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Zápis z 22. jednání Rady České televize ze dne 11. 12. 2013 

 
 
Přítomni:  M. Uhde, A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, R. Kühn,  
 P. Koutný, J. Kratochvíl, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, J. Závozda 
 
Omluveni:  
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, M. Cimirot, K. Burian 
 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2013 – osnova 

5. Informace generálního ředitele 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Rozpočet ČT na rok 2014 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Návrh předsedy Rady ČT M. Uhdeho: Žádost generálního ředitele o zařazení bodu „Ukončení 
mandátu ředitele TS Brno a informace o dalším postupu“ do programu jednání Rady ČT. 

 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

Usnesení č. 257/22/13: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění. 
 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

Program jednání v pozměněném znění:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2013 – osnova 

5. Informace generálního ředitele 

6. Ukončení mandátu ředitele TS Brno a informace o dalším postupu 

7. Materiály z Dozorčí komise 

8. Rozpočet ČT na rok 2014 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 
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2) Volba návrhové komise 
 

Usnesení č. 258/22/13: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Ing. Dana Eklová a Mgr. 
Jaroslav Dědič a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
 

Usnesení č. 259/22/13: Rada obdržela materiál „Návrh harmonogramu materiálů předkládaných 
Radě ČT na rok 2014“. 
Členové Rady ČT předloží písemně své připomínky k materiálu do 3. 1. 2014 do 12:00 hodin na 
Sekretariát Rady ČT. 
Rada pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče vypořádáním připomínek členů Rady ČT a 
předložením konečného znění Harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2014 na 
jednání Rady ČT dne 8. 1. 2014. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně 

 
Usnesení č. 260/22/13: Rada obdržela materiál „Informace o pokračování realizace kontrolních, 
řídících, organizačních a procesních opatřeních“ a pověřuje pana radního Jana Prokeše 
zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na 
jednání Rady dne 8. 1. 2014. 
(13:0:1) Návrh byl přijat. 

 
Usnesení č. 261/22/13: 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.  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2013 – osnova 
 

Usnesení č. 262/22/13: Rada obdržela návrh Osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2013. 
Členové Rady ČT předloží písemně své připomínky k návrhu Osnovy v termínu do 3. 1. 2014 do 
12:00 hodin na Sekretariát Rady ČT. Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení místopředsedkyně 
Dana Eklová a místopředseda Jaroslav Dědič vypořádáním připomínek členů Rady ČT a 
předložením konečného znění Osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2013 k projednání Radě 
ČT dne 8. 1. 2014. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
5) Informace generálního ředitele 
 

1. Volební senát Nejvyššího správního soudu vydal usnesení, kterým zamítl návrh Pirátské strany 
na neplatnost voleb. Z usnesení vyplývá, že ČT chovala vůči Pirátské straně v předvolební době 
legitimně a spravedlivě, a že připravila a odvysílala pořady, kde se zástupci všech kandidujících 
subjektů mohli vyjádřit k závažným společenským problémům a prezentovat svůj volební 
program a že výběr účastníků debat byl v souladu s principem odstupňované rovnosti. Volební 
senát NSS v další věci jiného navrhovatele neshledal namítané pochybení České televize ve 
volebních pravidlech ČT a jejich aplikaci. Naopak shledal, že volební pravidla reflektovala 
ústavní principy a zákonné požadavky a že tato pravidla nebyla protiústavní ani protizákonná. 

 
2. Dne 23. listopadu ČT odstartovala originální sociální kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o 

stále se zvyšujícím počtu lidí žijících na ulici. Projekt navazuje na sociální kampaň s názvem 
Days of Hope, která byla úspěšně realizována v jiných evropských zemích (např. v Německu, 
Švýcarsku, Holandsku či Rusku), a která je motivována snahou prolamovat stereotypní vnímání 
lidí vyčleněných ze společnosti a upozorňovat na stále vzrůstající problém bezdomovectví. Lidé 
bez domova se v rámci projektu objevují přímo na obrazovce v relacích o počasí během 
víkendového vysílání Studia 6. Kampaň vyvrcholí v polovině prosince. 

 
3. Už po třiadvacáté zahájila ČT koncertem z Břevnovského kláštera na první adventní neděli 

tradiční charitativní sbírku s názvem Adventní koncerty. Letošní koncerty zachovávají to 



3 
 

nejlepší z tradice každoročního dobročinného očekávání Vánoc, současně se prezentují v 
podobě nových moderátorů, hostů i odměn pro dárce v podobě elektronických vánočních 
pohlednic. Za první dva již uskutečněné koncerty se podařilo vybrat částku 2 383 747,00 Kč. 
Následovat budou ještě koncerty z Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a z katedrály sv. Víta 
na Pražském hradě. 

 
4. Dne 27. listopadu se v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR uskutečnilo setkání odborníků 

realizujících výzkumy veřejného mínění a jejich uživatelů nad hodnocením výzkumů zadaných 
ČT a souvisejících s volbami do PSP ČR v říjnu 2013. Odborná veřejnost, novináři i studenti 
sociálních věd pozitivně reagovali na představené výsledky a metodologii. Rovněž tak kladně 
hodnotili volbu volebního potenciálu jako kritéria výběru hostů do předvolebních debat České 
televize. 

 
5. ČT se na začátku prosince zapojila do mezinárodního festivalu Eurovision Film Week a 

divákům promítla pět evropských snímků, které v českých televizích ani širší distribuci ještě 
neviděli. Jedná se o festival veřejnoprávních televizí sdružených v EBU, které si během jednoho 
týdně vymění práva k vysílání jednoho vlastního či koprodukčního filmu. Sama ČT poskytla do 
projektu snímek Occamova břitva, který si do vysílání vzalo jedenáct veřejnoprávních televizí, 
čímž se ČT stala třetí nejúspěšnější TV, která se této akce zúčastnila. Osobně jsem se zúčastn il 
prezentace tohoto projektu v Bruselu za přítomnosti evropských komisařů (např. 
místopředsedkyně EK Vivian Reding) a ambasadora festivalu režiséra Jiřího Menzla. Příloha 4.  

 
6. Minulý týden jsem se osobně zúčastnil valného shromáždění EBU v Ženeve. Klíčovými tématy 

letošního zasedání byly hodnoty veřejnoprávní služby a zpráva projektu VISION 2020. Projekt 
VISION 2020 si klade za cíl vytvořit strategii médií veřejné služby ve všech oblastech její činnosti 
s časovým horizontem do roku 2020. V současnosti vzniká dokument, který shrnuje veškeré 
poznatky členských organizací EBU, včetně 10 tzv. směrnic pro strategický rozvoj 
veřejnoprávních médií. Finální dokument bude k dispozici všem členským organizacím EBU na 
jaře 2014.  

 
7. Film Juraja Lehotského Zázrak v koprodukci ČT nedávno získal hlavní cenu Zlatý Atlas na 

mezinárodním festivalu Arras Film Festival ve Francii. Za další úspěch dokumentu ČT Šmejdi, 
můžeme považovat včerejší schválení většiny poslanecké sněmovny novely zákona o ochraně 
spotřebitelů. Cenu za nejlepší koprodukční projekt získala roadmovie Václava Kadrnky Křížáček 
na jednom z největších evropských koprodukčních trhů New Cinema Network v Římě.  

 
 
6) Ukončení mandátu ředitele TS Brno a informace o dalším postupu 
 

Usnesení č. 263/22/13: Rada jmenuje na návrh generálního ředitele v souladu s odst. 1a) § 8 
zákona č. 483/1991 Sb., o ČT, v platném znění, Karla Buriana ředitelem TS Brno s účinností od 1. 
ledna 2014 do 30. 6. 2014. 

       (13:0:1) 1 nehlasoval – M. Uhde. Návrh byl přijat. 
 

