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Úvod
Jedním z hlavních úkol" nového #editele !T bude p#esv$d%it svou prací
ve#ejnost, že !eská televize je jediným médiem v této zemi, které nepodléhá
politickým ani ekonomickým tlak"m. !T by m$la být zcela imunní v"%i politickým
tlak"m na obsah svého vysílání i v"%i tlak"m soukromých subjekt" p#i zadávání
externích zakázek. Mým cílem ve funkci #editele bude proto posílit nezávislost a
také prestiž !eské televize.
Vzhledem k tomu, že je !T institucí, která disponuje ve#ejnými finan%ními
prost#edky, musí být její hospoda#ení naprosto transparentní a ve#ejn$
kontrolovatelné. Každý by m$l mít možnost se p#esv$d%it, že !eská televize
efektivn$ nakládá se svým majetkem a s koncesioná#skými poplatky, které od
ob%an" získává. I to zvýší prestiž ve#ejnoprávní televize ve spole%nosti.
Dalším klí%ovým úkolem, p#ed kterým bude nový #editel stát, je restrukturalizace
!T, která by m$la vést k vyšší efektivit$ hospoda#ení a následn$ k udržení
dlouhodob$ vyrovnaného rozpo%tu. Pokud by v p#íštích letech nedošlo ke snížení
náklad", hrozí !T - vzhledem k sou%asnému negativnímu vývoji - vážné
ekonomické problémy.
I p#esto, že bude muset !eská televize v p#íštích letech šet#it, nem$lo by to mít
žádný vliv na kvalitu ani jednoho z jejích program". Naopak. Na rozdíl od
minulých let, kdy se !T zam$#ila na kvantitativní r"st (nové kanály), musí se te)
zam$#it na kvalitu.
Nezávislost, tradice i novátorství, transparentnost hospodaření, důraz na
kvalitu, větší profilace a koordinace programů i navázání na úspěchy z
minulosti - to jsou mé hlavní cíle, které bych cht$l v%ele !eské televize
realizovat. O tom, jakých zp"sobem bych se je snažil napl*ovat, je následující
materiál.
(Abych se v n$m mohl více v$novat svým konkrétním p#edstavám a plán"m, snažil jsem se vyhnout
citacím ze zákon", r"zných etických kodex" %i vysv$tlování, co si p#edstavuji pod pojmem
ve#ejnoprávnost a ve#ejná služba. V$#ím, že i tak bude z textu z#ejmé, jakou mám o t$chto v$cech
p#edstavu.)
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Současný ekonomický stav ČT
V prvé #ad$ je pot#eba si ud$lat analýzu, v jakém je !T dnes skute%ném
ekonomickém stavu (tento materiál vychází pouze z ve#ejných informací).
Je obecn$ známé, že se v roce 2005 managementu !eské televize poda#ilo v
parlamentu prosadit zvýšení koncesioná#ských poplatk" až na 135 korun. Rozpo%et
televize se tak mohl navýšit ze 4,3 miliardy korun v roce 2004 na 7 miliard o šest let
pozd$ji. Je z#ejmé a vypovídají o tom i níže uvád$ná fakta, že tento skokový nár"st
finan%ních prost#edk" odstranil v !T pot#ebný tlak na zm$ny ve struktu#e organizace,
které by vedly ke zvyšování efektivity a dokonce umožnil vytvo#it i p#ibližn$ t#í
miliardovou rezervu (i když je samoz#ejm$ pot#eba zmínit, že tyto prost#edky byly také
použity k bezproblémovému rozjezdu dvou nových digitálních program" - !T24 a !T4).
Rozpo%et ve#ejnoprávní televize ale v posledních letech z této rezervy za%íná %ím dál víc
%erpat a hospoda#ení !T se tedy už jen tvá#í, že je vyrovnané. !T musela v minulém
roce vybrat z tzv. rezervního fondu 100 milión" korun a letos by to m$lo být dalších 104
milión" a to p#esto, že sou%asné vedení provedlo v minulém roce restrukturalizaci, od
které si slibovalo snížení náklad" na provoz televize (vycházím z výro%ních zpráv !T a
vyjád#ení v médiích).
