
Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize dne 23. 5. 2000 
 

1)  Rada projednala znění dosavadního Jednacího řádu Rady ČT z 25.3.1997 a rozhodla se pověřit Mgr. M. 
Mare�e, aby ve spolupráci s F. Mik�em vypracoval do pří�tí schůze Rady upravenou verzi tohoto 
jednacího řádu. 

  
2)  Korespondence: 

• Rada pověřila J. Dědečkovou, aby stí�nost K. Vlachové-Slánské prostudovala spolu s nahrávkou 
inkriminovaného pořadu. Jde o dokument Věrni zůstaneme,  který byl odvysílán v lednu 1997. 
Zároveň bude tento materiál postoupen GŘ. 

• Rada ČT po�ádala GŘ o stanovisko k dopisu a materiálu Ing. Jaromíra Musila ve věci rehabilitace 
českého spisovného jazyka v pořadech ČT.  

• Rada ČT vzala na vědomí pozvání Úřady Rady ČR pro RTV k informačnímu setkání dne 31.5.2000 ve 
13.00 hod v zasedací místnosti Úřadu.  

  
3)  GŘ se zúčastnil zasedání Rady a předal Radě zásady komunikace s institucemi a jednotlivci mimo ČT. 

Tyto zásady jsou stanoveny ředitelem zpravodajství Dr. Jiřím Hodačem. GŘ předal Radě ČT připomínky 
ČT k připravované novele zákona o ČT. Tento materiál byl ředitelem postoupen MK ČR. 

 Dále Rada vzala na vědomí informace GŘ o jmenování �éfredaktora publicistiky, který je přímo podřízen 
řediteli zpravodajství, dále základní informace o výnosech z reklamy a s problémy inkasa 
koncesionářských poplatků. 

  
4)  Rada po�ádala GŘ o podrobněj�í informace o firmě Newton Information Technologies a o jednáních ČT 

s touto firmou.  
  
5)  Rada vzala na vědomí návrh Kritérií Rady ČT k zadávání  posudků na jednotlivé pořady a výběru 

nezávislých posuzovatelů a předbě�né návrhy na jednotlivé posuzovatele. K uvedeným materiálům 
zaujmou členové Rady svá stanoviska do pří�tího zasedání Rady a teprve poté budou tyto materiály 
Radou přijaty a schváleny.  

  
6)  Členové Rady se do pří�tí schůze seznámí s návrhy občanské iniciativy �Brno na přelomu století� a jejím 

projektem �Image pro Brno�. Se svým stanoviskem k tomuto materiálu seznámí GŘ. 
  
7)  Pří�tí zasedání Rady se uskuteční 30.5. 2000 ve 14.00 hod na Kavčích horách. 
 
 
 
  
 