 
7) Materiály z Dozorčí komise  
 

Usnesení č. 264/22/13: Rada bere na vědomí Zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 3. 
prosince 2013 včetně informace DK o vyžádaných materiálech (Usnesení č. DK 78/12/13). Příloha 
č. 1 tohoto zápisu. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 265/22/13: Rada bere na vědomí usnesení DK 01/01/14 přijaté formou per rollam dne 
4. 12. 2013 a stanovisko DK týkající se Návrhu rozpočtu České televize na rok 2014. Příloha č. 2 
tohoto zápisu. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
Usnesení č. 266/22/13: Rada ČT schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise, záměr 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru – restaurace 
s příslušenstvím (Televizní klub) o celkové ploše 707 m2 v přízemí budovy č.p. 1130, k.ú. Podolí, 
včetně provedení oprav a úprav interiéru nebytového prostoru nájemcem, jehož investice bude 
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započtena na nájemné. Návrh nájemní smlouvy bude předložen Radě České televize ve smyslu 
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, k udělení souhlasu. Příloha č. 3 tohoto zápisu. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
Usnesení č. 267/22/13: Rada ČT schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise, návrh dodatku 
č. 1 nájemní smlouvy evidovaného pod č. 1057788/2849; 609-3-D1-00, jehož předmětem je 
vyloučení aplikace § 2315 zákona č. 89/2012 Sb. na nájemní vztah založený nájemní smlouvou č. 
1057449/2849; 609-3-D0-00 ze dne 5. 11. 2013 se společností ATALANTA, spol. s r.o., IČ 
49356984, se sídlem Na Hřebenech II. 1113, 147 00 Praha 4. Předmětem smlouvy je nájem 
místností o užitné ploše 154,6 m2 v budově č. p. 1130 v katastrálním území a části obce Podolí 
(prodejna potravin v Rohlíku naproti Mountfieldu). 
(13:0:1) 1 nehlasoval – R. Mezuláník – mimo místnost. Návrh byl přijat. 
  
Usnesení č. 268/22/13: Rada ČT schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise, návrh dodatku 
č. 1 nájemní smlouvy evidovaného pod č. 1057461/2849; 718-1-D1-00, jehož předmětem je změna 
pronajaté plochy a nájemného dle nájemní smlouvy č. 1050892/2847 ze dne 9. 1. 2013 se 
společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 
10. Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části plochy střechy na budově zpravodajství v areálu 
Kavčí hory za účelem umístění a provozování technologického zařízení základnové stanice pro 
přenos signálů sítě elektronických komunikací. 
V bodě 2.2 nájemní smlouvy bylo dohodnuto, že bude-li po umístění základnové stanice pronajatá 
plocha odlišná od té, která je uvedena ve smlouvě (32 m2), bude uzavřen dodatek ke smlouvě 
a nájemné bude poměrně upraveno. Smluvní strany provedly přeměření a došly k závěru, že 
pronajatá plocha činí 22 m2. V návaznosti nato byl vypracován dodatek č. 1 k uvedené nájemní 
smlouvě, který tuto změnu zohlednil.  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
8) Rozpočet ČT na rok 2014 
 

Usnesení č. 269/22/13: Rada ČT schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise, v souladu s § 
8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet 
České televize na rok 2014. 
(13:1:0) 1 byl proti – R. Mezuláník. Návrh byl přijat. 

 
 pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

 
 
9) Stížnosti a podněty 
  

Usnesení č. 270/22/13: Rada obdržela od generálního ředitele materiály k podnětu Daniely 
Drtinové a Adama Komerse, prostuduje je a projedná na svém dalším jednání Rady ČT. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
Usnesení č. 271/22/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu).  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
10) Různé 
 

Návrh programu 1. jednání Rady ČT v roce 2014, které se uskuteční ve středu dne 8. 1. 2014 od 
13:00 hodin v Café restaurantu: 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 
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6. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2013 – osnova 

7. Zpráva J. Prokeše k materiálu: „Informace o pokračování realizace 

kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatřeních“ 

8. Zpráva D. Eklové a J. Dědiče k materiálu: „Harmonogram materiálů 

předkládaných Radě ČT na rok 2014“ 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 
 
11) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 

 Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
 

1) Zápis z 12. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 3. 12. 2013 
2) Usnesení přijaté formou per rollam ze dne 4. 12. 2013 a stanovisko DK k Návrhu rozpočtu ČT na 

rok 2014 
3) Usnesení přijaté formou per rollam ze dne 9. 12. 2013 
4) Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka 
5) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Dana Eklová       Mgr. Jaroslav Dědič 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 12. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 3. 12. 2013 

 

Přítomni:  J. Staněk, S. Macášková, J. Maceška, J. Malina 

Omluveni:   J. Stránský 

Hosté:    M. Cimirot 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

bez usnesení 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Usnesení č. DK 75/12/13: 

 

DK vyslechla informace svého předsedy z 21. jednání Rady ČT dne 20. 11. 2013. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012  

 

Usnesení DK 76/12/13: 

 

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna fasády na objektu ČT  

č. 101“. 

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde předmětem byla výměna stávajících 

fasádních výplní ZUKOV – prosklené stěny s dvoukřídlými prosklenými otočnými dveřmi na 

východní fasádě objektu 101, který se nachází v areálu České televize, na adrese Kavčí hory, 

140 70 Praha, v souladu se zadávací dokumentací, podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Předpokládaná cena byla stanovena na 350 000,--Kč bez DPH na základě 

konzultace s odborným projektantem spol. TPF (technická příprava fasád). 

ČT obdržela dvě nabídky. 

Pětičlenná hodnotící komise vybrala dle dvou hodnotících kritérií, kterými byly: nabídková cena 

s váhou 80% a doba plnění s váhou 20 %, společnost M. a. alu servis, s.r.o, Lukovany 66, 
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Zastávka u Brna, PSČ 664 84, s nejnižší cenovou nabídkou 293 760,-- Kč a nejkratší dobou 

plnění zakázky 31 dní.  

Po prostudování kompletní zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky 

splňovaly veškeré požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané 

zákonem č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly 

porušeny.  

(4:0:0) 

 

Usnesení DK 77/12/13: 

 

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava atiky VB (výškové budovy)“. 

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde předmětem byla oprava atiky na výškové 

budově objektu České televize, v souladu se zadávací dokumentací, podle zákona č.137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. Stávající poškození je způsobeno zatížením atiky pojezdovým 

kolem mycí plošiny Manessmann a následným zatékáním do konstrukce. Nový stav musí 

zajistit možnost pojezdu vodícího kola plošiny po opravené vnitřní straně atiky včetně 

rekonstrukce elektrického napájení plošiny. 

Objekt se nachází v areálu České televize, na adrese Kavčí hory, 140 70 Praha. 

Předpokládaná cena byla stanovena na 2 500 000,--Kč bez DPH na základě průzkumu trhu. 

ČT obdržela dvě nabídky. 

Tříčlenná hodnotící komise vybrala, dle hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena 

s váhou 100% společnost Artea CZ, a.s., Rakouská 686, 289 24 Milovice s nejnižší cenovou 

nabídkou 2 611 045,-- Kč.  

Po prostudování kompletní zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky 

splňovaly veškeré požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané 

zákonem č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly 

porušeny.  

(4:0:0) 

 

Usnesení č. DK 78/12/13 (příloha č. 1): 

 

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto 

výběrovým řízením a předložení formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 oprava výtahu KH 

 

 

s termínem do 6. ledna 2014 

(4:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

Usnesení č. DK 79/12/13 

 

Na základě úkolu Rady ČT předkládá DK základní informaci o stavu investičních projektů k 

30. 9. 2013. 

Stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na realizaci.  
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U 52 % z ročních plánovaných investičních prostředků byla během 3. čtvrtletí ukončena veřejná 

zakázka a vybrán dodavatel. Veřejné zakázky probíhají, nebo byly již dokončeny u 81% 

z finančního objemu plánovaných investic. Z pohledu celkového počtu investičních akcí to 

představuje plnění ve výši 77%.  

Největšími dokončenými investicemi z hlediska objemu finančních prostředků za 3. čtvrtletí byla 

akce „Centrální úložiště“, „Obměna SNG vozu“ a „Rekonstrukce nelineárních střižen – 

Ostrava“. U investiční akce „Výstavba nového TS Brno“ probíhá v rámci výběrového řízení na 

dodavatele stavby od 16. 10. 2013 posuzování kvalifikačních předpokladů u 11 podaných 

nabídek. Vzhledem k odhadované době hodnocení nabídek a běhu stanovených lhůt pro 

podání případných námitek, nebudou v roce 2013 použity plánované prostředky na realizaci 

této akce, kromě nákladů spojených s činností stavebního inženýra, projektového manažera a 

odborných konzultací.  

Ve stavu nerozpracováno jsou nejvíce zastoupeny investiční akce v kategorii „Digitální archiv 

ČT“, „Správa budov“ a „Elektro, vzduchotechnika“, které jsou plánované především na 4. 

čtvrtletí roku 2013. V kategorii „Digitální archiv ČT“ dochází k jednání s dodavatelem o 

nejvhodnější dodávané technologii. V oblasti „Správa budov“ a „Elektro, vzduchotechnika“ 

dochází k časovému posunu z důvodu větší náročnosti některých veřejných zakázek.  

