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Zápis z 15. jednání Rady České televize ze dne 28. 8. 2013 

 
 
Přítomni:  M. Uhde, A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, P. Koutný, M. Jankovec, 

J. Kratochvíl, R. Kühn, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Prokeš, J. Závozda 
 
Omluveni: P. Koutný – příchod 13:45hod. , J. Presl, J. Brandejs – od 15:15 hod., A. 

Bajaja – od 15:15hod., Dana Eklová – 15:35hod. 
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:  P. Dvořák, M. Cimirot, Z. Šámal, J. Staněk, J. Maceška, J. Malina,  

S. Macášková, J. Stránský 
 
 
 
 
Program jednání:   
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012 

7. Zpráva J. Dědiče k materiálu: „Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji  

     ČT24 za 1. pololetí roku 2013“ 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 182/15/13: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 
       (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
2) Volba návrhové komise 
 

Usnesení č. 183/15/13: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní René Kühn a Jaroslav 
Dědič a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Revokace usnesení (15:25 hod.): Změna v osobě ověřovatele z Jaroslava Dědiče na Jiřího 
Kratochvíla. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
 

Usnesení č. 184/15/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání Rady. 
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 
 

1. Běží testovací vysílání ČT:D a ČT art.  
 

2. Při příležitosti spuštění dětského kanálu ČT:D přijel navštívit pražská studia ČT Joe Godwin, 
ředitel dětského kanálu BBC (Children’s BBC). Joe Godwin pracuje pro BBC od roku 1986, 
kde pracoval jako režisér a producent dětských pořadů a od roku 2008 se navíc věnuje 
problematice dětí a bezpečnosti internetu. S Joe Godwinem se můžete osobně setkat na 
prezentaci nové dětské televize ČT:D, která se koná dnes od 18h.    

 
3. Touto cestou Vás chci informovat o akci pro děti a rodiče, která je plánována na tuto sobotu 

31. srpna u příležitosti zahájení vysílání ČT:D. V Centrálním parku na pražské Pankráci je pro 
děti připraven program na pódiu, hry, zábava a setkání s tvářemi dětských pořadů. Na místě 
bude také stan s prezentací nového webu dětské televize, který bude spuštěn spolu 
s vysíláním.  

 
4. Příští týden, dne 4. září se zúčastním diskuzního panelu v rámci Ekonomického Fóra ve 

městě Krynica Zdroj v Polsku. Společně s dalšími řediteli veřejnoprávních televizí z Polska, 
Maďarska, Slovinska a Rakouska budeme hovořit o roli veřejnoprávních médií v nově 
rozrůstající se Evropě. Ekonomické Fórum se letos koná třiadvacátým rokem a jedná se o 
velmi důležitou mezinárodní platformu pro setkání profesionálů z médií a společensko-
ekonomické sféry. 

 
5. Dne 22. srpna vstoupil do kin koprodukční film České televize Líbánky, oceněný na 48. 

ročníku MFF Karlovy Vary cenou za režii.  
 

6. ČT věnuje mimořádnou pozornost přípravě na volby. Chceme opět vydat a zveřejnit závazná 
pravidla k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterými se ČT a zpravodajství 
ČT bude řídit při dramaturgii vysílání, přípravě reportáží a redakční práci. Pravidla budou plně 
dodržovat platné zákony a Kodex ČT a budou vydána 17. září 2013.  
ČT nabídne opět volební speciály, které budou vysílány od 25. září mezi pondělím a čtvrtkem, 
na poslední čtvrtek před volbami je plánována superdebata, jejíž dramaturgii ČT zveřejní 
spolu s pravidly.  
Zpravodajství samozřejmě nabídne volební témata a politické subjekty také v dalších 
pořadech.  
Novinkou letošních předvolebních debat je, že budou tematické. Slogan zní: "14 témat k 
řešení". Česká televize nabídne veřejnou službu z pohledu hlavních subjektů na řešení 14 
hlavních témat. 14 témat či problémů k řešení přiřadíme k jednotlivým regionům na základě 
tvrdých dat ČSÚ (např. v kraji s nejvyšším věkovým průměrem obyvatel se budeme zabývat 
osudem penzijní reformy apod.). Nepůjde však o témata krajská, ale celorepubliková, protože 
jde o volby do Poslanecké sněmovny.  
Klíčem k jejich výběru jsou výsledky průzkumů volebního potenciálu prováděných v krajích dle 
metodiky, která bude transparentně vysvětlena a zveřejněna. Prvních šest stran vycházejících 
z průzkumu jako uskupení s největším volebním potenciálem vyšle k účasti v debatě lídra 
krajské kandidátky. 