Dalším významným zásahem do hospoda#ení !T bude také ukon%ení reklamy na !T1 a
!T24 a její p#esun na !T2 a !T4. Podle odhad" sou%asného vedení tato skute%nost
sníží p#ímými a sekundárními dopady celkové výnosy z komer%ní %innosti o p"l miliardy
korun. Zárove* se v !T p#ipravují velké investi%ní akce - výstavba nového studia v Brn$
(je zapot#ebí se zamyslet nad tím, jestli není plánovaná %ástka okolo 600 milión" korun
p#íliš vysoká.) Na druhou stranu je z#ejmé, že se blíží okamžik, kdy bude pot#eba
zmodernizovat samotné Kav%í hory. To jsou investice, které výrazn$ ovlivní hospoda#ení
!T v p#íštích letech.
Ze všech t$chto údaj" vyplývá, že bez radikálního snížení náklad" se budou schodky
rozpo%tu !T dále zvyšovat, což povede k vy%erpání našet#ených prost#edk" ve Fondu
televizních poplatk" n$kdy okolo roku 2015 (o tomto datu hovo#í i n$kte#í lidé ze
sou%asného vedení !T).
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Kde je možné najít úspory
V !T je ale zapot#ebí provést externí i interní audit a hloubkovou kontrolu veškerých
proces" - audit zam$stnanosti, hospoda#ení, využití vlastních kapacit a také audit
externích smluv a zakázek apod., aby m$l nový #editel v ruce co nejp#esn$jší údaje, na
jejichž základ$ by pak mohl dále postupovat a hledat rezervy.
Nejv$tší %ást náklad" tvo#í v !T odvody státu a hned na dalším míst$ jsou
mandatorní výdaje. Ob$ tyto %ástky je velmi obtížné snižovat.

Graf %. 1 Struktura výdajů ČT (zdroj: výro%ní zpráva !T 2009)
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Další významnou výdajovou položkou jsou pak zaměstnanci a mzdy. Pr"m$rná mzda
v !T vzrostla mezi lety 2005 a 2010 z 26.500 na 35.900 korun a mzdové náklady
stouply za posledních p$t let o 13% (tzn. tém$# o p"l miliardy korun). To je v rozporu s
celostátním trendem a ani to neodpovídá sou%asnému stavu %eské ekonomiky.
Domnívám, že je takový nár"st mzdových prost#edk" neadekvátní a v p#íštích letech je
nutné - po analýze p#í%in - takovýto r"st zastavit.
Další v$c je, že !T je podle mého názoru p#ezam$stnaná. Domnívám se, že 2865
zam$stnanc" (údaj !T z minulého roku) je neadekvátní. Myslím si, že je možné po
pe%livém auditu zam$stnanosti (a po projednání s odbory) uvažovat o snížení po%tu
zam$stnanc". Když budu vycházet ze sou%asného stupn$ mých znalostí o !T, dovedu
si p#edstavit, že je možné b$hem jednoho, dvou let snížit stav zam$stnanc" o 10-15% a
z dlouhodob$jšího hlediska je reálná úspora až 25% mzdových náklad". I sou%asné
vedení hovo#í o snížení o 9% do roku 2013.
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Graf %. 2 (zdroj !T 2009) Struktura nákladů podle činností (podle metodiky EBU)
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Mnohem zajímav$jší je ale z mého pohledu graf %íslo 2. Vyplývá z n$j totiž, že celkové
náklady na výrobu pořadů %inily v roce 2009 pouze 59% všech náklad" v !T (4,1
miliardy korun a z toho 2 miliardy 67 milión" jsou externí náklady a interní náklady na
po#ady jsou 1,43 miliardy). 41% tvo#í tedy náklady spojené s provozem televize. Toto
%íslo je extrémn$ vysoké. Podíl náklad" na výrobu po#ad" na celkových výdajích televize
BBC byl v roce 2010 nap#íklad 71,7% a BBC je i tak s tímto %íslem nespokojená a do
p#íštích let si stanovila cíl 80% (údaje z BBC Service Budgetary) a srovnání s komer%ními
televizemi by dopadlo ur%it$ ješt$ h"#. Mým cílem v ČT bude do konce mého
mandátu snížit náklady na provoz televize a naopak částku určenou na výrobu
pořadů zvýšit a to na 70%.

