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Dovolba radních ČT 2020
V květnu 2020 zvolili poslanci do Rady České televize tři nové členy: ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu
a moderátora Lubomíra Xavera Veselého. Všichni tři nově zvolení radní se dlouhodobě řadí k silným kritikům
veřejnoprávní České televize a zároveň bývají spojováni s hnutí ANO, SPD a KSČM. Mimo to bývají zpochybňovány jejich
odborné znalosti, kompetentnost či renomé v mediální sféře. Zvolení této trojice proto vyvolalo obavy o nezávislost
zpravodajství, investigativních či diskuzních pořadů a České televize jako celku. V situaci, kdy přibližně třetinu českých
médií vlastní premiér Babiš, je ohrožení nezávislosti veřejnoprávního média zásadním nebezpečím pro českou
demokracii.
Rada ČT je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média.
Pravomoci Rady ČT nejsou nijak zanedbatelné, naopak, patří mezi ně jmenování a odvolání generálního ředitele,
a schvalování rozpočtu a výročních zpráv televize. Podle zákona o České televizi volí nové radní Poslanecká sněmovna na
6 leté volební období. Jelikož jde o zástupce veřejnosti, Milion Chvilek požadoval, aby volba na plénu sněmovny nebyla
tajná nýbrž veřejná. Pro tajnou volbu ale nakonec hlasovala i část opozice.
Kontext a významné momenty kauzy
V posledních letech jsou veřejnoprávní média v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem pod sílícím politickým
tlakem. Děje se tak především ze strany ANO, SPD, Komunistů či Trikolóry. Podle nich nejsou tato média
dostatečně objektivní a protěžují opoziční strany na jejich úkor. Zevnitř televize i od mediálních expertů
a neziskových organizací zaznívají obavy z cílené snahy ovládnout či minimálně diskreditovat Českou televizi
Před samotnou volbou pronikl na veřejnost tzv. Berkovcův seznam. Jde o tajný email poslance ANO a předsedy
volebního výboru Stanislava Berkovce, který rozeslal v březnu 2020 stranickým kolegům v Poslanecké sněmovně.
Email obsahoval podrobné informace o všech uchazečích ve stylu policejní složky. Vyzdvihoval kandidáty, kteří
měli trvalý problém se současným ředitelem ČT Petrem Dvořákem, byli loajální ke hnutí ANO a zároveň se nestali
signatáři ani podporovateli Milionu chvilek. Takové uchazeče doporučoval Berkovec schválit. Více informací
v naší aktualitě.
Důležitým krokem k záměru zdiskreditovat ČT bylo odvolání Dozorčí komise Rady ČT v listopadu 2020. To bylo dle
mnoha právníků v rozporu se zákonem. Odvolání navrhla právě Hana Lipovská. V konečném důsledku tohoto
kroku se stal Pavel Matocha novým předsedou rady ČT.
Kdo jsou noví radní?
Hana Lipovská pracuje v Institutu svobody a demokracie Jany Bobošíkové, která má s Českou televizí nevyřízené
účty už z doby tzv. televizní krize na přelomu let 2000 a 2001. Mezi slavné citáty radní Lipovské patří například,
že: nerozumí smyslu veřejnoprávních médií.
Pavel Matocha je naopak spjatý zejména s osobou Ištvána Léka, bývalého šéfredaktora Lidových novin patřících
premiéru Andreji Babišovi. Zároveň je přítelem Václava Klause ml., končícího předsedy Trikolóry.
Luboš Xaver Veselý, mimo jiné držitel anticeny Zlatý citron, je známý především svoji servilitou při rozhovorech
a také verbálními útoky na kolegyně z novinářské branže. Netají se ani svým blízkým vztahem k prezidentu Miloši
Zemanovi, s nímž dělá pravidelné rozhovory.
Aktivity Milionu chvilek k této kauze
Milion chvilek dlouhodobě upozorňuje na narůstání tlaku politických stran na veřejnoprávní média. V březnu 2020 jsme
uspořádali demonstraci Postavmei se rozvratu institucí, která reagovala na zvolení Miroslava Křečka ombudsmanem
a která upozorňovala právě na blížící se dovolbu Rady ČT. Jelikož jde o zástupce veřejnosti požadovali jsme, aby volba
radních ČT na plénu sněmovny nebyla tajná nýbrž veřejná. Pro tajnou volbu ale nakonec hlasovala i část opozice.
https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/1-2-4/dovolba-radnich-ct-2020
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V reakc nai odvolání dozorčí komise proběhla řada happeningů, tiskových konferencí ai také auto-protest Braňme ČT!,
zorganizovaný přímo před jejím sídlem.
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