
Vážení členové Rady České  televize,Vážení členové Rady České  televize,

zástupci profesních odborových filmařských organizací ARAS a FITES podávají protest protizástupci profesních odborových filmařských organizací ARAS a FITES podávají protest proti   
způsobu, jakým generální ředitel České televize pan Jiří Janeček na zasedání Rady ČT dnezpůsobu, jakým generální ředitel České televize pan Jiří Janeček na zasedání Rady ČT dne  
8. prosince 2010 zneužil své funkce. 8. prosince 2010 zneužil své funkce. 

1/  Jiří  Janeček  formou  nepravd  a  zmanipulovaných  informací  uváděl  celkové  náklady1/  Jiří  Janeček  formou  nepravd  a  zmanipulovaných  informací  uváděl  celkové  náklady   
na výrobu pořadů, vydával je za zisk několika málo tvůrců. Součet všech rozpočtů za obdobína výrobu pořadů, vydával je za zisk několika málo tvůrců. Součet všech rozpočtů za období   
mnoha let na vznik i několik set pořadů, na  kterých se podílely desítky režisérů a stovkymnoha let na vznik i několik set pořadů, na  kterých se podílely desítky režisérů a stovky   
jiných profesí (honorář příslušného tvůrce představuje jen zanedbatelnou část),  prezentoval,jiných profesí (honorář příslušného tvůrce představuje jen zanedbatelnou část),  prezentoval,   
jako by tyto prostředky byly směřovány přímo několika lidem. Generální  ředitel  opomněljako by tyto prostředky byly směřovány přímo několika lidem. Generální  ředitel  opomněl   
uvést, co za to ČT a jak výhodně získala (tato díla navždy a bez dalších autorských závazků ČTuvést, co za to ČT a jak výhodně získala (tato díla navždy a bez dalších autorských závazků ČT   
zůstávají).  Všechny  rozpočty  pořadů  vycházejí  zzůstávají).  Všechny  rozpočty  pořadů  vycházejí  z   obvyklých  podmínek  stanovených  ČT,obvyklých  podmínek  stanovených  ČT,  
kterým se tvůrci zcela podřizují. Takový způsob záměrně nepravdivého informování Rady ČTkterým se tvůrci zcela podřizují. Takový způsob záměrně nepravdivého informování Rady ČT   
považujeme za nedůstojný veřejné instituce. Většina signatářů spovažujeme za nedůstojný veřejné instituce. Většina signatářů s   ČT navíc nespolupracuje,ČT navíc nespolupracuje,  
jsou  pouze  jejími  koncesionáři  a  jde  o  osobnosti  kulturní  veřejnosti  nezpochybnitelnéhojsou  pouze  jejími  koncesionáři  a  jde  o  osobnosti  kulturní  veřejnosti  nezpochybnitelného   
charakteru. Pro řadu zcharakteru. Pro řadu z  nich jsou podobné soudy urážlivé a zcela nepravdivé.nich jsou podobné soudy urážlivé a zcela nepravdivé.

Toto  selhání  generálního  ředitele  veřejné  instituce  s  hlavním  posláním  podáváníToto  selhání  generálního  ředitele  veřejné  instituce  s  hlavním  posláním  podávání   
pravdivých informací  však představuje cosi nebezpečnějšího.  Buď jako ředitel České televizepravdivých informací  však představuje cosi nebezpečnějšího.  Buď jako ředitel České televize   
nezná rozdíl mezi rozpočtem a honorářem, nebo záměrně Radě ČT a veřejnosti lže, aby conezná rozdíl mezi rozpočtem a honorářem, nebo záměrně Radě ČT a veřejnosti lže, aby co   
nejvíce  poškodil  některé  signatáře  otevřeného  dopisu  předsedům  politických  stran.nejvíce  poškodil  některé  signatáře  otevřeného  dopisu  předsedům  politických  stran.   
Obě možnosti považujeme za neslučitelné sObě možnosti považujeme za neslučitelné s  funkcí  ředitele televize veřejné služby, která zefunkcí  ředitele televize veřejné služby, která ze  
zákona  má  zákona  má  poskytovat objektivní  a   ověřené  informace.  Tyto  kroky  Jiřího  Janečka  měly 
odvést pozornost od jednoho ze základních selhání vedení České televize, tj. záměru vyvéstpozornost od jednoho ze základních selhání vedení České televize, tj. záměru vyvést   
hlavní  zdroj  svých  příjmů  a  nezávislosti,  správu  koncesionářských  poplatků  mimo  ČThlavní  zdroj  svých  příjmů  a  nezávislosti,  správu  koncesionářských  poplatků  mimo  ČT   
do  rukou  jednoho  soukromého  podnikatelského  subjektu.  Česká  televize  musí  zůstatdo  rukou  jednoho  soukromého  podnikatelského  subjektu.  Česká  televize  musí  zůstat   
ekonomicky nezávislá nejen na vládě a Parlamentu, ale i na podnikatelských skupinách. Jinakekonomicky nezávislá nejen na vládě a Parlamentu, ale i na podnikatelských skupinách. Jinak   
by došlo k plíživé privatizaci  ČT a obsah vysílání  by mohl být ovlivňován podnikatelskýmiby došlo k plíživé privatizaci  ČT a obsah vysílání  by mohl být ovlivňován podnikatelskými   
zájmy.zájmy.    