Jak dosáhnout vyšší efektivity provozu ČT
Myslím, že je %as se zamyslet nad tím, zda !T pot#ebuje v Praze t#i budovy a zda by
nebylo možné si ponechat pouze dv$. Zvlášt$ poté, co by byl snížen po%et
zam$stnanc". To by mohlo výrazn$ snížit náklady na provoz televize. Touto úvahou
bych se ur%it$ cht$l - po d"kladné analýze a konzultaci s Radou i novým
managementem televize - podrobn$ zabývat.
Dalším mým krokem bude revize všech servisních smluv, které !T už uzav#ela a
prov$#ení, zda také zde není možné najít n$jaké rezervy.
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Jak dosáhnout vyšší efektivity při nákupu a výrobě pořadů:
Samoz#ejm$, že je ale nutné pracovat i na vyšší efektivit$ nákupu po#ad" od externích
producent" - nap#íklad zavedením výb$rových #ízení, což !T z nepochopitelných
d"vod" v sou%asné dob$ v"bec ned$lá. !T by m$la zlepšit systém práce s nezávislými
producenty. M$la by zde existovat jasná pravidla a spravedlivá a transparentní sout$ž
mezi jednotlivými soukromými producenty.
Ve smlouvách s nimi by ur%it$ také m$la být i klauzule, že je možné zve#ejnit, za jakých
podmínek dílo vyráb$jí, což p#isp$je k v$tší transparentnosti a “%istot$” zakázek.
V !T je pak zapot#ebí vytvo#it konkuren%ní prost#edí. Motivovat zam$stnance a vytvo#it
takové mechanismy, které by vedly k co nejvyšší efektivit$ práce (kariérní #ád, motivace
za úsp$šné po#ady ...).
Úspory - shrnutí:
snížení po%tu zam$stnanc"
snížení po%tu budov
výb$rová #ízení
audit všech smluv
transparentnost náklad" na jednotlivé po#ady
motivace zam$stnanc"

Hledání nových příjmů
!T by se m$la ur%it$ snažit o co nejefektivn$jší vybírání koncesioná#ských poplatk".
Meziro%ní snížení výb$ru poplatk" o 36 milión" je alarmující (informace !T).
Za velkou chybu také považuji, že !T minimáln$ využívá možnosti získát evropské
granty a také, že se tém$# nezapojuje do mezinárodních projekt" - koprodukcí.
Dalším možným p#íjmem je i “product placement”, i když si myslím, že jeho využití v
televizi ve#ejné služby je spíše problematické a jeho zavedení ve vyráb$ných po#adech je
s otazníkem a pot#ebuje ješt$ projít d"kladnou debatou nap#íklad i s Radou !T.
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Program České televize
Hlavním m$#ítkem úsp$šnosti program" !T nesmí být sledovanost, ale kvalita po#ad".
P#i každém programovém rozhodnutí by se m$lo vedení !T ptát, zda je tento program
vhodný pro ve#ejnoprávní televizi, zda ho má televize ve#ejné služby vysílat. To
samoz#ejm$ neznamená, že by !T nem$la vysílat divácky atraktivní filmy, seriály a
zábavní programy nebo sout$že, ale vždy by m$l vysílaný po#ad spl*ovat velmi náro%né
kvalitativní požadavky na téma, zpracování nebo formu.
P"vodní tvorba tvo#í v !T více než 70% vysílání. Toto %íslo musí z"stat zachováno. !T
nem"že vyráb$t mén$ p"vodních po#ad" nebo omezovat zpravodajství a publicistiku,
tím by ztratila svou hlavní funkci. Ekonomické problémy ale budou !T v p#íštích letech
nutit vyráb$t efektivn$ji a levn$ji. Bude také pot#eba se soust#edit na kvalitu místo
kvantity. Investice do kvalitních po#ad" se nap#íklad vrátí tím, že je možné je %ast$ji
reprízovat.