 
 
5) Materiály z Dozorčí komise  
 

Usnesení č. 185/15/13: Rada bere na vědomí usnesení DK 53/09/13 přijaté formou per rollam 
dne 26. 8. 2013 týkající se základní informace o stavu investičních projektů k 30. 6. 2013. Příloha 
č. 1a tohoto zápisu. 
 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 186/15/13: Rada bere na vědomí usnesení DK 54/09/13 přijaté formou per rollam 
dne 26. 8. 2013 týkající se veřejné zakázky „Oprava nosné konstrukce podlahy garáže č. 9 – 10“. 
Příloha č. 1b tohoto zápisu. 
 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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6) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2012 
 

Usnesení č. 187/15/13: Rada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 
2012. Rada pověřuje předsedu Milana Uhdeho, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu 
do 31. 8. 2013 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  
 (12:1:0) Návrh byl přijat. Radní R. Mezuláník hlasoval proti.  
 
Námitky radního R. Mezuláníka, které přednesl a předložil písemně, tvoří přílohu č.2 tohoto 
zápisu. 

 
 pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“ dle  
§ 8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
7) Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí roku 2013 
 

Usnesení č. 188/15/13: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a 
informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí roku 2013“ a žádá generálního ředitele, aby 
předložil materiál „Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 2. 
pololetí roku 2013“ v termínu do 31. ledna 2014. 
 (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 
 

 
8) Stížnosti a podněty 
 

Usnesení č. 189/15/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu).  
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
9) Různé 

 
 

a) Usnesení č. 190/15/13: Rada bere na vědomí změnu termínu příštího jednání Rady ČT z 25. 
9. na 26. 9. 2013 z důvodu účasti některých členů Rady ČT na konferenci s názvem „Mediální 
reflexe“ pořádanou RRTV ve dnech 24. 9. – 25. 9. 2013 v Telči. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
b)Usnesení č. 191/15/13: Rada pověřuje předsedu Milana Uhdeho, aby požádal předsedkyni 
Rady RTV Kateřinu Kalistovou, aby členovi rady Michalovi Jankovcovi umožnila účast na hlavním 
panelu konference „Mediální reflexe“ dne 24. 9. 2013 v Telči. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
c) Návrh programu 16. jednání Rady ČT v roce 2013, které se uskuteční dne 11. 9. 2013 od 
10:00 hodin v Brně, ve studiu Typos: 
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva A. Bajaji k materiálu: „Informace o činnosti úseku vývoje pořadů a 

programových formátů za 1. pololetí roku 2013“ 
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7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 
11) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 
 
 
 

 
 
 

Přílohy: 
 

1) Usnesení per rollam ze dne 26. 8. 2013 
2) Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka 
3) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 

Jiří Kratochvíl            René Kühn 
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Příloha č. 1 zápisu z jednání RČT – usnesení per rollam ze dne 26. 8. 
2013 
 
a) Usnesení č. DK 53/09/13: 
 