 (4:0:0) 

 

Usnesení DK 80/12/13: 

 

DK obdržela návrh dodatku č. 1 nájemní smlouvy evidovaného pod č. 1057788/2849; 609-3-

D1-00, jehož předmětem je vyloučení aplikace § 2315 zákona č. 89/2012 Sb. na nájemní vztah 

založený nájemní smlouvou č. 1057449/2849; 609-3-D0-00 ze dne 5. 11. 2013 se společností 

ATALANTA, spol. s r.o., IČ 49356984, se sídlem Na Hřebenech II. 1113, 147 00 Praha 4. 

Předmětem smlouvy je nájem místností o užitné ploše 154,6 m2 v budově č. p. 1130 

v katastrálním území a části obce Podolí (prodejna potravin v Rohlíku naproti Mountfieldu). 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zakotvuje s účinností od 1. 1. 2014 v § 2315 povinnost 

pronajímatele, skončí-li nájem jeho výpovědí (s výjimkou výpovědi pro hrubé porušení 

povinností nájemce), nahradit výhodu získanou převzetím zákaznické základny vybudované 

vypovězeným nájemcem. Toto ustanovení lze vyloučit dohodou, což je předmětem 

předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě, který bude tedy uzavřen výlučně ku prospěchu ČT.  

S ohledem na výše uvedené DK doporučuje Radě ČT udělit souhlas k uzavření předloženého 

dodatku. 

(4:0:0) 

 

Usnesení DK 81/12/13: 

 

DK obdržela návrh dodatku č. 1 nájemní smlouvy evidovaného pod č. 1057461/2849; 718-1-

D1-00, jehož předmětem je změna pronajaté plochy a nájemného dle nájemní smlouvy č. 

1050892/2847 ze dne 9. 1. 2013 se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, 

se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části 

plochy střechy na budově zpravodajství v areálu Kavčí hory za účelem umístění a provozování 

technologického zařízení základnové stanice pro přenos signálů sítě elektronických 

komunikací. 

V bodě 2.2 nájemní smlouvy bylo dohodnuto, že bude-li po umístění základnové stanice 

pronajatá plocha odlišná od té, která je uvedena ve smlouvě (32 m2), bude uzavřen dodatek 

ke smlouvě a nájemné bude poměrně upraveno. Smluvní strany provedly přeměření a došly 
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k závěru, že pronajatá plocha činí 22 m2. V návaznosti nato byl vypracován dodatek č. 1 

k uvedené nájemní smlouvě, který tuto změnu zohlednil.  

S ohledem na výše uvedené DK doporučuje Radě ČT udělit souhlas k uzavření předloženého 

dodatku. 

(4:0:0) 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk 

       předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 78/12/13 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 3. 12. 2013 

 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 78/12/13 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 78/12/13 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení 

kompletní dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým 

řízením: 

 

 oprava výtahu KH 

 

s termínem do 6. ledna 2014 

 

S pozdravem 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 01/01/14 
 
Dozorčí komise projednala návrh rozpočtu ČT na rok 2014 a konstatuje, že rozpočet nákladů a 

výnosů České televize na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, se stejnou výší výnosů a 

nákladů v objemu 7, 054 miliard. Rozpočet je také v souladu s Dlouhodobými plány. 

Dozorčí komise navrhuje, aby management ČT sledoval vývoj kurzu CZK k EUR a v případě 

negativního vývoje byl upraven plán investic tak, aby se zabránilo negativním dopadům na 

rozpočet. 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného doporučuje Radě ČT návrh rozpočtu ČT na rok 

2014 schválit.  

Stanovisko dozorčí komise tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Příloha k usnesení č. DK 01/01/14 

Stanovisko dozorčí komise Rady ČT k návrhu rozpočtu České televize na rok 2014 

Rozpočet nákladů a výnosů České televize na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, se stejnou 

výší výnosů a nákladů v objemu 7, 054 miliard Kč. Plánovaný objem nákladů a výnosů je tak o 

6 milionů nižší v porovnání s rozpočtem roku 2013. 

Na straně výnosů jsou v roce 2014 očekávány vyšší tržby z prodeje komerčních sdělení, jako je 

reklama a sponzoring. K vyšším prodejům by měly přispět mimo jiné i velké sportovní akce 

konané v roce 2014 (ZOH, MS v kopané). Na straně nákladů jsou na rok 2014 plánovány vyšší 

mzdové náklady o 44 mil Kč (2,5%) a vyšší ostatní režijní náklady o 47 mil Kč (2,8%). Nárůst 

mzdových nákladů je dán především převodem externistů do zaměstnaneckého poměru a 

zřízením dvou nových míst zahraničních zpravodajů. Vzhledem k tomu, že nově zřízené 

pracovní pozice z důvodu převodu externistů i nových zahraničních zpravodajů se týkají 

profesí, jejichž průměrná mzda je vyšší než průměrná mzda za celou Českou televizi, je i 

procentuální meziroční nárůst mzdových nákladů vyšší než je meziroční nárůst počtu 

zaměstnanců. Nárůst ostatních režijních nákladů je dán především vyššími náklady na vysílací 

síť (důvodem je vysílání nových dvou programů a terestriální vysílání v HD kvalitě ČT 1, ČT 2 a 

ČT sport), zvýšením nákladů na kolektivní správu autorů a provozovací honoráře (důvodem 

jsou dva nové programy a plánovaná skladba programu) a vyššími sociálními a ostatními 

osobními náklady (důvodem je zvýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům a 

zvýšení prostředků na školení). U většiny ostatních režijních nákladů je plánováno v porovnání 

s rozpočtem roku 2013 snížení.  

Investiční rozpočet ve výši 822 milionů Kč zahrnuje jednak nově naplánované investice ve výši 

405 milionů a jednak investice převedené z roku 2013 ve výši 417 milionů Kč. Převod se týká 

investic, u kterých začaly činnosti spojené s výběrem dodavatele v roce 2013, ale k plnění a 

dodání dojde až v následujících letech. Největšími převáděnými akcemi jsou výstavba nového 

studia v Brně (150 mil Kč) a serverová technologie DNPS (140 mil Kč).  

Rozpočet je v souladu s Dlouhodobými plány, protože součet skutečnosti roku 2012, 

očekáváné skutečnosti roku 2013 a rozpočtu na rok 2014 vykazuje menší náklady a menší 

investice, než bylo předpokládáno v dlouhodobých plánech. 
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Zároveň budou celkové peněžní tržby za roky 2012 až 2014 vyšší, než bylo plánováno a tato 

skutečnost společně s nižšími náklady výsledně znamená, že čerpání fondu TV poplatků bude 

v součtu menší, než bylo za tyto tři roky plánováno. 

Dozorčí komise navrhuje, aby vedení společnosti sledovalo kurz CZK k EUR a v případě 

negativního vývoje byl upraven plán investic tak, aby se zabránilo negativním dopadům. 

 

Komentář k připomínkám člena Rady ČT k návrhu rozpočtu České televize na rok 2014 

Připomínky a otázky k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2014 

 

1. Již třetím rokem je Radě ČT předkládán generálním ředitelem rozpočet, který je deficitní 

v řádu stovek miliónů Kč. Jak je patrné z tabulky a grafu na straně 22, nůžky mezi inkasem 

(tvorbou) fondu televizních poplatků a čerpáním (úbytkem) FTVP se od nástupu Petra Dvořáka 

do funkce GŘ rok od roku stále více rozevírají. jestliže v letech 2009-2011 (poslední tři roky éry 

Jiřího Janečka) činilo saldo inkasa a čerpání fondu televizních poplatků + 948 mil. Kč, za první 

tři roky řízení ČT Petrem Dvořákem je saldo inkasa a čerpání FTVP záporné (=deficitní) ve výši 

-1,47 mld. Kč!!! V plánu rozpočtu na rok 2014 se pak počítá s deficitem ve výši -609 mil. Kč!! 

 

Je škoda, že se tato čísla v návrhu rozpočtu nikde takto napřímo neobjevují. Je třeba je doplnit.  

Komentáře k této naprosto fatální skutečnosti na str. 4 a na str. 8 pouze eufemisticky uvádějí, 

že kumulativní čerpání FTVP je o 133 mil. Kč nižší, než stanovil plán dlouhodobého rozvoje.  

Toto považuji za manipulativní tvrzení, které má namísto exaktního vyčíslení problému, kterým 

je to, že si ČT již tři roky žije nad poměry, vytvořit dojem, že je vše v pořádku, neboť se 

pohybujeme v intencích pětiletého plánu. Vše v pořádku rozhodně není a já opakovaně 

upozorňuji Radu ČT, že schvalováním Rozpočtu s takovým záporným saldem tvorby a čerpání 

FTVP umožňuje managementu rozjet ČT přímo do ekonomické propasti, ze které 

bude záchrana buď za cenu zvýšení TVP. 