Cht$l bych v televizi po vzoru BBC zavést povinnou výrobu pilot" u tém$# každého
nového po#adu a testovat jeho kvalitu prost#ednictvím tzv. “public value testu”, kdy bude
po#ad hodnotit vybraná skupina externích odborník", kritik" ..., která ho bu) doporu%í
nebo nedoporu%í k vysílání. !T by také m$la p#ipravovat své po#ady s dostate%ným
p#edstihem. D$lat dvou až t#íletý programový výhled, který umožní ro%ní p#ípravu
po#adu, což by také m$lo mít vliv na jeho kvalitu.
Zefektivnit se musí nejenom výroba po#ad", ale také #ízení programu. Myslím, že se
p#íliš neosv$d%ilo vytvo#ení nezávislých #editel" jednotlivých kanál". Jedním z prvních
mých krok" by bylo znovuvytvo#ení silného postu programového #editele. Není možné,
aby si jednotlivé kanály v rámci !T konkurovaly, aby vysílaly podobné po#ady nebo aby
se vzájemn$ nepropagovaly. Program všech kanál" !T musí p"sobit jako celek.
Navrhnu proto, aby se #editel !T1 stal zárove* i koordinátorem ostatních kanál" a aby
m$l k této koordinaci dostate%né pravomoci.
Program - shrnutí:
zachování %eské p"vodní filmové a televizní tvorby
v$tší d"raz na “ve#ejnoprávnost” a kvalitu po#ad"
zavedení funkce programového #editele všech program"
v$tší profilace kanál", lepší koordinace a koncep%nost
v$tší d"raz na zpravodajství a publicistiku
výb$rová #ízení + “public value test”
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Poznámky k programu ČT1
Program !T1 by m$l být programem pro každého. M$l by to být plnoformátový televizní
program, který bude garantem vkusu a kvality. Jeho základem by m$la být kvalitní
p"vodní %eská dramatická tvorba dopln$ná špi%kovými zahrani%ními po#ady, p"vodní
%eská tvorba pro d$ti a mládež, zábavn$-vzd$lávací po#ady nebo lifestylové po#ady
apod. Na !T1 by ale m$la najít své místo i v$da nebo vzd$lávání - formou zábavných
po#ad" - nebo historie. M$la by se zde objevovat závažná spole%enská témata i po#ady
pro menšiny.
Jeden ze základních kamen" programu !T1 je seriál. !T podle mého názoru za
poslední roky neinvestovala do žádného opravdu výjime%ného televizního seriálu nebo
velkého projektu (jako byly v minulosti Zdivo%elá zem$, Saturnin, Život na zámku nebo
!etnické humoresky). Podle mého názoru je nap#íklad škoda, že se cyklus Soukromé
pasti vysílá na komer%ní televizi a ne na !T1. Je také zarážející, že jeden díl tohoto
seriálu stojí - podle mých informací - cca 3 milióny korun, což je tém$# t#ikrát mén$ než
jeden díl p#ipravovaných seriál" Sanitka nebo T#etí míza. Jako generální #editel se budu
ptát, jak je to možné.
Chybí mi také kvalitní sitcom, který by zobrazoval b$žný život n$jaké fiktivní komunity v
rámci %eské spole%enské a politické reality a který by byl založený na chytrém humoru
(který leckdy dokáže ukázat lidi, dobu, spole%nost a problémy lépe než n$která
“závažn$jší” díla).
ČT1 - shrnutí:
každý po#ad vysílaný na tomto kanále musí spl*ovat požadavky na “ve#ejnoprávní” kvalitu
program by m$l být sestavován p#ehledn$ji
chybí kvalitní p"vodní seriály a sitcomy
chybí kvalitní talk show
zvýšit sledovanost hlavní zpravodajské relace
další zkvalit*ování publicistiky

Poznámky k programu ČT2
!T2 ur%it$ nesmí zm$nit svou dosavadní profilaci programu typu “Arte” a m$l by i
nadále z"stat programem pro náro%ného diváka. Jeho pilí#em by m$la být p"vodní
tvorba - dokumenty, publicistika, hudební, vzd$lávací po#ady a špi%ková kinematografie.