Na základě úkolu Rady ČT předkládá DK základní informaci o stavu investičních projektů k 30. 6. 
2013. 
      Stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na realizaci. U investiční akce 
„Výstavba nového studia v TS Brno“ dojde, z důvodu poskytování dodatečných informací k zadávací 
dokumentaci a následnému posunu termínu pro podání nabídek, k posunu realizace do roku 2014.  
     U 36% z ročního plánu investic byla během 1. pololetí ukončena veřejná zakázka, vybrán 
dodavatel a zrealizována dodávka, což je více, než byl plán realizací na to období (23% z objemu 
ročních investic). Z pohledu počtu investic představuje tento objem 56% ze všech ročních investičních 
akcí.  
     U 48% z finančního objemu plánovaných investic probíhá veřejná zakázka nebo byla veřejná 
zakázka již dokončena.  
     Největšími dokončenými investicemi z hlediska objemu finančních prostředků za 2. čtvrtletí byla 
akce „Kamery a příslušenství pro ČT“, „HD objektivy“ a „Dodávka stativů pro ČT“.  
     Největší finanční objem investic, u kterých probíhá tvorba zadávací dokumentace, se týká 
investiční akce „Serverová technologie DNPS“, která prochází v současné době finální úpravou tak, 
aby mohla být co nejdříve zveřejněna. Vzhledem k tomu, že dojde, na základě zákona o veřejných 
zakázkách, k podání nabídek nejdříve v polovině října, nebudou plánované finanční prostředky v 
letošním roce použity a dojde k jejich přesunutí do roku 2014. Akce „Serverová technologie DNPS“ je 
nejsložitějším projektem za posledních 5 let – probíhá formou soutěžního dialogu, kterých je v České 
republice ročně realizováno jen v jednotkách kusů.  
     Ve stavu nerozpracováno jsou nejvíce zastoupeny investiční akce v kategorii „Digitální archiv ČT“, 
„Správa budov“ a „Elektro, vzduchotechnika“, které jsou plánované především na 3. a 4. čtvrtletí roku 
2013.  
 
b) Usnesení č. DK 54/09/13: 
 
     DK obdržela kompletní dokumentaci k uzavřené veřejné zakázce malého rozsahu podle zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Oprava nosné konstrukce podlahy garáže č. 9 – 
10, zveřejněné dne 8.11.2012.  
     Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou nosné konstrukce 
podlahy v objektu ČT na Kavčích Horách, které jsou v havarijním stavu. Předpokládaná cena 
1 900 000,- Kč byla stanovena na základě projektantem oceněného výkazu výměr. ČT rozeslala výzvu 
5 stavebním společnostem a obdržela 3 nabídky.  
     Hodnotící komise posuzovala nabídky dle kritéria, kterým byla nabídková cena s váhou 100%. Ze 
všech jednání komise jsou pořízeny protokoly o jednání. Na základě vyhodnocení výběrového řízení 
byla uzavřena Smlouva o dílo se společností AB FACILITY, IČ: 24172413 v celkovém finančním 
objemu 1.580.000,- Kč bez DPH. Tato částka byla také vyfakturována, bez dalších víceprací.  
     Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky dané 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny. 
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Příloha č. 2 zápisu z jednání RČT 
 

Menšinové stanovisko – zdůvodnění nehlasování  

pro Výroční zprávu Rady ČT o hospodaření ČT v roce 2012 

 

K VZ o hospodaření jsem v řádném termínu předložil připomínky, které nebyly, dle mého 

názoru, managementem a Radou ČT zcela vypořádány. 

Management ČT se ve své odpovědi snaží záměrně bagatelizovat fakt, že poprvé za dlouhé 

roky ČT čerpala z fondu TV poplatků v účetním období více, než byla tvorba fondu TV 

poplatků ve stejném období. Rozdíl, který představuje deficit hospodaření ve fondu TVP 

v běžném roce 2012, přesahuje čtvrt miliardy Kč! Ve své odpovědi management naprosto 

zbytečně popisuje skutečnost, že se příjmy a výdaje liší od nákladů a výnosů a tím se snaží 

zastřít závažnost jevu, na který upozorňuji. Je samozřejmé, a patří to mezi základní vlastnosti 

podvojného účetnictví, že dochází k časovému nesouladu mezi výnosy a příjmy na straně 

jedné a náklady a výdaji na straně druhé. Toto je zcela běžné nejen v účetnictví neziskových 

organizací, ale i podnikatelských subjektů. Zdůvodnění, že se nejedná o „utrácení“ a že „se 

jedná jen o účetní operace“ má svoji analogii v tom, kdyby management akciové společnosti 

obhajoval ztrátové hospodaření ve výši několika set miliónů korun tím, že „neutrácel“ a že se 

jedná jen o „účetní ztrátu“. Závažnost deficitního hospodaření na účtu TV poplatků v roce 

