
Zpráva pro www stránky z jednání Rady ČT dne 6. 10. 1999 
 

1. Jednání Rady      
a)  Dosavadní úroveň realizace projektu �30 návratů� - členové Rady jsou zatím značně 

zklamáni   celkovou úrovní provedení projektu. Na pří�tím zasedání se Rada vyjádří 
samostatným usnesením. 

b)  Příprava na komplexní zhodnocení dosavadního naplňování projektu J. Puchalského  
c)  Setkání  s Poslaneckým klubem ČSSD - ve čtvrtek  14. 10. v 16.00 hodin v Sněmovní 1 (Klub 
ČSSD) se za Radu ČT zúčastní A. Kinclová, V. Kučík, F. Schildberger, P. Kabzan, J. Zajíc. 

 
2. Jednání s GŘ  

a)  �Případ ATS� - GŘ poskytl vyjádření ke spolupráci ČT s firmou ATS, provozující 
audiotextové a telefonní slu�by. Firma ATS byla zvolena na základě výběru, se zárukou 
kvalitního poskytování slu�eb. ČT  ji� vykonala nezbytné kroky, které ihned  zamezily 
určitému druhu slu�eb, jen�  nesplňovaly etické normy ČT. Rada přijala samostatné usnesení 
(viz příloha) 

b)  První sly�ení ve správním řízení zahájeného  Radou ČR pro RTV 5. 10. - ČT namítla 
podjatost dvou členů RRTV; jednání bylo přeru�eno. Jednání se v roli pozorovatele zúčastnil 
J. Podkonický. 

c)  GŘ po�ádal Radu, aby zajistila dodání přesného textu usnesení Stále komise, zvlá�tě pak těch    
pasá�í, které se týkají doplnění ekonomické části Výroční zprávy Rady ČT o činnosti ČT za 
rok 1998. 

 
 
 
 
 

  PhDr. Jan Jirák 
                    předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Příloha: Usnesení k případu spolupráce ČT s firmou ATS 
 



Usnesení k případu spolupráce ČT s firmou ATS 
 
Rada ČT se na svém zasedání dne 6. října 1999 zabývala provozováním erotických linek v budově 
ČT firmou APS a přijala následující  usnesení: 
1.  ČT postupovala v uzavírání smlouvy na audiotexové slu�by standardně. Erotická linka byla v ČT 

zřízena bez vědomí ČT. 
2.  ČT neprodleně podnikla ve�keré kroky k nápravě. 
3.  Rada ČT konstatuje, �e �případ erotických linek� mohl oslabit vá�nost České televize jako 

televize veřejné slu�by v očích veřejnosti, a vyzývá vedení ČT, aby přistupovalo s maximální 
obezřetností k výběru smluvních partnerů a nevstupovalo do smluvních vztahů, je� by mohly 
postavení ČT ve společnosti oslabit. 

 