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!T2 je ideálním prostorem pro to, co nikde jinde není možné vysílat: pro klubové filmy,
záznamy divadelních p#edstavení, alternativní zábavu, programy pro menšiny, pro d$ti a
mládež, po#ady o um$ní, nové programové formy ....
Co mi nap#íklad osobn$ velmi vadí je, že z obrazovky !T zcela zmizela p"vodní %eská
alternativní zábava. Copak opravdu není možné, aby se ješt$ n$kdy v !T objevil po#ad
typu !eské sody? Pro% se “Na stojáka” vysílá na HBO a ne na !T2? S tím je pot#eba
n$co ud$lat a alternativní %eský humor na obrazovku !eské televize vrátit.
ČT2 - shrnutí:
musí z"stat programem typu Arte
klást d"raz na dokumenty, publicistiku, po#ady pro d$ti, hudební, vzd$lávací po#ady a náro%nou kinematografii a divadlo
v$tší koncep%nost v dokumentární tvorb$
více alternativní zábavy

ČT24
Všichni mediální analytici se asi shodnou, že !T24 je program, který je ze všech %ty#
kanál" !eské televize nejpoveden$jší. Souhlasím. Co mi ale vadí je programová
nekoncep%nost sou%asného vedení. !T24 je ur%it$ kvalitní zpravodajský kanál, ale
chová se jako kdyby to byla samostatná zpravodajská televize a ne jeden ze %ty#
program" !eské televize.
Podle m$ by se “24” m$la soust#edit tém$# výhradn$ na zpravodajství a aktuální
publicistiku. Domnívám se, že cca 80% programu by m$lo být kontinuální zpravodajství
zam$#ené na hlavní události dne se souhrny, komentá#i a reakcemi a s maximálním
d"razem na aktuálnost a to dopln$né o n$které magazíny. Ostatní publicistické nebo
dokumentární po#ady by m$la !T24 p#enechat !T2, p#ípadn$ !T1. Nap#íklad aktuáln$
vysílané vzpomínání na Originální videojournal je typickým po#adem pro !T2 a stejn$ tak
i dokumentární série o roce 1968. Dovedu si ale p#edstavit, že by ale !T24 mohla pro
druhý kanál n$které po#ady vyráb$t. Pro% nevyužít lidský potenciál, který v redakci je?
!T24 je ale i p#es tyto výhrady velmi kvalitní zpravodajský kanál. V této souvislosti je ale
pro m$ nepochopitelná nízká kvalita a p#edevším sledovanost hlavní zpravodajské
relace Události. Podle m$ neobstojí argument, že d"vodem je, že “ve#ejnoprávní” diváci
sledují kontinuální zpravodajství a proto již nemají pot#ebu sledovat hlavní zprávy. Vždysledovanost Událostí se pohybuje jen okolo 500.000 divák", což je %tvrtina divák"

Koncepce rozvoje a fungování !eské televize

Televizních novin na Nov$ a dokonce mén$ než má zpravodajství Primy. Myslím, že
hlavní d"vod je, že se Události poslední roky snažily zastavit pokles sledovanosti tím, že
za%aly kopírovat styl zpravodajství komer%ních televizních stanic. Krátké, flashovité a
povrchní p#ísp$vky, chodící redakto#i p#i stand-upech, zpravodajství o vraždách nebo
katastrofách. To p#ece není to, %emu by se m$ly v$novat zprávy !eské televize. Podle
m$ by se v Událostech m$lo objevovat mén$ p#ísp$vk" a relace by se m$la soust#edit
na témata, která jsou ten který den ta hlavní a d"ležitá a rozebírat je na v$tší ploše.