Nebo mají pravdu ty hlasy, že je to snad cílem, aby v situaci, kdy už nebudou rezervy, ze 

kterých je možno čerpat, přišel na řadu rozprodej pozemků ČT skupině PPF? 

Rada dosud neobdržela, i když jsem o to již žádal, přesné specifikace v podobě tabulky 

k jakým účelům byly prostředky čerpané z Fondu TVP nad rámec inkasa využity. Byla to 

nakonec i jedna z podmínek za předchozího GŘ, že bude –li čerpat tzv. z úspor, bude mít 

Rada přesně definováno k jakým účelům. 

DK: Tvorbu a čerpání fondu televizních poplatků nelze zaměňovat s využíváním finančních 

prostředků. Právě stav finančních prostředků je důležitým indikátorem hospodaření České 

televize. Ke 31.12.2011 byl stav finančních prostředků a ekvivalentů 3,68 miliard Kč, 

ke 31.10.2013 to bylo 3,34 miliard Kč, tedy pokles o 344 milionů Kč za období 1 roku a 10 

měsíců. Z porovnání stavu finančních prostředků je zřejmé, že se nejedná o žádné čerpání 

dříve ušetřených částek v řádech miliard a že Česká televize má stabilní a silné finance a je 

schopná financovat svůj provoz a investice (včetně mimořádných jako je nové studio v Brně) 

pouze z vlastních prostředků a tedy bez úvěrů. Stav peněžních prostředků na konci roku 2014 

je pak plánován o 211 milionů Kč nad dlouhodobým plánem. 

Co se týká zmíněného deficitu, tak fond televizních poplatků v deficitu (tedy záporu) není, ale 

vykazuje hodnoty přesahující 5 miliard Kč (5,22 miliard k 31.12.2012 a 5,48 miliard 

k 30.6.2014). Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků je účetní operace, jejíž princip je 
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popsán detailně ve Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2012 v kapitole 7.4. Fond 

televizních poplatků na straně 41.  

Dlouhodobé plány České televize předpokládají, že rozdíl mezi tvorbou (inkasem) a čerpáním 

fondu televizních poplatků v letech 2012 až 2014 bude – 1,492 miliardy Kč. Skutečnost roku 

2012, rozpočtu roku 2013 a navrženého rozpočtu 2014 předpokládají rozdíl mezi tvorbou 

(inkasem) a čerpáním fondu ve výši -1,429 miliardy Kč. Očekávaná skutečnost za roky 2012 až 

2014 je tedy o 63 milionů lepší v porovnání s dlouhodobými plány. Dlouhodobé plány dále 

počítají s tím, že přebytky v cash-flow, které Česká televize vykazovala do roku 2011 díky 

možnosti vysílat reklamu, budou v následujících letech použity na nutnou restrukturalizaci, 

která Českou televizi připraví na nové podmínky (menší příjmy z podnikatelských aktivit, růst 

nákladů na DPH bez možnosti odpočtu, klesající reálná hodnota TV poplatku, který zůstává od 

roku stejný atd.).  

Výše popsané využití prostředků předpokládal ve svých dlouhodobých plánech i předchozí 

management, což je vidět z porovnání plánovaného zůstatku peněžních prostředků 

k 31.12.2015, která činí 2,011 miliardy Kč v plánech současného vedení ČT a v plánech 

předchozího vedení se pohybovala variantně v rozmezí od 877 milionů až 2,167 miliardy Kč. 

Na nutnost využívat prostředky nakumulované do roku 2011 v následujících letech poukazují 

dlouhodobé plány minulého i současného vedení a nejedná se tedy o neočekávaný vývoj.  

Čerpání fondu televizních poplatků za roky 2012 až 2014 je tedy v souladu s dlouhodobými 

plány České televize na léta 2012 -2017, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.  

 

2. Jako jednu z hlavních příčin, která způsobuje vysoký deficit hospodaření ČT, vidím ve 

spuštění pátého kanálu. Svoje podněty, připomínky a dotazy k ekonomice pátého kanálu jsem 

Radě ČT a GŘ adresoval prostřednictvím Menšinového stanoviska s cílem konečně se od 

managementu ČT dovědět, kolik vlastně pátý kanál ČT bude stát. Bez odpovědí na tyto otázky 

neměla by Rada vůbec přistoupit k rozhodování o schválení či neschválení rozpočtu na rok 

2014. 

DK: Česká televize nemá deficit hospodaření. Důvody, proč Česká televize nyní využívá 

prostředky akumulované do roku 2011, jsou popsány výše a vycházejí z dlouhodobých plánů 

schválených Radou ČT. Stejně tak z dlouhodobých plánů vychází navržený rozpočet na rok 

2014, který předpokládá vyrovnané hospodaření. V rozpočtu na rok 2014 je v kapitole Náklady 

na výrobu (výrobní úkol) vyčísleno, kolik jsou plánované prostředky na výrobu programu pro 

kanál ČT :D a ČT art.  

  

3. Dále bych se chtěl zastavit u meziročního nárůstu osobních nákladů o 44 mil. Kč. Tento 

je na str. 9 vysvětlen převodem tzv. externistů do pracovního poměru v ČT. Toto vysvětlení 

však vyznívá značně nevěrohodně v konfrontaci s tvrzením, uvedeným rovněž na str. 9, že 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 stoupne pouze o 7 oproti roku 2013. 

Nárůst zaměstnanců o 7 totiž představuje cca 0,2%, avšak nárůst osobních nákladů o 44 mil. 

Kč představuje nárůst o více než 2,46%!!  

Je zřejmé, že nárůst o 44 mil. Kč bude tvořen především růstem platů či odměn zaměstnanců, 

nikoli převodem externistů. Je třeba vysvětlit. 
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DK: Uvedené porovnání procentního navýšení mzdových nákladů a zvýšení počtu 

zaměstnanců by šlo provést pouze za předpokladu, že průměrná mzda všech nových 

zaměstnanců bude stejná jako průměrná mzda všech stávajících zaměstnanců. Vzhledem 

k tomu, že nově zřízené pracovní pozice z důvodu převodu externistů i nových zahraničních 

zpravodajů se týkají profesí, jejichž průměrná mzda je vyšší než průměrná mzda za celou 

Českou televizi, je i procentuální meziroční nárůst mzdových nákladů vyšší než je meziroční 

nárůst počtu zaměstnanců.  

4. Akvizice měla v roce 2011 (poslední rok Janečka) rozpočet externích nákladů 166 mil. 

Kč, na 2014 skoro 250 mil. Kč. Z toho lze vyvodit, že se změnila definice a dosavadní pojetí a 

chápání veřejné služby? V tom případě je třeba doplnit kdy a jak, nebo jaké důvody k tomu 

vedou. 

DK: Podle Výroční zprávy o hospodaření ČT činily v roce 2011 skutečné náklady na akvizici 

190 mil Kč (tabulka externí náklady na výrobu pořadů – řádek převzatá hraná a dokumentární 

tvorba na straně 32). Z celkových nákladů na výrobu (výrobního úkolu) představovala tato 

částka 9%. V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou plánovány náklady na akvizici ve výši 247 mil 

Kč, což představuje 10% celkových plánovaných nákladů na výrobu. V obou dvou letech tvoří 

tedy náklady na akvizici srovnatelnou část z celkového výrobního úkolu a nelze tedy nárůst 

nákladů na akvizici považovat za výrazný, zvláště po zohlednění skutečnosti, že v roce 2014 

dojde k nárůstu celkového počtu hodin vysílání o 5 tisíc, tedy o 15%. Nepovažujeme tedy za 

potřebné doplňovat k návrhu plánu nákladů na akvizici dodatečné informace.  

5. Zatímco v roce 2011 měla CT2, dosud považovaná za „esenci“ veřejné služby ČT, 

výrobní úkol 250 mil. Kč, na rok 2014 je plánováno o 100 mil. Kč méně!!! Otázka je stejná jako 

u předchozího bodu.  

Radek Mezuláník 

DK: K tomuto porovnání je třeba vzít v úvahu následující dvě skutečnosti: 

 1) V rozpočtu výrobních nákladů roku 2014 je plánováno 194 milionů Kč na výrobu pořadů pro 

ČT:D a ČT art, které lze oba považovat také za ryze veřejnoprávní službu. Souhrnný plán 

výrobního úkolu v roce 2014 pro ČT 2, ČT :D a ČT art je ve výši 336 mil Kč. Plánovaný výrobní 

úkol na ČT 2 v roce 2011 byl 259 mil Kč, tedy o 77 mil Kč nižší. Celkové plánované náklady na 

výrobu (výrobní úkol) na rok 2014 zůstávají na úrovni roku 2013 a ve srovnání s rokem 2011 

jsou dokonce o 261 mil Kč (12%) vyšší. Také srovnání podílu výrobního úkolu na celkových 

ročních nákladech ČT, který se zvýšil z 31% v roce 2011 na 33% v roce 2014, ukazuje, že 

Česká televize plní veřejnou službu tím, že alokuje větší část svých prostředků přímo do 

výroby.  

