči o funkci GŘ ČT (D. Draho�, K. 
Fričová, J. Hodač, O. Kosek, J. Mejstřík, L. Paluska). Na základě rozprav s kandidáty se Rada 
ČT rozhodla přistoupit k volbě generálního ředitele.  

 
Předsedající navrhl na základě rozpravy hlasovat o návrhu: �Navrhuji do funkce generálního 
ředitele České televize jmenovat Jiřího Hodače� 
 
Pro: Miroslav Mare�, Pavel Kabzan, Jana Dědečková, Marcela Marboe-Hrabincová, Petr 
Hájek, Jiří Kratochvíl, Franti�ek Mik�. 
Proti: 
Zdr�el se: Václav Erben 
 
Mgr. Jiří Hodač byl 20. 12. 2000  jmenován generálním ředitelem České televize. 

 
 
4) Pří�tí jednání Rady se uskuteční  8.1.2001 ve 14.30 hod na Kavčích horách. 
 
 
 
JUDr. Miroslav Mare� 
PhDr. Pavel Kabzan 
Václav Erben 
Jana Dědečková 
RNDr. Petr Hájek 
Jiří Kratochvíl 
Marcella Marboe-Hrabincová 
Franti�ek Mik� 
 
 
Příloha: Prohlá�ení Rady ČT 
 
 
 
 
 
 



 
Prohlá�ení Rady ČT  

 

Rada České televize je nezávislý orgán volený Poslaneckou sněmovnou, prostřednictvím kterého je 

uplatňováno právo veřejnosti na kontrolu tvorby a �íření programu České televize. Rada hájí 

předev�ím zájmy diváků, kteří poplatky na činnost České televize přispívají. Jako nezávislý kontrolní 

orgán proto nesmí Rada při výkonu své činnosti podléhat �ádným vněj�ím tlakům, ani politickým, ani 

tlakům nejrůzněj�ích profesních nátlakových skupin, často upřednostňujících své zájmy před zájmy 

České televize jako celku. 

 Rada ČT je �okována agresivní mediální kampaní, sna�ící se její členy veřejnosti prezentovat 

jako nekompetentní jedince, navíc řízené stranickými sekretariáty. Tento výklad Rada ČT zásadně 

odmítá. Rada se stala předmětem mediální kampaně předev�ím proto, �e se nehodlá  smířit se stávající 

situací v České televizi, zvlá�tě v otázkách hospodaření, a důsledně uplatňuje svoji kontrolní funkci. Je 

pochopitelné, �e se její činnost mnoha lidem, kteří mají s ČT spojeny své finanční zájmy, nelíbí. Je 

také pochopitelné, �e jim v čele ČT vyhovoval slabý ředitel. Nepochopitelný a nemravný je v�ak 

způsob, jak někteří tito lidé balí své osobní zájmy do kli�é o veřejnoprávnosti, starosti o diváka a chod 

televize, a jak se sna�í diskreditovat členy Rady a ovlivňovat jejich rozhodnutí.   

  Rada ČT prohla�uje, �e se nenechá nijak ovlivňovat, ať u� ve volbě generálního ředitele, tak v 

dal�ím výkonu své kontrolní činnosti. 

 
 
 