2012 je o to větší, že se nejedná jen o nahodilý krátkodobý jev, který by bylo možno 

v horizontu trvání několika měsíců na přelomu roku připisovat určitým časovým posunům 

mezi příjmy a výnosy a náklady a výdaji, ale o jev, který má pokračování i v roce 2013, pro 

který Rada ČT schválila generálnímu řediteli další deficitní hospodaření na účtu TV poplatků, 

tentokráte ve výši přesahující 500 mil. Kč!! Připomínám, že s tímto trendem dlouhodobě 

nesouhlasím. 

V  doplněném úvodním slově GŘ se ve třetím odstavci píše: 

„… Došlo k meziročnímu poklesu celkových příjmů o 301 mil. Kč. Tento pokles příjmů je 

podle 

našich poznatků i očekávání trvalý. Z hlediska probíhající transformace ČT, která 

samozřejmě sama o sobě vyvolává i určité krátkodobé navýšení nákladů, to vytvořilo 

mimořádný tlak na udržení finanční rovnováhy. Z velké části se podařilo pokrýt výpadek 

příjmů úsporami a racionalizací činnosti ČT. Nebylo nutno disponibilní finanční prostředky 

ČT použít pro pokrytí uvedeného výpadku v plné výši.“ 

K tomu lze než dodat, že se jedná o další záměrnou mystifikaci a zkreslování skutečnosti, 

poněvadž, pokud výpadek celkových příjmů ve výši 301 mil. Kč (z toho výnosy za komerční 

sdělení činí pouze 210 mil. Kč) způsobil deficit hospodaření na účtu TV poplatků ve výši 251 

mil. Kč, není citované tvrzení GŘ o „pokrytí velké části výpadku úsporami“ pravdivé. Jen 

připomínám, že rozdíl mezi tvorbou a čerpáním TV poplatků byl v roce 2011 kladný 

(=přebytek) ve výši 347 mil. Kč!  

Důvody meziročního propadu hospodaření ve fondu TV poplatků z (+347 mil. Kč) na (-

251 mil. Kč), tj. o 598 mil. Kč nebyly managementem dosud Radě ČT vysvětleny a 

doloženy potřebou analýzou, ačkoli jsem o to několikráte žádal. 

Požadoval jsem doplnit rozdílový řádek, tak jak tomu bylo v předešlých letech, neb se 

nejedná o bezvýznamný „rozdílový řádek“, který je možno vypustit, nýbrž o výsledek 

hospodaření na účtu televizních poplatků, který je definovaný jako rozdíl mezi tvorbou a 

čerpáním televizních poplatků v běžném roce. I nadále považuji za legitimní požadavek na: 

- doplnění obvyklé tabulky o krytí položek aktiv z fondu TV poplatků stejně jako 

- doplnění tabulky tvorby a čerpání fondu TV poplatků v letech 2005-2013 

jak je uvedeno v další pasáži mých připomínek. 
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Vzhledem k tomu, že požadovaná tabulka nebyla doplněna do VZ, předložím  Radě ČT návrh  

usnesení, kterým Rada žádá GŘ o zpracování této tabulky ve formě informace pro Radu ČT . 