ARAS  a  FITES  budou  sledovat  velmi  bedlivě  další  kroky  vedení  ČT  a  každý  pokus 
o diskriminaci  signatářů – tvůrců ihned zveřejní,  aby zabránily návratu praktik totalitního 
režimu do chodu ČT.   Generální  ředitel  použil  – jak sám říká  několikrát –  citát   Bertolta 
Brechta „ Moc má ten, kdo platí “.  Pan ředitel ale není majitelem ČT, je jejím dočasným 
správcem a tato televize je ze zákona televizí veřejné služby, kterou si platí veřejnost svými 
poplatky.  

Obracíme se tedy na Radu ČT, aby zvážila všechny možnosti, jak ukončit angažmá Jiřího 
Janečka  v čele  České  televize,  které  kompromituje  televizi  veřejné  služby,  snižuje  její  
věrohodnost, porušuje své zákonné poslání. 

Viz: „Domnívá-li se kdokoliv z české veřejnosti, že Česká televize porušila či porušuje díkyViz: „Domnívá-li se kdokoliv z české veřejnosti, že Česká televize porušila či porušuje díky   
činnosti  a/nebo  nečinnosti  generálního  ředitele  ČT,  který  je  zodpovědný  za  její  řádnéčinnosti  a/nebo  nečinnosti  generálního  ředitele  ČT,  který  je  zodpovědný  za  její  řádné   
fungování, své zákonné poslání, může se podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb.,fungování, své zákonné poslání, může se podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb.,   
o České televizi, v platném znění, obrátit na Radu ČT se stížností na generálního ředitele ČT.o České televizi, v platném znění, obrátit na Radu ČT se stížností na generálního ředitele ČT.   
Rada ČT o stížnosti rozhodne, zpravidla poté, co přijme od generálního ředitele o obsahuRada ČT o stížnosti rozhodne, zpravidla poté, co přijme od generálního ředitele o obsahu   
stížnosti vysvětlení.“stížnosti vysvětlení.“



2/ Žádný dialog k  dramaturgickému profilu  veřejnoprávní  tvorby,  internímu hodnocení2/  Žádný dialog k  dramaturgickému profilu  veřejnoprávní  tvorby,  internímu hodnocení   
tvorby, k hospodaření, programové struktuře a zejména pak konzultace ktvorby, k hospodaření, programové struktuře a zejména pak konzultace k  restrukturalizacirestrukturalizaci  
(  která  byla  tajena  před  zaměstnanci,  veřejností,  tvůrčími  organizacemi…)  se  nekonal(  která  byla  tajena  před  zaměstnanci,  veřejností,  tvůrčími  organizacemi…)  se  nekonal   
a vedení se o něj nejenom nepokusilo, dokonce ho odmítlo. Na žádost za vedení se o něj nejenom nepokusilo, dokonce ho odmítlo. Na žádost z   května roku 2010května roku 2010  
o schůzku byly  profesní organizace odkázány na říjen roku 2010. Neuskutečnila se nikdy.o schůzku byly  profesní organizace odkázány na říjen roku 2010. Neuskutečnila se nikdy.   
Navzdory tomu, že tyto svazy léta vyzývají k zásadní proměně veřejnoprávního média, která 
by  měla  přinést  nejen  ekonomické  výsledky,  ale  i  programové  přiblížení  se  k ideálu 
veřejnoprávní služby ČT.

