Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
vzhledem k tomu, že se platforma Rekonstrukce státu zabývá ochranou nezávislosti
veřejnoprávních médií jako významného prvku demokracie v ČR, sledujeme pozorně
i fungování a obsazování tzv. mediálních rad. Tyto rady by se měly podílet na garanci
nezávislosti a kvalitě fungování příslušných médií, proto považujeme za velmi
důležité, aby byly obsazovány osobnostmi, jež mohou tomuto poslání významně
přispět.
Za možný příspěvek v této věci považujeme větší informovanost o kandidátech do
mediálních rad, a proto si dovolujeme v příloze zaslat medailonky všech kandidátů na
pozici člena Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, které jsme připravili s
našimi partnerskými organizacemi v rámci spolupráce na hlídání demokracie v ČR.
Medailonky obsahují maximum relevantních informací, zejména:
1. Prezentace ze slyšení ve volebním výboru,
2. Odpovědi na anketu deníku Echo24,
3. Odpovědi z ankety České televize,
4. Další otevřené zdroje včetně našeho vlastního dotazníku.
Pro posuzování vhodných kandidátů považujeme za zvlášť důležité, aby byly při volbě
respektovány zejména tyto principy:
1 Soulad se zákony - požadavky na výkon funkce člena Rady České televize a Českého
rozhlasu nesmí odporovat zákonům (z. č. 483/1991 Sb. o České televizi, z. č.
484/1991 Sb. o Českém rozhlase), z kterých vyplývá, že rady jsou orgánem, jímž se
uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize či Českého
rozhlasu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a
kulturní názorové proudy. Kromě požadavku bezúhonnosti je funkce neslučitelná s
výkonem jakékoli funkce v politických stranách, politických hnutích nebo
občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem
vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových
zájmů.
2 Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT
Považujeme za podstatné, aby kandidáti do mediálních rad veřejně prezentovali své
názory na fungování veřejnoprávních médií a byli ohledně svých záměrů
transparentní. Někteří z kandidátů nicméně odmítli svůj názor sdělit i médiu, které
se chystají kontrolovat.
3 Relevantní zkušenosti pro výkon funkce
Bez nich se kandidát jen těžko zorientuje v provozu mediálního kolosu a jen stěží
může veřejnoprávní média kontrolovat či směřovat k nějaké dlouhodobé vizi.
4 Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem
Kandidáti, kteří považují média veřejné služby za zbytečná, mohou jen těžko zastupovat

veřejnost v kontrole těchto médií a hlídat její zásadní roli v demokratické
společnosti.
5 Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách
Zákonný požadavek není bohužel u všech kandidátů bez pochybností naplněn.
6 Absence významných reputačních rizik a kontroverzí
Rozhodně nechceme doporučovat konkrétní kandidáty ke zvolení či nezvolení.
Považujeme však za důležité, aby byly při hlasování zohledněny všechny podstatné
informace a byli zvoleni kandidáti, kteří budou směrem k široké veřejnosti
důvěryhodnými zástupci.
Dobrým vodítkem pro volbu je výsledek hlasování ve volebním výboru, kde největší
shoda byla na kandidátech s jednoznačným renomé a relevantními zkušenostmi.
Medailonky kandidátů (v příloze) jsou zveřejněny také na
http://medialnirady.cz.
Doufáme, že Vám tyto informace budou ve zvažování Vaší volby k užitku.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Lukáš Kraus
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