2) Druhým faktorem, který je nutné při porovnání let 2011 a 2014 vzít v úvahu je převod 

externistů do zaměstnaneckého poměru. Tento převod má za následek, že část nákladů se 

přesunula z položky výrobní úkol do položky mzdové náklady. Snížení objemu prostředků ve 

výrobním úkolu tedy neznamená nutně, že daná činnost není vykonávána, ale jen, že je 

vykonávána interními zaměstnanci.  
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 Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Příloha k usnesení č. DK 02/01/14 

 Dozorčí komise obdržela žádost o schválení záměru pronájmu restaurace „Televizní club“ 

v budově České televize č. p. 1130 v k.ú Podolí včetně provedení oprav a úprav interiéru nájemcem. 

 Dosavadní nájemce po 17 letech ukončil nájem dohodou ke dni 30. 6. 2013, a to z důvodu 

hrozícího úpadku a zejména kvůli dlouhodobě klesající poptávce v segmentu veřejného stravování 

a zvyšování cen vstupů a mzdových nákladů. Z důvodu snahy vlastníka objektu zajistit 

v krátkodobém horizontu další fungování restaurace v rámci pokrytí sociálních programů a 

doprovodných služeb v areálu ČT provozuje od 17. 7. 2013 restauraci ČT sama. Tento stav je pouze 

provizorní.  

 Z důvodu komplexního řešení stravování v pražském areálu ČT bylo zadáno vypracování auditu a 

koncepce stravovacích provozů, který ve svých závěrech doporučuje modernizaci prostor a další 

využití restaurace jako reprezentativní restaurace s přístupem veřejnosti. 

 ČT oslovila s nabídkou odpovídajícího pronájmu restaurace tři subjekty, podnikající v oboru 

stravování. Dvě společnosti odmítly nabídku z důvodu vypočítané nízké rentability provozu, třetí 

společnost nabídla vlastní komplexní řešení, jehož obsahem je smluvní oprava a úprava restaurace 

v hodnotě až do 2.820.000,- Kč; předpokladem je předchozí schválení konkrétních oprav a úprav ze 

strany ČT, včetně fixního položkového rozpočtu. Proinvestovanou částku přefakturuje uchazeč na 

vrub ČT, a to za předpokladu, že dílo bude odpovídat smlouvě. ČT současně vystaví na vrub 

nájemce a v souladu s RGŘ č.16/2007 fakturu na pětileté nájemné v budoucnu ve výši 47.000,- 

Kč/měsíc a ve výši odpovídající proinvestované částce. Naposledy byla restaurace pronajata za 

měsíční nájemné ve výši 46.764,11 Kč. V případě ukončení nájemního vztahu před uplynutím pěti 

let od ukončení rekonstrukce restaurace, nebude ČT povinna uchazeči nic refundovat, s výjimkou 

případu, kdyby byl nájem ukončen nájemcem z důvodu porušení nájemní smlouvy podstatným 

způsobem ze strany ČT. Dalšími náležitostmi nájemní smlouvy bude nájem mobiliáře restaurace za 

2.000,- Kč / měsíc s indexací nájemného o meziroční inflaci počínaje 7. rokem nájmu, elektrická 

energie a vodné/stočné na vrub nájemce dle skutečné spotřeby měřené podružnými měřiči 

v dodavatelských cenách, zbývající služby spojené s nájmem na vrub nájemce za paušál 15.000,- Kč 

/ měsíc s indexací o meziroční inflaci počínaje 7. rokem nájmu, ukončení rekonstrukce resp. 

zahájení úhrady nájemného cca. v březnu 2014. Po dohodnutou dobu rekonstrukce nájemce hradí 

pouze elektrickou energii a vodné / stočné, jak uvedeno výše.  

 ČT následně oslovila s odpovídající modifikovanou nabídkou rovněž dva výše uvedené uchazeče, 

kteří ji opět odmítli s odůvodněním ekonomické nerentabilnosti.  

 Dozorčí komise pro projednání výše uvedeného doporučuje Radě České televize schválit záměr 

uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru – restaurace 

s příslušenstvím o celkové ploše 707 m2 v přízemí budovy č.p. 1130, k.ú. Podolí, včetně provedení 

oprav a úprav interiéru nebytového prostoru nájemcem, jehož investice bude započtena na 

nájemné.  

 Návrh nájemní smlouvy bude předložen Radě České televize ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 

zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, k udělení souhlasu.  
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Menšinové stanovisko k hlasování o Návrhu rozpočtu ČT na rok 2014 
RM: Nejprve je třeba podotknout, že GŘ ČT Petr Dvořák stále jasněji prokazuje svoji 
nekompetentnost k řízení České televize, když není schopen poskytnout Radě ČT 
odpovědi na prosté doplňující otázky týkající se rozpočtu. V tomto případě nezazněly 
odpovědi na předložené otázky ani v rozpravě na veřejném zasedání, která naopak 
prokázala má tvrzení a vyvrátila předložené Vypořádání. GŘ, který je Radě zodpovědný, 
jako by byl nepřítomen. 

Připomínka 1.  
Již třetím rokem je Radě ČT předkládán generálním ředitelem rozpočet, který je deficitní v řádu 
stovek miliónů Kč. Jak je patrné z tabulky a grafu na straně 22, nůžky mezi inkasem (tvorbou) 
fondu televizních poplatků a čerpáním (úbytkem) FTVP se od nástupu Petra Dvořáka do funkce 
GŘ rok od roku stále více rozevírají. Jestliže v letech 2009-2011 (poslední tři roky éry Jiřího 
Janečka) činilo saldo inkasa a čerpání fondu televizních poplatků + 948 mil. Kč, za první tři roky 
řízení ČT Petrem Dvořákem je saldo inkasa a čerpání FTVP záporné (=deficitní) ve výši -1,47 
mld. Kč!!! V plánu rozpočtu na rok 2014 se pak počítá s deficitem ve výši -609 mil. Kč!!  
 Je škoda, že se tato čísla v návrhu rozpočtu nikde takto napřímo neobjevují. Je třeba je 
doplnit.  
Komentáře k této naprosto fatální skutečnosti na str. 4 a na str. 8 pouze eufemisticky uvádějí, 
že kumulativní čerpání FTVP je o 133 mil. Kč nižší, než stanovil plán dlouhodobého rozvoje. 
Toto považuji za manipulativní tvrzení, které má namísto exaktního vyčíslení problému, kterým 
je to, že si ČT již tři roky žije nad poměry, vytvořit dojem, že je vše v pořádku, neboť se 
pohybujeme v intencích pětiletého plánu.  
Vše v pořádku rozhodně není a já opakovaně upozorňuji Radu ČT, že schvalováním Rozpočtu 
s takovým záporným saldem tvorby a čerpání FTVP umožňuje managementu rozjet ČT přímo 
do ekonomické propasti, ze které bude záchrana buď za cenu zvýšení TVP.  
Nebo mají pravdu ty hlasy, že je to snad cílem, aby v situaci, kdy už nebudou rezervy, ze 
kterých je možno čerpat, přišel na řadu rozprodej pozemků ČT skupině PPF?  
Rada dosud neobdržela, i když jsem o to již žádal, přesné specifikace v podobě tabulky k 
jakým účelům byly prostředky čerpané z Fondu TVP nad rámec inkasa využity. Byla to 
nakonec i jedna z podmínek za předchozího GŘ, že bude –li čerpat tzv. z úspor, bude mít 
Rada přesně definováno k jakým účelům.  
Odpověď ČT: Navržený rozpočet na rok 2014 není deficitní, ale vyrovnaný se stejnou výší 
nákladů a výnosů a deficitní nebyly ani rozpočty předchozí. Stejně tak není deficitní fond 
televizních poplatků, který k 30.9.2013 dosahoval výše 5,5 miliardy Kč. Není pravda, že ČT se 
řítí do „ekonomické propasti“. ČT je finančně velmi silná, o čemž svědčí skutečnost, že je 
schopná financovat veškerý svůj provoz a rozsáhlé investice pouze z vlastních zdrojů, což je 
například v případě podnikatelských subjektů praxe velmi neobvyklá. O finanční stabilitě ČT 
svědčí především stav peněžních prostředků, který k 31.10.2013 činil 3,34 miliardy Kč. V 
porovnání se stavem k 31.12.2011, tedy za dobu téměř dvou let, došlo k poklesu pouze o 344 
milionů Kč. Za poslední dva roky tedy nedocházelo k žádnému čerpání prostředků v objemu 
miliard Kč, jak je nepravdivě uvedeno v připomínce. Pro správné pochopení ekonomické 
situace České televize je nutné rozlišovat mezi účetní operací, kterou je tvorba a čerpání fondu 
na straně jedné a čerpáním finančních prostředků na straně druhé. Rozdíl mezi těmito dvěma 
kategoriemi byl již několikrát vedením společnosti vysvětlován a je také podrobně popsán ve 
Výroční zprávě o hospodaření ČT za rok 2012 v kapitole 7.4. Fond televizních poplatků.  
Samotné čerpání fondu za roky 2012 až 2014 je, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu 2014, v 
souladu s dlouhodobými plány schválenými Radou ČT. Stejně tak je v souladu s dlouhodobými 
plány čerpání finanční prostředků, které ČT naakumulovala do roku 2011, tedy v době, kdy již 
byl navýšen poplatek na 135 Kč a zároveň stále mohla vysílat reklamu. Dlouhodobé plány 
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současného vedení, ale i dlouhodobé plány předchozího vedení počítaly s tím, že po roce 2011 
bude muset ČT tyto přebytky z minulých let používat po dobu provádění potřebné 
restrukturalizace, a že tedy budou finanční prostředky postupně klesat až k částce 2 miliard Kč. 
Navržený rozpočet na rok 2014 předpokládá stav finančních prostředků na konci roku ve výši 
2,29 miliard Kč, což je o 211 milionů Kč nad dlouhodobým plánem.  
Informace uvedené v návrhu rozpočtu tedy považujeme za dostačující. 