   3/ Zveřejnění  honorářů všech autorů vítáme a deklarujeme, že pochopitelně nemáme 
námitek,  aby  tento  výdaj  České televize  byl  veřejnosti  zpřístupněn.  Pokud pan generálníPokud pan generální  
ředitel  Jiří  Janeček  myslel  svá   slova  upřímně  (a  nešlo  jen  o  zkratkovité  populistickéředitel  Jiří  Janeček  myslel  svá   slova  upřímně  (a  nešlo  jen  o  zkratkovité  populistické   
prohlášení), a opravdu hodlá transparentně doložit hospodaření ČT sprohlášení), a opravdu hodlá transparentně doložit hospodaření ČT s  veřejnými prostředkyveřejnými prostředky  
(se cca 7 miliardami Kč., které má ČT ročně k(se cca 7 miliardami Kč., které má ČT ročně k   dispozici zdispozici z  výběru koncesionářských poplatků),výběru koncesionářských poplatků),  
jde  jen  o  opožděnou  vstřícnou  reakci  na  mnohaleté  naléhání  tvůrců  i  veřejnosti,jde  jen  o  opožděnou  vstřícnou  reakci  na  mnohaleté  naléhání  tvůrců  i  veřejnosti,   
vůči kterému byly vedení ČT i Rada  ČT doposud zcela hluší.vůči kterému byly vedení ČT i Rada  ČT doposud zcela hluší.

Vedení ČT by mělo urychleně zveřejnit finanční rozbor „Vedení ČT by mělo urychleně zveřejnit finanční rozbor „zpětně, např. za uplynulých pětzpětně, např. za uplynulých pět   
let“let“, jak navrhuje GŘ Jiří  Janeček, v, jak navrhuje GŘ Jiří  Janeček, v  němž budou jasně definované: němž budou jasně definované: 

1.1. Objemy  finančních  prostředků,  investovaných  do  výroby  vlastních  programůObjemy  finančních  prostředků,  investovaných  do  výroby  vlastních  programů  
a nakupovaných programů va nakupovaných programů v  rozpočtovém vztahu krozpočtovém vztahu k  celku oněch cca 7 miliard Kč (poměrcelku oněch cca 7 miliard Kč (poměr  
investic do výsledného produktu – programů, které ČT investic do výsledného produktu – programů, které ČT vyrábívyrábí, a celkových disponibilních, a celkových disponibilních  
prostředků ČT): prostředků ČT): 

a)a) podíl  výroby  vlastních  dokončených  pořadů  za  rok  /  počet  minut  (stopáž)  těchtopodíl  výroby  vlastních  dokončených  pořadů  za  rok  /  počet  minut  (stopáž)  těchto  
pořadů pořadů 

b)b) podíl celkových nákladů ČT za rok / stopáž vlastních dokončených pořadů za rokpodíl celkových nákladů ČT za rok / stopáž vlastních dokončených pořadů za rok

c)c) vlastní výroba (externí + tzv. interní peníze)vlastní výroba (externí + tzv. interní peníze)

d)d) nakupované pořady nakupované pořady 

e)e) náklady  přímo  související  snáklady  přímo  související  s  vysíláním  a  výrobou  (přenos  signálu  Radiokomunikace,vysíláním  a  výrobou  (přenos  signálu  Radiokomunikace,   
správa archivu, atd.) správa archivu, atd.) 

f)f) režie ČT (tj. platy vedení, autoprovoz vedení a střední management, právníci, účetní,režie ČT (tj. platy vedení, autoprovoz vedení a střední management, právníci, účetní,   
správa budov, správa IT apod.) správa budov, správa IT apod.) 2.2. Objemy finančních prostředků, které ČT investuje do Objemy finančních prostředků, které ČT investuje do tvorby a výrobytvorby a výroby programu a provozu programu a provozu  

jednotlivých  kanálů  (zejména  pak:  jednotlivých  kanálů  (zejména  pak:  poměr  financí  na  tvorbu  a  výrobu  programůpoměr  financí  na  tvorbu  a  výrobu  programů  
sportovních /ČT4/ ve vztahu ksportovních /ČT4/ ve vztahu k  programům ostatním /ČT1+2+3/). programům ostatním /ČT1+2+3/). 

(Podotázka:  Jak  je  v(Podotázka:  Jak  je  v  ekonomických  kalkulacích  ČT4  zahrnuta  okolnost,  že  současněekonomických  kalkulacích  ČT4  zahrnuta  okolnost,  že  současně  
ss  vysílanými programy jsou distribuovány stovky reklam).  vysílanými programy jsou distribuovány stovky reklam).  



