Tato disketa obsahuje øadu materiálù, které vznikaly v souvislosti s pøípravou zákona o vysílání, a to již od èervence 1991

PREDSE - je materiálem, který jsem sepsal v èervenci 1990 a pøedal Z.Fialovi na pøedsednictvo vlády, jak jsem se pozdìji dodzvìdìl, byl pøedán dr.Èihákovi, který si jej strèil do šuplíku

SVETTV - pozdìji - na podzim - jsem výše uvedený materiál pøepracoval a vznikl z toho èlánek pro Svìt televize

OTAZAK - z 30.1.1991 - seznam otáek, které je tøeba øešit vìcnì a politickým rozhodnutím, aby bylo možné serióznì zákon pøipravovat, øada z nich je stále nezodpovìzena - øešilo se kompetenèním zákonem 136/1991 Sb., a následnými zøizovacími zákony provozovatelù ze zákona

REKLKROU - podklady, která dal dr.Kroupa k dùvodové zprávì v bøeznu 1991, protože se do dùvodovky vše nedostalo, nechal jsem si na disketì

LICENCE - návrh dopisu z bøezna, který se rozesílal zájemcùm o experimentální licenci pro rozhlasové lokální vysílání - koncept dr.Hùlová (bylo však dále upravováno)

NOVELA - moje pøipomínky k novele zákona o telekomunikacích

FEDRAL - materiál pro úøad vlády, který jsem pøipravil 20.4.1991 o možnostech delimitování veøejného sektoru vysílání mezi federace a republiky

ZAKPRIP - pøipomínky z pøipomínkového øízení v kvìtnu 1991, které jsem zpracoval do jednoho materiálu (50 hustì psaných stran), tato verze je kompletnìjší, než ona, která byla množena a která byla k dispozici v Jevanech

FMS - materiál pro dr.Pastora objasòující spor s ministerstvem spojù, vznikl na základì odmítavého dopisu ministra spojù

RYCHETS - dtto, ale v jiné podobì pro místopøedsedu vlády

DUVVL - podklady pro dùvodovou zprávu z 12.6. - rozšíøená DUVODVL (viz disketa "zákon") - byla však pøepracována na
DUVOD10 - což je definitivní a množená dùvodová zpráva pro zasedání vlády, jak ji nakonec upravila dr.Hùlová

PREDKLVL - podklady pro pøedkládací zprávu zákona, kterou jsem pøipravil 10. èi 12.6., byla však pøepracována dr.Stojanem a množena v jiném znìní