V odpovědi managementu se objevuje několik nepřesností: 

Ano, odvod ČTÚ a Státnímu fondu kultury jako nákladový druh zůstávají, jejich podíl na 

celkových reklamních výnosech je nižší, než tomu bylo před novelou zákona o ČT. Dále je 

v odpovědi zcela pominut fakt, že s koncem digitalizace, ke které byla zákonodárcem 

provedena změna v právním režimu vysílání reklamy, prudce poklesly náklady na distribuci 

signálu důsledkem vypnutí analogového vysílání (v řádech stamiliónů). I toto je třeba 

zahrnout do ekonomické rozvahy dopadů změny legislativy souvisejícími s ukončením 

digitalizace na hospodaření ČT.  

Navrhnu tedy Radě ČT, aby požádala GŘ nebo uložila dozorčí komisi  zpracovat analýzu 

dopadů legislativních změn souvisejících s ukončením digitalizace (včetně omezení reklamy a 

ukončení analogového vysílání) do hospodaření ČT v letech 2011 a 2012. 

Dále jsem žádal, aby součástí zprávy byla i moje menšinová stanoviska (má-li to být zpráva 

celé Rady) k: 

 rozpočtu (za kapitolu 3.1.) 

 účetní závěrce (za kapitolu 8.2.) 

 změně rozpočtu (za kapitolu 6.) 

 tv poplatkům (za kapitolu 7.4.) 

 dlouhodobým plánům rozvoje (za kapitolu 3.11.) 

 Jedná se o zprávu celé Rady, ve které mohou existovat různé pohledy a zpráva má být 

výpovědí celé Rady, tudíž musí obsahovat i jiná, odlišná stanoviska jednotlivých členů. 

Odpověď managementu musím kategoricky odmítnout z následujících důvodů: 

Je běžnou praxí u veřejných institucí jakými jsou například RRTV nebo ústavní soud či další 

soudy nižších instancí, že jsou spolu zveřejňována tzv. menšinová stanoviska. Tato praxe je 

zvlášť důležitá v oblasti médií, v níž je jedním z hlavních a nedotknutelných principů 

fungování svoboda slova a pluralita názorů. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdobně 

jako Rada ČT předkládá parlamentu ČR svoji výroční zprávu, v níž jsou přiložena i vyžádaná 

menšinová stanoviska jednotlivých radních.  

Management ČT nemůže rozhodovat o tom, zda budou či nebudou ve VZ zahrnuta menšinová 

stanoviska členů rady ČT. Výroční zpráva ČT o hospodaření (o činnosti) je zpráva 

předkládaná PS Parlamentu ČR Radou ČT nikoli generálním ředitelem. 

Jsem přesvědčen, že to není věc k hlasování, ale menšinová stanoviska jsou přirozenou 

součástí Výroční zprávy všech orgánů a institucí, které jsou podobně jako Rada ČT voleny  

tak, aby v nich byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové 

proudy. Jakákoli výroční zpráva pak nutně obsahuje i, byť menšinová, odlišná stanoviska 

zástupců těchto názorových proudů. Zvláště je-li Rada ČT orgánem, jímž se uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je třeba aby i odlišné postoje nejen odborné 

veřejnosti, které se staly součástí jednání Rady ČT, byly obsaženy v závěrečné zprávě.  

Precedentů je několik. 

Členové Ústavního soudu ze zákona připojují svá menšinová stanoviska k nálezům ÚS a tyto 

jsou součástí nálezu a publikovány ve Sbírce nálezů a Ročence. 

Z této praxe vychází i RRTV, která rovněž publikuje ve Výroční zprávě menšinová 

stanoviska členů Rady a jejíž složení a volba odpovídá Radě ČT. Podobně Rada ČRo. 

V neposlední řadě i např. pro členy představenstva  akciových společností s odlišným 

stanoviskem je to samozřejmostí. 

Neumím si tedy představit Výroční zprávu Rady ČT bez těchto menšinových stanovisek.  

