Vážený pane poslanče
v posledních týdnech jsme svědky znepokojivého vývoje v Radě České televize. Někteří z
radních iniciovali odvolání Dozorčí komise. To proběhlo nezvyklou, podle názoru několika
renomovaných právníků dokonce nezákonnou formou.
Hlasovalo se o odvolání celé Dozorčí komise naráz, nikoliv o odvolání jednotlivých členů, jak dle
názoru právní analýzy Rekonstrukce státu vyžaduje zákon. Z něho dále vyplývá, že by zánik
funkce člena Dozorčí komise měl probíhat za přiměřených podmínek jako při zániku funkce
člena Rady České televize. Usnesení tedy mělo obsahovat odkaz na paragraf zákona, podle
kterého tak bylo rozhodnuto. Ten ale zcela chyběl. V souvislosti s tímto kontroverzním krokem
bylo podáno několik žalob. Dosavadní předseda Rady České televize René Kühn i
místopředseda Jaroslav Dědič kvůli nesouhlasu s odvoláním komise rezignovali na své funkce.
Senát Parlamentu České republiky vydal usnesení, ve kterém vyzývá Vás, poslance, abyste v
případě potvrzení porušení zákona zvážili odvolání zodpovědných členů Rady České televize.
Domnívám se, že v takto vážné situaci neměli členové Rady České televize ukvapeně volit nové
členy Dozorčí komise a měli vyčkat na vyjasnění, zda bylo odvolání členů Dozorčí komise v
souladu se zákonem nebo ne. Celé nemilé situaci nepomáhá ani nestandardní jednání
některých členů Rady České televize, kteří schůze Rady zaplevelují rokováním o chlebíčcích a
dalších podobných tématech, která by neměla být předmětem zasedání.
Podle řady průzkumů se Česká televize dlouhodobě umisťuje na nejpřednějších příčkách
důvěryhodnosti a oblíbenosti médií. A já mám nyní vážnou obavu o budoucnost jediné
veřejnoprávní televize v České republice. Mnozí z nás si pamatují krizi kolem České televize z
let 2000/2001 a nechceme, aby se něco podobného opakovalo znovu.

Vyzývám Vás proto, abyste vyvinul aktivitu směřující k větší stabilitě
České televize coby svobodného a nezávislého veřejnoprávního
média a důrazně odsoudil snahy některých radních a politiků o její
destabilizaci a hanobení jejího dobrého jména. Můžete tak učinit již na
jednání Volebního výboru 8. prosince.
Stojím za ČT!
Děkuji za Váš čas.
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