
Zpráva pro www stránky z jednání Rady ČT ze dne 2. 6. 1999  
 

1) Příprava na jednání s GŘ 
a)  členové Rady ČT předbě�ně projednali Zprávu o výsledku hospodářské činnosti ČT za leden-duben 

1999 
b)  Rada ČT se na podnět člena Rady ČT rozhodla, �e se bude věnovat kvalitě dokumentárního pořadu o 

Ing. F. Čubovi vysílaného 1. 6. 1999. 
  

2) Jednání s GŘ a finančním ředitelem 
a) GŘ a FŘ seznámili Radu s  materiálem Zpráva o výsledku hospodářské činnosti ČT za  leden   - duben 

1999.  FŘ na Zprávě vylo�il členům Rady ČT principy nového přístupu k průbě�né kontrole 
hospodaření a finančních toků a s vývojem sledovaných ukazatelů během prvních čtyř měsíců roku 
1999. Rada ocenila kvalitu předlo�enému materiálu. Současně se Rada ČT zabývala vývojem 
sledovaných ukazatelů a konstatovala, �e ve vývoji výnosů se projevuje dlouholeté podhodnocení vý�e 
koncesionářských poplatků. Současná ekonomická situace země pak vede k synergickému efektu, 
který mů�e dostat - a v roce 2000 velmi pravděpodobně dostane - Českou televizi do svízelné 
ekonomické situace.  

b)  GŘ informoval Radu, �e ČT zařadí od září 1999 vysílání interpelací na ČT2 okolo 23.00 hod. 
c)  Dále v souvislosti se stí�ností R. Urxe vysvětlil, �e ČT se dle svých mo�ností sna�í dodr�ovat začátky 

pořadů podle toho, jak byly oznámeny v tisku. Zvlá�tě u večerníčku pro děti se bude ČT sna�it, aby 
začátek v  19.00 hodin byl nasazován s maximální technicky dosa�itelnou přesností. 

d)  Rada ocenila zajímavý dramaturgický počin, kterým bylo zařazení cyklu věnovaného J. Foglarovi a 
jeho Rychlým �ípům na sobotní večer dne 29. 5. t.r. 

  
3) Reakce na stí�nost (Česká katolická církev - pape� a nálety NATO) 
 Rada projednala materiál J. Zajíce ke stí�nosti I. Langera a T. Halíka na obsah zpravodajského vstupu 

týkajícího se údajného rozporu v postoji představitelů české římskokatolické církve a pape�e k leteckým 
operacím NATO v Jugoslávii. Rada se s tímto materiálem ztoto�ňuje a �ádá GŘ, aby text materiálu dal  
na vědomí �éfredaktorovi zpravodajství. 
 
 
 
 
         PhDr. Jan Jirák 
                  předseda Rady ČT 

 