Menšinová stanoviska a odlišné postoje nejsou žádnou ostudou, ale projevem skutečné 

plurality názorů, které má Rada prezentovat. Leda, že by se jich někdo bál, nebo chtěl vědomě 
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vyloučit nebo umlčet jeden názorový proud. V tom případě by to ovšem nebyla zpráva Rady, 

ale pouze části Rady. – Vzhledem k tomu, že právě k tomu došlo, jsem nucen podat v této 

věci stížnost PS P ČR.  
Radek Mezuláník 
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Příloha č. 3 zápisu z jednání RČT 
 
 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 28. 8. 2013 

 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení  

e120/12 26. 11. 2012 Š. Kotrba 
Odmítnutí dílčí odpovědi + návrh 

řešení 
 
 

k 
projednání 

44/13 15. 3. 2013 J. Paroubek Reakce na vyřízení předchozí stížnosti 21. 3. 2013 
Částečná 
odpověď 

RČT 

73/13 14. 5. 2013 V. Syrovátka Prezidentská amnestie 26. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

e66/13 16. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. B. Hubálka 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

77/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. M. Fabiána 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

78/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. v. Hendrycha 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

83/13 27. 5. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
12. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

112754/ 
13 

30. 5. 2013 J. Kvapil 
Stížnost na neustále se opakující 

špatné používání termínu Čechy ve 
vysílání ČT 

12. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

85/13 20. 6. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
17. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

88/13 10. 7. 2013 Ing. J. Prokop Dějepis naruby-Mistr Jan Hus 14. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 

e77/13 18. 7. 2013 J. Karpiss Žádost o vysvětlení 14. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 

150985/13 7. 8. 2013 M. Schürgerová 
Stížnost na změnu pravidel v 

objednávání prohlídek ČT 
  

94/13, 
150969/13 

9. 8. 2013 
MÚ Kralupy nad 

Vltavou 

Stížnost na informování ohledně 
projednávání procesu EIA Letiště 

Vodochody 
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e85/13, 
154541/13 

14. 8. 2013 R. Hreha 
Odvolání vůči rozhodnutí Rady ČT – 

porušení Pravidel předvolebního 
vysílání 

  

97/13 20. 8. 2013 J. Michálek Žádost o opatření proti nečinnosti GŘ   

165402/1
3 

21. 8. 2013 VZP 
Stížnost na reportáže z pořadu 

Reportéři ČT 
  

 
 
 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

336/12 8. 10. 2012 V. Just 
porušování etických zásad a zákona o 

ČT 
22.10.2012 20. 3. 2013 

Odpověď 
RČT  

10. 4. 2013 

320/12 
5. 11. 2012 a 
21. 11. 2012 

V. Hendrych 
nesouhlas s odpovědí, žádost o další 

šetření 
21.11.2012 8. 10. 2012 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

369/12 7. 12. 2012 V. Hendrych 
podnět v souvislosti s plněním zákona 

o ČT 
12.12.2012 7. 2. 2013 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

3/13 7. 1. 2013 A. Babiš Pořad Máte slovo s M. Jílkovou 28.1.2013 20. 3. 2013 
Odpověď 

RČT  
10. 4. 2013 

47/13 19. 3. 2013 RRTV 
Stížnost na způsob vysílání 

protikomunistických demonstrací v ČT 
10. 4. 2013 19. 4. 2013 

Částečná 
odpověď 

10. 4. 2013 

52/13 29. 3. 2013 RRTV 
Stížnost na moderaci diskuse „spor o 
církevní restituce“ v pořadu Události 

komentáře dne 10. 8. 2012 

10. 4. 2013 19. 4. 2013 
Částečná 
odpověď  

10. 4. 2013 

55/13 5. 4. 2013 RRTV, R. Nešpor Skrytá reklama v pořadu Události 24. 4. 2013 5. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

56/13 10. 4. 2013 A. Babiš 
Události – reportáž Spor o ceny 

potravin 
24. 4. 2013 5. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

12. 6. 2013 

57/13 11. 4. 2013 JUDr. Ptáček Nevyřízení stížnosti čj.364/12 24. 4. 2013 27. 5. 2013 
Odpověď 