 
RM - Skutečnost: 
Byl tedy dán jasný požadavek na doplnění reálného stavu a vývoje Fondu televizních 
poplatků a otázka k jakým účelům byly prostředky čerpané z Fondu TVP nad rámec 
inkasa využity. Místo jednoduché odpovědi se dozvídáme, že za dobu téměř dvou let 
došlo k poklesu peněžních prostředků pouze o 344 milionů Kč v porovnání se stavem 
k 31. 12. 2011 a že tedy nedocházelo k žádnému čerpání prostředků v objemu miliard. 
V zápětí se však také dozvídáme, že navržený rozpočet na rok 2014 předpokládá stav 
finančních prostředků na konci roku ve výši 2, 29 miliardy Kč. 
Jak během rozpravy potvrdil předseda Dozorčí komise skutečnost je taková: 
K 31. 10. 2013   3, 34 miliardy Kč 
K 31. 12. 2011  3, 34 miliardy + 344 mil  =  3, 7 miliardy Kč 
K 31. 12. 2014  2, 29 miliardy Kč 
Rozdíl (3,7 – 2,9) = cca 1,4 miliardy Kč !!! 
Autor tvrzení, že došlo k poklesu jen o 344 mil, se ani nepřihlásil ani neomluvil. 
Ani slovo o tom, na jaké konkrétní účely budou prostředky čerpané v roce 2014  nad 
rámec inkasa do Fondu TVP (ve výši více než 600 milionů Kč) využity. 
Česká televize nejpozději od roku 2010 věděla, že kolem roku 2015 může nastat situace, 
že budou prostředky Fondu TVP vyčerpány a proto je nutné nastavit úsporná opatření a 
provést restrukturalizaci tak, aby nebyl ohrožen výrobní úkol a poslání ČT.  
Nové vedení ČT však zvolilo jinou cestu, namísto úspor jejich rychlejší spotřebovávání. 
Jestliže zodpovědná rodina ví, že má naspořeno na tři roky života na průměrné úrovni, 
asi těžko bude kupovat nový byt, který spotřebuje úspory již během prvního roku, aby 
pak po následující dva roky musela žádat o sociální dávky. V tomto případě bude ČT 
žádat o navýšení televizního poplatku, neboť místo šetření byl spuštěn pátý kanál. 
Již jsem upozorňoval na to, že Dlouhodobé plány, které tento vývoj nastavily, nebyly 
projednány s politickou reprezentací, která tak bude postavena před hotovou věc. Již 
v loňském roce byl rozpočet nastaven tak, že pokud by ve Fondu TVP nebyly našetřené 
úspory z dob GŘ Janečka, musel by televizní poplatek být ve výši 150 – 155 Kč  aby 
pokryl náklady. 

  
2. Jako jednu z hlavních příčin, která způsobuje vysoký deficit hospodaření ČT, vidím ve 
spuštění  pátého kanálu. Svoje podněty, připomínky a dotazy k ekonomice pátého kanálu jsem 
Radě ČT a GŘ adresoval prostřednictvím Menšinového stanoviska s cílem konečně se od 
managementu ČT dovědět, kolik vlastně pátý kanál ČT bude stát. Bez odpovědí na tyto 
otázky neměla by Rada vůbec přistoupit k rozhodování o schválení či neschválení 
rozpočtu na rok 2014.  
  
Odpověď ČT: Spuštění programu ČT :D a ČT art nezpůsobilo žádný deficit hospodaření ČT a 
ani navržený rozpočet ČT není deficitní, jak je popsáno výše. Náklady na programy ČT :D a ČT 
art jsou tvořeny především náklady na výrobu (výrobní úkol) a plánovaná výše těchto nákladů 
je popsána v návrhu rozpočtu na straně 11. Z informací uvedených na straně 11 je vidět, že 
celoroční vysílání programů ČT :D a ČT art nezvýšilo žádným způsobem celkové náklady na 
výrobu, které zůstávají v obdobné výši, jako v roce 2013. Náklady na vysílací síť a přenosy za 
celou ČT se meziročně zvýšily, ale toto navýšení nesouvisí jen se spuštěním nových programů, 
ale i s terestriálním šířením programů ČT 1, ČT 2 a ČT sport v HD kvalitě. Náklady na vysílací 
sít’ a přenosy plánované v roce 2014 jsou dokonce nižší, než bylo počítáno v dlouhodobých 
plánech.  
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RM - Skutečnost: 
Všechny otázky zůstaly bez odpovědí. GŘ tak zcela nerespektuje kontrolní funkci Rady 
ČT, která zastupuje veřejnost a které je odpovědný. Znovu tedy otázky připomínám: 

- Jaká částka VÚ (z oněch 146 mil. Kč) připadá na vlastní tvorbu a jaká část na akvizici? 

- Jaký nárůst nákladů na akvizici vyvolá otevření nového kanálu v následujících letech? 

- Jak 64% akvizice dětského kanálu souvisí s veřejnou službou? 

- Jaká  je nákladová položka „reprízného“ souvisejícího s otevřením pátého kanálu? 

- Jsou náklady redakce zpravodajství a redakce publicistiky na pořady pro pátý kanál uvedeny v této částce 

nebo nikoli? V jaké výši? 

- Je v nákladech na distribuci signálu (ve výši 6,3 mil Kč) zahrnuta duplicitní distribuce prostřednictvím ČRa 

a multiplexu pana Pařízka? V jaké výši pro oba distributory jednotlivě? 

- Do kdy bude tato distribuční duplicita trvat? 

- Kolik to bude ČT stát v následujících letech? 

- Proč ČT nevyužila nabídky ČRa od počátku? 

- Obdržela Česká televize písemnou (mailovou) nabídku od ČRa v době, kdy se rozhodovalo o distribuci? 

Jakého data byla a o kolik byla nabízená cena lepší/horší než ve smlouvě ze září 2013? 

- Prosím o doplňující informaci: Jaké jsou tedy celkové externí náklady na pátý kanál (skutečně veškeré), tj. 

přímé externí náklady na pořady ve VÚ + externí náklady na akvizici + externí náklady ze zpravodajství a 

publicistiky pro pořady vysílané na pátém kanálu (např. zprávy z kultury, …) + self, atd…+ reprízné + 

provozní náklady. Vše pro rok 2013 a s plánem na roky následující. 

Jedná se o zcela legitimní otázky člena Rady. GŘ odpovědi tají nebo nezná. Obojí je 
špatně. 

