
Zpráva pro www stránky ze zasedání Rady ČT dne 30. června 1999 
  
  
1. Usnesení ke zprávě �če�tí katolíci jsou v rozporu s Vatikánem ve věci zásahu NATO� 

Rada ČT se zevrubně a opakovaně zabývala v�emi materiály shromá�děnými ke zprávě ČT �če�tí katolíci 
jsou v rozporu s Vatikánem ve věci zásahu NATO�, zvá�ila v�echna dostupná fakta a tvrzení poskytnutá 
vedením redakce zpravodajství ČT i Českou biskupskou konferencí a dospěla k následujícím závěrům: 
a)  Rada ČT konstatuje, �e dotyčný vstup v Událostech 31. 3. 1999 vskutku nevycházel z kritického 

vyhodnocení v�ech v tu chvíli dostupných materiálů, a má za to, �e lze toto pochybení pova�ovat za 
varující profesionální nedostatek, který se dá - vzhledem k dal�ím aktivitám příslu�ného redaktora 
(publikaci názorového materiálu v denním tisku) - pova�ovat i za náznak proniknutí osobního 
stanoviska do zpravodajského materiálu. 

b)  Rada ČT s uspokojením bere na vědomí, �e redakce zpravodajství přijala opatření týkající se 
prezentování stanovisek redaktorů této redakce v jiných médiích a �e dále pracuje na opatřeních 
jejich� cílem je zamezit, aby do zpravodajství pronikaly osobní postoje jednotlivých redaktorů.  

c)  Rada ČT děkuje J. Zajíci za pečlivou a detailní přípravu podkladových materiálů a jejich důslednou 
analýzu. 

 
2.  Jednání s generálním ředitelem a ředitelem programu 
     GŘ a členové Rady projednali připomínky k po�adovaným materiálům k ekonomické části Výroční 

zprávy   o činnosti ČT v roce 1998. 
Programový ředitel ČT G. Lovitt podrobně seznámil Radu s vysílacím schématem na léto 1999. 
PŘ rovně� Radu informoval o rámcovém plánu vysílacího schématu na  podzimní  období a 
s hlavními programovými změnami, o nich� se pro podzimní vysílací schéma uva�uje.  

     Členové Rady vzali obě informace na vědomí a shodli se na tom, �e chystané úpravy ve vysílacím 
schématu jsou logicky zdůvodněné, sledují logiku důsledného zkvalitňování slu�by veřejnosti a pamatují 
přitom na přita�livost pořadů obou programů ČT pro různé divácké skupiny. 

  
3. Vnitřní agenda   
 Členové Rady ČT vzali na vědomí skutečnost, �e poslanecký klub ODS zve na své jednání v�echny členy 

mediálních rad nominované ODS. 
 
 
        PhDr. Jan Jirák 
                  předseda Rady ČT 