Reportáže by m$ly jít více do hloubky a v$novat se tématu z více stran a pohled" prost$ d"kladn$ji a podrobn$ji. Nechápu, že p#i využití lidských a materiálních zdroj",
které !T24 má a kterými nedisponuje žádná komer%ní televize u nás, se neda#í vyrobit
ta nejkvalitn$jší a nejrenomovan$jší hlavní zpravodajská relace v zemi. Napravit tuto
situaci bude další z d"ležitých úkol", které %ekají nového #editele !T.
ČT24 - shrnutí:
nesmí se chovat jako samostatná zpravodajská televize, ale jako sou%ást %ty# program" !T
80% vysílání by m$lo tvo#it kontinuální zpravodajství
!T24 by mohla vyráb$t pro ostatní kanály více po#ad"
je pot#eba zm$nit a zkvalitnit hlavní zpravodajskou relaci
koordinace publicistiky a dokument" s !T24

ČT4
Co by m$lo být vlastn$ posláním !T4, když jsou tady soukromé specializované
sportovní kanály? Sportovní kanál !eské televize má ur%it$ nabízet p#edevším sporty
nebo akce, které komer%ní kanály nejsou schopny nebo ochotny vysílat. To je podle m$
hlavní d"vod jeho existence. Mezi takové akce pat#í Olympiáda nebo mistrovství sv$ta %i
Evropy a pak také domácí sporty, které nejsou pro soukromé stanice atraktivní.
Na druhou stranu nechápu, pro% jsou sou%ástí vysílání na !T4 nap#íklad turnaje v
pokeru a myslím, že by neškodilo, kdyby se snížil i po%et p#enos" z golfových turnaj".
Tyto sporty bych “s lehkým srdcem” p#enechal komer%ním televizím.
ČT4 - shrnutí:
vysílání minoritních sport" a velkých sportovních akcí
snížení po%tu magazín" a publicistiky
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Nová média
Další z v$cí, za kterou bych cht$l sou%asné vedení pochválit, je, s jakou vervou se
zvlášt$ v poslední dob$ pustilo do posilování role tzv. nových médií jako další služby,
kterou !T svým divák"m nabízí. V tomto úsilí bych cht$l dále pokra%ovat a využít nová
média pro lepší komunikaci televize s divákem.
Práce na webu !T, na internetovém zpravodajství, vysílání !T24 a !T4 na Internetu i v
aplikacích “chytrých” mobil", zp#ístupn$ní archívu, využití Facebooku, v$tší interaktivita
po#ad" a tím i vytvá#ení t$sn$jšího kontaktu s divákem - to vše je ur%it$ správný sm$r,
kterým by se moderní ve#ejnoprávní televize m$la dát.
!T se musí p#ipravit na radikální zm$ny v tradi%ním televizním vysílání. Stále více se
bude totiž prosazovat model, v n$mž si budou diváci prost#ednictvím webu sami
sestavovat své programy a virtuální stanice. Lidé si už nebudou chtít nechat diktovat
sled po#ad" n$jakým programovým odd$lením, ale budou stále více využívat nabídky
služeb tzv. streamových televizí. !T musí tomuto trendu vyjít vst#íc a pokra%ovat ve
vylepšování svého iVysílání.

Závěr
!eská televize je zatím stále v relativn$ dobré ekonomické kondici, která by se ale bez
zásadní restrukturalizace a vytvo#ení vnit#ních pravidel, které povedou ke zefektivn$ní
jejího provozu, mohla rychle zhoršit. Negativní trend snižování p#íjm" a zvyšování
náklad" to jasn$ ukazuje.
V daleko horší situaci je !T podle mého názoru v oblasti programu. Je zapot#ebí
pracovat na zkvalitn$ní programové nabídky - p#edevším na !T1 a !T2 a oba tyto
kanály více profilovat a více zam$#it na kvalitu.
A jak už jsem konstatoval na za%átku - !T musí zlepšit svou image. Získat respekt. !T
musí prokázat, že je nezávislou, sebev$domou a kulturní televizí, která je imunní v"%i
politickým i ekonomickým tlak"m. Chci ji k t$mto cíl"m dovést.
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