 
3. Dále bych se chtěl zastavit u meziročního nárůstu osobních nákladů o 44 mil. Kč. Tento je 
na str. 9 vysvětlen převodem tzv. externistů do pracovního poměru v ČT. Toto vysvětlení však 
vyznívá značně nevěrohodně v konfrontaci s tvrzením, uvedeným rovněž na str. 9, že 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 stoupne pouze o 7 oproti roku 2013. 
Nárůst zaměstnanců o 7 totiž představuje cca 0,2%, avšak nárůst osobních nákladů o 44 mil. 
Kč představuje nárůst o více než 2,46%!!  
Je zřejmé, že nárůst o 44 mil. Kč bude tvořen především růstem platů či odměn zaměstnanců, 
nikoli převodem externistů. Je třeba vysvětlit.  
Odpověď ČT: Procentní navýšení mzdových nákladů je vyšší než procentní navýšení nárůstu 
počtu zaměstnanců zejména z důvodu, že převáděné profese i nově zřízení zahraniční 
zpravodajové mají průměrné platy vyšší než je stávající průměr všech zaměstnanců. Zatímco 
průměrný plat celé televize je ovlivňován profesemi s nízkými příjmy (dělnické a pomocné 
profese), tak z externa jsou převáděny především kvalifikované profese, které dosahují vyšších 
průměrných platů.  
Informace uvedené v návrhu rozpočtu tedy považujeme za dostačující. 

 
RM - Skutečnost: 
7 přepočtených úvazků znamená navýšení osobních nákladů o 44 milionů Kč, tedy cca 
6,2 mil Kč na jednoho zaměstnance a rok, nebo propuštění např. 30  profesí s nižší 
mzdou a přijetí 37 nových zaměstnanců s vyšší?  Vydělá si ČT na nárůst mezd? Nemělo 
by to být naopak a osobní náklady spíše snižovat, tak jak to předpokládal bývalý 
management? Kolik tedy externistů bylo přijato a v jakých profesích – sem směřovala 
otázka. 
Nerad bych aby došlo k tomu, že ČT bude muset oznamovat tvůrcům, že nejsou peníze 
na výrobu. 

 
4. Akvizice měla v roce 2011 (poslední rok Janečka) rozpočet externích nákladů 166 mil. Kč, 
na 2014 skoro 250 mil. Kč. Z toho lze vyvodit, že se změnila definice a dosavadní pojetí a 
chápání veřejné služby? V tom případě je třeba doplnit kdy a jak, nebo jaké důvody k tomu 
vedou.  
Odpověď ČT: Náklady na akvizici v roce 2011 nebyly 166 mil Kč, ale 190 mil Kč (viz Výroční 
zpráva o hospodaření ČT v roce 2011), což představovalo 9% z celkového výrobního úkolu v 
roce 2011, který byl ve výši 2,095 miliard Kč. V návrhu plánu na rok 2014 jsou náklady na 
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akvizici ve výši 247 mil Kč, což je 10% celkového výrobního úkolu, který je ve výši 2,356 miliard 
Kč. Podíl akvizice na celkovém výrobním úkolu je tedy v obou letech velmi podobný. Pokud už 
přistoupíme na velice sporný a nejasný argument, že veřejná služba je nějakým způsobem 
definována podílem akvizice, tak lze konstatovat, že při porovnání let 2011 a 2014 k žádné 
významné změně nedošlo.  
Informace uvedené v návrhu rozpočtu tedy považujeme za dostačující.  
 

RM - Skutečnost: 
Zde snad stačí uvést jen pár čísel: 
V roce 2011 byl rozpočet na akvizice 160 mil Kč, v roce 2012 185 mil Kč, v roce 2014 244 
mil Kč a na rok 2014 je plánován ve výši 247 mil Kč. 
Od roku 2011 se tedy jedná o padesátiprocentní (50%) nárůst!!!  
V odpovědi ČT se však uvádí, že k žádné významné změně nedošlo!!!  
Ovšem cca 87 mil Kč mohlo být využito na původní tvorbu. 

5. Zatímco v roce 2011 měla CT2, dosud považovaná za „esenci“ veřejné služby ČT, výrobní 
úkol 250 mil. Kč, na rok 2014 je plánováno o 100 mil. Kč méně!!! Otázka je stejná jako u 
předchozího bodu.  
Odpověď ČT: Z formulace připomínky není jasné, co přesně je míněno konstatováním, že „ČT 
2 je považována za esenci veřejné služby“. Vedení společnosti pracuje tak, aby byla veřejná 
služba poskytována na všech kanálech České televize, a aby co největší část prostředků 
vybraných od koncesionářů byla směrována do výroby pořadů. Pokud tedy chceme porovnávat 
rok 2011 a 2014, je nutné se podívat na celkový výrobní úkol a ten je v plánu roku 2014 o 261 
mil vyšší, než byl v roce 2011. Stejně tak výrobní úkol programů ČT 2, ČT :D a ČT art bude v 
roce 2014 o 77 milionů vyšší, než byl výrobní úkol na ČT 2 v roce 2011. A programy ČT :D a 
ČT art lze jistě ve smyslu připomínky také považovat za „esenci“ veřejné služby. K tomu je 
potřeba ještě přičíst skutečnost, že mezi roky 2011 a 2014 došlo k převodu externistů do 
zaměstnaneckého poměru a část nákladů se tak přesunula z položky výrobní úkol do položky 
mzdové náklady. Prostředky vynakládané na výrobu se tak ve skutečnosti narostly více, než je 
vidět jen z pouhého rozdílu objemu výrobních úkolů v jednotlivých letech.  
Informace uvedené v návrhu rozpočtu tedy považujeme za dostačující.  
 

RM - Skutečnost: 
Jedná se o jasné nepochopení smyslu veřejné služby. 
Pro přemýšlející snad stačí připomenout, že ještě v roce 2011 hospodařila ČT 
s přebytkem více než 300 mil Kč a že 64% vysílání ČT:D tvoří akvizice, tedy přejaté 
pořady převážně z anglosaského prostředí se zásadně odlišnou kulturou a systémem 
vzdělávání a výchovy. To určitě není „esence“ veřejnoprávnosti. 

 

Závěrem: 
Třetím rokem upozorňuji na to, že si ČT žije nad poměry a věřím, že dříve nebo později 
bude někdo zjišťovat kdo nese za celou situaci odpovědnost. 
Za tři roky prohospodařit 1,4 mld Kč – to není pád do propasti? V kombinaci s úpadkem 
veřejnoprávních hodnot (viz postoj 24 signatářů ve zpravodajství, nebo ostravské 
iniciativy intelektuálních autorit) je to dost katastrofální výsledek práce GŘ Petra 
Dvořáka. 
 

A tak se vynořují další otázky – proč ČT zvyšuje VÚ, když tomu neodpovídají příjmy, 
proč otevírala pátý kanál, když na to její příjmy nestačí, to vše v situaci rozbíhající se 
stavby nového brněnského studia? 
Doporučuji proto znovu přečíst jiné kandidátské projekty, které by ČT do této situace 
nedostaly. 
RM – Radek Mezuláník 
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Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 11. 12. 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 

e95/13, 
104/13 

30. 8. 2013 D. Stuchlík 
Nesouhlas s otevřeným dopisem A. 

Rychlíkové 
  

116/13 25. 9. 2013 J. Šinágl Výzva k odstoupení GŘ 9. 10. 2013 
Odpověď 

RČT 

e131/13 25. 9. 2013 A. Levý 
Stížnost na nedostatečné pokrytí 
signálem pro příjem ČTD a ČTArt 

6. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

e110/13 8. 10. 2013 J. Suchý 
Stanovisko k pořadu Máte slovo 
věnovaný romské problematice 

23. 10. 2013 
Odpověď 

RČT 

122/13 10. 10. 2013 Mgr. I. Kheková Stížnost na zrušení pracovního místa 6. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

124/13 14. 10. 2013 A. Babiš Nespokojenost s odpovědí Rady ČT 6. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

125/13 12. 10. 2013 J. Šinágl Doplnění výzvy k odstoupení GŘ 6. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

128/13 15. 10. 2013 RRTV Poděkování  na vědomí na vědomí 

e117/13 22. 10. 2013 M. Wein 
Diskriminace malých stran v 

předvolebních debatách 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e118/13 24. 10. 2013 M. Chalupová 
Diskriminace politických stran a hnutí 

v předvolebním čase 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e119/13 25. 10. 2013 S. Strouhal 
Nedostatečný prostor k prezentaci 
volebních programů menších stran 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e121/13 28. 10. 2013 J. Stromšík 
Neobjektivní informování o výsledku 

voleb do PS PČR 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e122/13 28. 10. 2013 V. Horký 
Stížnost na Českou televizi kvůli 

ovlivnění výsledku předčasných voleb 
2013 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e123/13 28. 10. 2013 J. Bárta 
Neodpovídající pořadí stran podle počtu 

hlasů zveřejněna v pořadu Události 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 
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e124/13 28. 10. 2013 T. Bedřich 
Neodpovídající pořadí stran podle 
počtu hlasů zveřejněna v pořadu 

Události 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e125/13 28. 10. 2013 Š. Machovec 
Diskriminace malých stran v 

předvolebních debatách 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e126/13 28. 10. 2013 T. Frantík 
Stížnost na Českou televizi kvůli 

ovlivnění výsledku předčasných voleb 
2013 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e127/13 28. 10. 2013 M. Filip 
Stížnost na Českou televizi kvůli 

ovlivnění výsledku předčasných voleb 
2013 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e128/13 29. 10. 2013 D. Soukup 
Neodpovídající pořadí stran podle 
počtu hlasů zveřejněna v pořadu 

Události 

 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

134/13 29. 10. 2013 
D. Drtinová, A. 