3.3. Objemy  finančních  prostředků,  které  ČT  investuje  do  jednotlivých  kategorií  programůObjemy  finančních  prostředků,  které  ČT  investuje  do  jednotlivých  kategorií  programů   
ve struktuře: ve struktuře: 

a)a) zpravodajství zpravodajství 

b)b) hraná tvorba hraná tvorba 

c)c) dokumenty dokumenty 

d)d) tvorba pro dětitvorba pro děti

e)e) vzdělávací programy vzdělávací programy 

f)f) publicistikapublicistika

g)g) velké zábavné pořady a estrádyvelké zábavné pořady a estrády

h)h) přenosy a záznamy ze sportovních utkánípřenosy a záznamy ze sportovních utkání4.4. Poměr objemu finančních prostředků, jakým se podílí náklady na honoráře tvůrčích profesíPoměr objemu finančních prostředků, jakým se podílí náklady na honoráře tvůrčích profesí   
na nákladech jednotlivých kategorií programů.na nákladech jednotlivých kategorií programů.5.5. Celkové náklady na výrobu jednotlivých programů nad určitý finanční limit (kupř. 2, nebo 3Celkové náklady na výrobu jednotlivých programů nad určitý finanční limit (kupř. 2, nebo 3   
mil.  Kč.),  smil.  Kč.),  s  vyčíslením  honorářů  hlavních  tvůrčích  profesí  vvyčíslením  honorářů  hlavních  tvůrčích  profesí  v  absolutním  vyjádřeníabsolutním  vyjádření  
i  procentuálním  poměru.  Předpokládáme,  že  GŘ  ČT  J.  Janeček  měl  na  mysli  vyčísleníi  procentuálním  poměru.  Předpokládáme,  že  GŘ  ČT  J.  Janeček  měl  na  mysli  vyčíslení   
honorářů všech tvůrců, nejen honorářů všech tvůrců, nejen signatářů „Otevřeného dopisu“signatářů „Otevřeného dopisu“. . 6.6. Objemy  finančních  prostředků,  které  byly  a  jsou  v  jednotlivých  letech  investoványObjemy  finančních  prostředků,  které  byly  a  jsou  v  jednotlivých  letech  investovány   
do tvorby a výroby programů, zadávaných jednotlivým externím producentům a firmám. do tvorby a výroby programů, zadávaných jednotlivým externím producentům a firmám. 7.7. Objemy finančních prostředků, které byly a jsou investovány do konkrétních koprodukcíObjemy finančních prostředků, které byly a jsou investovány do konkrétních koprodukcí   
ss  externími  producenty  a  firmami  nad  určitý  finanční  limit  (kupř.  500  tisíc  Kč)  sexterními  producenty  a  firmami  nad  určitý  finanční  limit  (kupř.  500  tisíc  Kč)  s   tím,tím,  
že  bude  zároveň  zveřejněn  celkový  rozpočet  programu  a  poměr  mezi  náklady  ČT  aže  bude  zároveň  zveřejněn  celkový  rozpočet  programu  a  poměr  mezi  náklady  ČT  a   
vkladem koproducenta a výsledný podíl na právech ČT a externích producentů a firem. vkladem koproducenta a výsledný podíl na právech ČT a externích producentů a firem. 8.8. Objem finančních prostředků,  které  byly  a  jsou  investovány  do různých  druhů externíObjem finančních prostředků,  které  byly  a  jsou  investovány  do různých  druhů externí   
poradenské činnosti  (poradenské činnosti  (externí  služby  účetní,  daňové,  právní,  konzultantské,  poradenské,externí  služby  účetní,  daňové,  právní,  konzultantské,  poradenské,   
zprostředkování  kupř.  obchodů  nebo  služeb,  dále  studie,  odborné  posudky,  projektyzprostředkování  kupř.  obchodů  nebo  služeb,  dále  studie,  odborné  posudky,  projekty   
zpracovávané externě; výdaje na propagaci vzpracovávané externě; výdaje na propagaci v  případech, kde ČT platila za vlastní propagacipřípadech, kde ČT platila za vlastní propagaci   
někomu druhému a poskytnuté zálohy na všechny výše uvedené kategorie). někomu druhému a poskytnuté zálohy na všechny výše uvedené kategorie). 9.9. Rozbor nákladů, dle bodu 8), zveřejnit:Rozbor nákladů, dle bodu 8), zveřejnit:

a)a) vv  agregované podobě pro jednotlivé kategorie činností; agregované podobě pro jednotlivé kategorie činností; 

b)b) konkrétně u činností nad určitý finanční limit.   konkrétně u činností nad určitý finanční limit.   10.10. Objem finančních prostředků, investovaných do zahraniční  prezentace vlastní  produkceObjem finančních prostředků, investovaných do zahraniční  prezentace vlastní  produkce   
ČT:ČT:



a)a) plné náklady spojené se zahraniční prezentací ČT (služební cesty, hrazené účastnicképlné náklady spojené se zahraniční prezentací ČT (služební cesty, hrazené účastnické  
poplatky, pronájmy stánků apod.) poplatky, pronájmy stánků apod.) 

