
 
 

Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 20. ledna 1999 
  
1) aktuální problémy ČT - vyjadřovací a jazyková kultura moderátorů - členové Rady ČT se shodli na 

tom, �e na základě vlastního pozorování chovají intuitivní  obavy, �e ČT v některých vybraných 
projevech přestává být měřítkem dobrého vkusu (co� Rada ČT pova�uje za poslání veřejnoprávní 
televize). Jistý pokles se projevuje předev�ím v oblasti vystoupení moderátorů krat�ích 
zpravodajských pořadů, dále v celkovém poklesu kultury diskusních a zábavně diskusních pořadů - 
Katovny (včetně kouření protagonistů, které je pro veřejnoprávní médium naprosto nepřijatelné) a 
Noci s Andělem (včetně vulgarismů). Rada ČT pova�uje tento trend za nechtěný důsledek snahy 
vymanit se z přede�lé oficióznosti ČT 

 - informace o jednání s MF ČR 
 
2)  Jednání s GŘ 

• GŘ představil Radě ČT nového �éfproducenta uměleckých pořadů Jaroslava Kučeru, který Radu 
ČT obecně seznámil se svými představami o spravování svěřené oblasti 

• GŘ  informoval Radu ČT o jednání se Slovenskou televizí v  Bratislavě, o podepsání rámcové 
smlouvy o spolupráci a o konkrétních mo�nostech spolupráce s STV na jednotlivých projektech 

• Rada ČT informovala  GŘ o svých obavách spojených s úrovní vyjadřovací a jazykové kultury 
moderátorů (viz bod 2). GŘ ujistil Radu ČT, �e péči o výrazovou a  jazykovou úroveň ČT za 
jeden ze základních úkolů veřejnoprávní televize a věcnou správnost za samozřejmost. 

• GŘ přislíbil informovat na pří�tím zasedání Rady ČT o spolupráci ČT a ČRo na kampani proti 
xenofobii a rasismu. 

 
3)  Příprava dodatku k Výroční zprávě Rady ČT o činnosti ČT za rok 1997 

V�echny podklady k vypracování dodatku musí být předlo�eny k redakčnímu zpracování do 10. 2. 
99. Na přípravě podkladů se budou podílet V. Erben, J. Jirák, V. Kučík, J. Podkonický, P. Weiss a J. 
Zajíc. Redakci materiálů provede J. Jirák do 17. 2. 99.  

 
4) Příprava výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT za rok 1998 

V�echny podklady musí být předlo�eny do 17. 2. 99. Preambuli připraví J. Jirák do 25. 2. 99. Na 
přípravě podkladů se budou podílet v�ichni členové Rady, redakci první části materiálů provede A. 
Kinclová.    

 
 
 
        PhDr. Jan Jirák 
                 předseda Rady ČT 
 


