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Vážený pa ne SinágIe,

odpovídám na Váš dopis' kter\' Rada ceské teIevize obdržeIa dne 20. 1.1'. z0I7 a evldovaIa

pod č.)' 60l17 a který jste též mě osobně přímo předaI do rukou na veřejném zasedání RadV ČT dne

29. 11,. 2017 .

Ve svém dopise, který jste pod|e V|astního vyjádření napsal proto, že Vám na zasedání Rady
CT neby|o umožněno veřejně vystoupit, shrnujete své poznámky, připomínky a otázky Vůči Racjě ČT

do deseti bodů a připojujete ještě něko|ik da|ších odstavců na vysvět|enou.

Vážený pane Šinág|e, po seznámení sVaším doplsem musím konstatovat, že Většina těchto
Vámí očís|ovaných otáZek a připomínek se týká Zá|ežitostÍ, které jsoU minimá|ně mnoho měsíců nebo
i něko|ik let staré a kterýmise bud,Rada cT Už V minU|osti zabýva|a anebo se k nim ani nevyjádříla pro
jejich bezpředmětnost, respektive tyto záležitosti by|y již dostatečně vysvět|eny při jiných
pří|ežitostech. Nezlobte se, pane Sinágle, a|e nemohu 5e znovu Vracet k těmto často řadu |et starým
tématům, jakým by|o např. vyjádření někdejšího starosty Vídně o Sudetech v pořadu Udá|osti anebo
zpraVodajství české teIevize o projevu prezidenta repubIiky Mi|oše Zemana, v němž se přeo tery

zmíni| zároveň o podnikate|i ZdeňkU Baka|ovi a o trestně stÍhaném RadovanU Krejčířovi' Tyto

zá|ežitosti by|y již mnohokrát a dostatečně popsány a vysvětIeny'

Některé body Vaší stížnosti a|e také Zřejmě vznik|y z nepochopení principů a zákonitostí, na

jejichž zák|adě Česká teIevize působí a funguje v našem mediá|ním prostředí' Divíte se napříkIad, proč

čT nepožaduje vráceníf|nančních prostředků vynaIožených na výrobu pořadu, který nevysí|aIa' Věřte
prosím, že Česká televize se při hospodaření sfinančními prostředky řídí přÍsně pIatnými zákony
v Ceské repub|ice a žádná jiná h|ediska při tom nemůže up|atňovat.

A vůbec nemohu komentovat Vaše poznámky v druhé části Vašeho dopisu, kdy

zpochybňujete působení Rady České teIevize a vystupování jejích jednotlivých členů.

ZáVěrem a|e mUsím upřesnit nás|edující: Rada CT je pod|e zákona o České te|evizi č' 483/1.997

Sb' orgánem, jehóž prostřednictvím veřejnost kontro|uje působení a hospodaření české televrze.



Zasedání Rady ČT jsou pod|e zákona veřejná, což v praxi znamená, Že Veřejnost má možnost zasedání
Rady cT s|edovat, ať už přímo osobně na místě jejího zasedání anebo prostřednictvím zvukového

záznamu, který je Všem dostupný na webových stránkách Rady ČT.

Musím Vás ovšem upozornit, že Veřejnost nemá obecně právo na zasedáních Rady Čr
Vystupovat nebo jakkoIijinak Zasahovat do průběhu veřejného zasedánÍ Rady ČT. Jednací řád Rady Čr
Vystoupení ZástUpce Veřejnosti na zasedání Rady umožňuje pouze za pomníky, že některý č|en Rady

takové Vystoupení navrhne a Rada cT s ním ve sVé Většině vyjádří souhIas. Vystoupení zástupce
Veřejnosti na zasedání Rady čT ale V takovém případě musí být časově omezené a tematicky předem

upřesněné'

Žádámvá5, vážený pane Šinágle' abyste tyto skutečnosti Vza| |askavě na vědomí' odpověd,na
VáŠ dopls byla schvá|ena v rámci jednáníRady ČT'

Jménem Rady České televize, s pěkným pozdravem

),!Á.
lng. Jan Bednář

předseda Rady Ceské te Ievize
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