b)b) výnosy zvýnosy z  prodeje práv kprodeje práv k  pořadům ČT a zpořadům ČT a z  prodeje ostatních produktů do zahraničíprodeje ostatních produktů do zahraničí11.11. Celkové roční odpisy vCelkové roční odpisy v  bilanci ČT a zbilanci ČT a z  toho:toho:  

a)a) odpisy technologií a zařízení pro výrobu pořadů a vysílání;   odpisy technologií a zařízení pro výrobu pořadů a vysílání;   

b)b) celkové roční výdaje na investice a zcelkové roční výdaje na investice a z  toho: toho: 

c)c) investice do technologií a zařízení pro výrobu pořadů a vysíláníinvestice do technologií a zařízení pro výrobu pořadů a vysílání

Uvítali  bychom,  kdyby  součástí  takové  analýzy  zUvítali  bychom,  kdyby  součástí  takové  analýzy  z   hlediska  veřejnoprávních  priorit  bylohlediska  veřejnoprávních  priorit  bylo  
zdůvodnění  vedení  ČT  a  Rady   ČT  pro  upřednostnění  zřízení  kanálu  ČT4  vzdůvodnění  vedení  ČT  a  Rady   ČT  pro  upřednostnění  zřízení  kanálu  ČT4  v   době,době,  
kdy veřejnoprávní televize nemá (a patrně vkdy veřejnoprávní televize nemá (a patrně v  dohledné době ani nebude mít):dohledné době ani nebude mít):

a)a) veřejnoprávní kanál dokumentů (typu Spektrum, Viasat History, Viasat Nature, Nacionalveřejnoprávní kanál dokumentů (typu Spektrum, Viasat History, Viasat Nature, Nacional   
geografic, Discovery, Doku cs; BBC Lifestyle, Animal Planet apod.); geografic, Discovery, Doku cs; BBC Lifestyle, Animal Planet apod.); 

b)b) veřejnoprávní kanál pro děti (typu veřejnoprávní kanál pro děti (typu Disney Channel; Disney Channel; CBeebies BBC apod.CBeebies BBC apod.)); ; 

c)c) kanál pro experimentální tvorbu (typu ARTE, ART Channel apod.). kanál pro experimentální tvorbu (typu ARTE, ART Channel apod.). 

Taková ekonomická analýza je pro posouzení, jak ČT plní veřejnoprávní úlohu, zcela zásadní.Taková ekonomická analýza je pro posouzení, jak ČT plní veřejnoprávní úlohu, zcela zásadní.   
Vytváří  přehled  nejen  o  úrovni  hospodaření,  ale  především  o  hierarchii  priorit.  TvůrčíVytváří  přehled  nejen  o  úrovni  hospodaření,  ale  především  o  hierarchii  priorit.  Tvůrčí   
pracovníci  takové  rozbory  vpracovníci  takové  rozbory  v  zájmu  transparentnosti  požadovali  marně  již  řadu  let.  Datazájmu  transparentnosti  požadovali  marně  již  řadu  let.  Data   
nebyla  vedením  ČT  nikdy  poskytnuta  pod  záminkou  různých  „utajovacích“  klauzulínebyla  vedením  ČT  nikdy  poskytnuta  pod  záminkou  různých  „utajovacích“  klauzulí   
ve  smlouvách.  ve  smlouvách.  Současně  jsme přesvědčeni,  že  tato  analýza  by  měla  být  součástí  výročníSoučasně  jsme přesvědčeni,  že  tato  analýza  by  měla  být  součástí  výroční   
zprávy  Rady  České  televize  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR.   Proto  podstupujemezprávy  Rady  České  televize  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR.   Proto  podstupujeme  
tento dopis předsedům politických stran.tento dopis předsedům politických stran.

Radu ČT, jako orgán veřejnosti, která má kontrolovat dle zákona Českou televizi žádáme,Radu ČT, jako orgán veřejnosti, která má kontrolovat dle zákona Českou televizi žádáme,   
aby se vážně naším dopisem zabývala a nehájila jen zájmy své a vedení České televize. aby se vážně naším dopisem zabývala a nehájila jen zájmy své a vedení České televize. 

ARAS, předseda doc.Mgr. Petr KaňkaARAS, předseda doc.Mgr. Petr Kaňka

Karlovo nám.19, 120 00 Praha 2Karlovo nám.19, 120 00 Praha 2

FITES, místopředseda MgA. Ivan BielFITES, místopředseda MgA. Ivan Biel

        Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2

        

        Na vědomí: Na vědomí: 

        Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRPoslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Předsedové politických stranPředsedové politických stran