RČT 
 12. 6. 2013 

58/13, 
e51/13 

15. 4. 2013 Bok - Šalamoun 
Stížnost na obsahovou stránku pořadů 

ČT24 
24. 4. 2013 3. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

12. 6. 2013 

61/13 19. 4. 2013 
JUDr. S. Janák (Aleš 

Loprais) 
Průběh závodu Rally Dakar 2013 15. 5. 2013  

Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

62/13 19. 4. 2013 Dr. Jiří Kvapil 
Chybné označení České republiky za 

Čechy 
15. 5. 2013 27. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

 15. 5. 2013 

63/13 23. 4. 2013 Ing. A. Babiš 
Stížnost na způsob vyřízení předchozí 

stížnosti 
15. 5. 2013 29. 7. 2013 

Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 
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e58/13 24. 4. 2013 Z. Škromach 
Stížnost na nevyváženost zpravodajství 

ČT24 o slučování nemocnic ve 
zlínském kraji 

12. 6. 2013 15. 7. 2013 
Odpověď 

RČT  
14. 8. 2013 

65/13 26. 4. 2013 JUDr. F. Vyskočil 

Stížnost na objektivitu a vyváženost 
pořadu OVM (Temná zákoutí solárního 

byznysu) 

15. 5. 2013  
Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

e61/13 14. 5. 2013 Š. Kotrba 
Stížnost na Mši za sdělovací 

prostředky 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

e64/13 16. 5. 2013 P. Wenner Stížnost na reportáž „Nepřítel státu“ 12. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

70/13 10. 5. 2013 
JUDr. B. 

Červenková 
Stížnost spol. Informatik na reportáž 

na ČT24 - Ekonomika 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

71/13 14. 5. 2013 MUDr. V. Klyuev 
Žádost o stažení reportáže pořadu 

Reportéři ČT z webových stránek ČT 
26. 6. 2013 18. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

72/13 14. 5. 2013 T. Zimová 
Absence pořadů k výročí osvobození 

vlasti sovětskou armádou 
26. 6. 2013 17. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

74/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Adámka na přímý přenos 

Mše za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

76/13 20. 5. 2013 M. Cvrčková 
Stížnost na reportáž pořadu Reportéři 

ČT 
29. 5. 2013 12. 6 2013 

Odpověď 
RČT 

26. 6. 2013 

79/13 21. 5. 2013 
M. Němcová, P. 

Mertelík 
Stížnost na sponzorování outdoorové 

kampaně ČT spol. KMV 
29. 5. 2013 24. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

17. 7. 2013 

e67/13 27. 5. 2013 M. Chytil Stížnost na reportáže o R. Janouškovi 12. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

e68/13 27. 5. 2013 L. Kinc Stížnost na 2.díl seriálu Navždy svoji 26. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

84/13 28. 5. 2013 V. Hendrych 
Způsob vysílání demonstrace proti 

prezidentovi ČR 
12. 6. 2013 15. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

e71/13 10. 6. 2013 M. Vacek Stížnost na pořad 13. komnata 26. 6. 2013 19. 8. 2013 
Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

e72/13 19. 6. 2013 J. Suchý 
Reportéři ČT (Celebrita mezi 

bezdomovci) 
17. 7. 2013  

Částečná 
odpověď 

17. 7. 2013 

e78/13 11. 7. 2013 J. Zídek 
Stížnost na reportáž pořadu Události -  

Obce versus hazard 
14. 8. 2013  

Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

90/13 16. 7. 2013 MUDr. K. Trnka Vichry válek 14. 8. 2013 19. 8. 2013 
Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

91/13 16. 7. 2013 M. Jílek 
Absence vysílání televizních novin z 

80. let 
14. 8. 2013  

Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

93/13 22. 7. 2013 J. Hajduchová 
Stížnost na pořad Reportéři ČT o 

stěhování goril z pražské ZOO 
14. 8. 2013  

Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 
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e83/13 25. 7. 2013 M. Hoření 
Stížnost na pořad Události 

(informování o demografickém vývoji 
v ČR) 

14. 8. 2013  
Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

 