Komers 
Podnět - situace ve zpravodajství  

 

133/13 30. 10. 2013 P. Kuchař 
Stížnost na ČT kvůli ovlivnění výsledku 

předčasných voleb 2013 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

135/13 30. 10. 2013 D. Kašpar 
Stížnost na ČT kvůli ovlivnění výsledku 

předčasných voleb 2013 
 

Částečná 
odpověď 
11.12.2013 

e129/13 31. 10. 2013 J. Čábelka 
Sdělení postupu - stížnost redaktorů 

zpravodajství ČT 
20. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

e133/13 1. 11. 2013 P. Kučera 

Výzva k přešetření žádosti 
zaměstnanců České televize o 

posouzení zásahů vedení České 
televize do vysílání zpravodajství  

20. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

e135/13 5. 11. 2013 FITES 
Žádost o důsledné přešetření podnětu 

23 redaktorů zpravodajství 
20. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

e136/13 5. 11. 2013 J. David 
Žádost o důkladné prošetření podnětu 

23 zaměstnanců 
20. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

e137/13 5. 11. 2013 PEN klub Znepokojenost situací v ČT 20. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 

143/13 12. 11. 2013 
Úřad Vlády/M. 

Wein 
Předání stížnosti na manipulaci voleb 11. 12. 2013 

Odpověď 
RČT 

145/13 14. 11. 2013 Syndikát novinářů Nabídka využití Komise pro etiku 11. 12. 2013 
Odpověď 

RČT 

147/13 15. 11. 2013 M. Budirský 
Poděkování za odpověď, upozornění 

na důkladné prošetření jeho předchozí 
stížnosti 

11. 12. 2013 
Odpověď 

RČT 

e141/13 20. 11. 2013 Vraťte nám stát 
výzva, aby Rada ČT nejmenovala 
ředitelem TS Brno Karla Buriana 

11. 12. 2013 
Odpověď 

RČT 

e142/13 22. 11. 2013 V. Cvajniga 
zaslání odkazu týkajícího se krize ve 

zpravodajství 
11. 12. 2013 

Odpověď 
RČT 

e145/13 27. 11. 2013 V. Vonásek 
Stížnost na velké množství 

odvysílaných reportáží s R. Krejčířem 
11. 12. 13 

Odpověď 
RČT 
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Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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

RČT 
 11. 9. 2013 

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

Obce versus hazard 
14. 8. 2013 14.11.2013 

Odpověď 
RČT 

20.11.2013 

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

(informování o demografickém vývoji 
v ČR) 

14. 8. 2013 18. 9. 2013 
Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

e92/13 26. 8. 2013 A. Rychlíková 
Otevřený dopis - informování o 

průběhu protiromských pochodů v 
pořadu Události 

11. 9. 2013 18. 10. 2013 
Částečná 
odpověď 

11. 9. 2013 

e98/13 6. 9. 2013 Š. Kotrba Stížnost na pořad Události, komentáře 26. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

e99/13 3. 9. 2013 R. Mezuláník 
Stížnost na generálního ředitele ve věci 

reportáže protiromských pochodů v 
pořadu Události v regionech 

12. 9. 2013 18. 10. 2013  

e100/13 8. 9. 2013 Vraťte nám stát 
Otevřený dopis pro změnu 

předvolebních diskusí 
9. 10. 2013  

Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

106/13 11. 9. 2013 

Nár. turistický 
úřad 

Dominikánsk. rep. 

Žádost o stažení dokumentu o 
Dominikánské republice - neaktuální 

stav 

11. 9. 2013 2.12.2013 
Odpověď 

RČT 
11.12.2013 

e101/13 16. 9. 2013 F. Lazar Stížnost na ČT24 - upoutávka ODS 9. 10. 2013  
Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

107/13 16. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížnosti na údajnou 

bulvarizaci pořadu Události 
26. 9. 2013 14. 11. 2013 

Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

108/13 16. 9. 2013 RRTV-Ondráček 
Postoupení stížnosti Ligy na ochranu 
zvířat na pořad Severní Vietnam je 

krutý 

26. 9. 2013 31. 10. 2013 
Odpověď 

RČT 
20.11.2013 

112/13 19. 9. 2013 RRTV 

Analýza pořadů Události, Události-
komentáře a OVM z hlediska 

informování o lednové prezidentské 
amnestii 

26. 9. 2013 na vědomí 
na 

vědomí 

114/13 20. 9. 2013 A. Gruber 
Nedostatečné informování o 
předvolebním mítinku KSČM 

9. 10. 2013  
Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

e104/13 23. 9. 2013 J. Chvojka 
Stížnost na vysílání pořadu Události, 

komentáře a Ekonomika ČT 24 
9. 10. 2013 14. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

20.11.2013 

e106/13 2. 10. 2013 Ing. Zdeněk Joukl 
Stížnost neobjektivitu pořadu ČT 24 – 

Volby 2013 
24. 10. 2013  

Částečná 
odpověď 

23.10. 2013 

e107/13 3. 10. 2013 
A. Novotná – NE 

základnám 
Stížnost předvolební vysílání – na  

J. Šinágla  
24. 10. 013  

Částečná 
odpověď 

23.10. 2013 

e108/13 7. 10. 2013 Mgr. L. Redlová 
Stížnost na pořad Máte slovo – výběr 

hostů 
24. 10. 013 14. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

20.11.2013 
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e109/13 30. 9. 2013 J. Horák Stížnost neobjektivitu pořadu ČT 24 24. 10. 013 2. 12. 2013 

Odpověď 
RČT 

11.12.2013 

e111/13 23. 9. 2013 A. Gorniaková 
Stížnost epizodu seriálu Sanitka2 – 

téma menšin 
24. 10. 013  

Částečná 
odpověď 

23.10. 2013 

123/13 10. 10. 2013 M. Ezrová 
Stížnost na chování M. Jílkové 

v pořadu Máte slovo  
6. 11. 2013 14. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

20.11.2013 

e113/13 15. 10. 2013 L. Fremlová 
Otevřený dopis Radě České televize - 

porad Mate slovo 
20. 11. 2013  

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

e114/13 17. 10. 2013 V. Židek 
Problematika jazykové úrovně v ČT, 

senioři 
20.11.2013 2. 12. 2013 

Odpověď 
RČT 

11.12.2013 

126/13 17. 10. 2013 JUDr. M. Budirský 
Stížnost na špatné informování 

veřejnosti v kauze MUS (Mostecká 
uhelná společnost) 

6. 11. 2013  
Částečná 
odpověď 

6.11. 2013 

129/13 17. 10. 2013 
Ing. Petr Pavlík, 

Ph.D. 

Stížnost na výběr hostů v pořadu Máte 
slovo – přístup dramaturgie- žádost o 

omluvu 

6. 11. 2013 14. 11. 2013 
Odpověď 

RČT 
20.11.2013 

130/13 22. 10. 2013 JUDr. J. Kopa 
Porušení práva k ochranné známce a 
práva ochrany obchodní firmy - spol. 

ArmyPol 

20.11.2013  
Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

131/13 23. 10. 2013 Z. Milata 
Absence Haló novin v přehledu tisku 

ČT 
20.11.2013  

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

132/13 25. 10. 2013 M. Procházka 
Stížnost na reportáž "Válečná křivda 

trvá" 
20.11.2013  

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

e120/13 28. 10. 2013 M. Vacek 
Dořešení stížnosti na pořad 13. 

komnata 
20.11.2013  

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

e130/13 31. 10 .2013 R. Baculka 
Stížnost na pracovníka České televize 

pí. Drtinovou 
20.11.2013 2. 12. 2013 

Odpověď 
RČT 

11.12.2013 

e132/13 1. 11. 2013 M. Hoření Dotaz – zpravodajství ČT 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

138/13 7. 11. 2013 J. Zubek 
Stížnost na účast v diskusi 

nepravomocně odsouzeného v kauze 
MUS 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

140/13 11. 11. 2013 J. Šinágl 
Opomenuti vysílání výročí Karla 

Janouška 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

141/13 11. 11. 2013 M. Vengel 
Nespokojenost s informováním ČT o 

demonstracích proti Romům v Ostravě 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e138/13 12. 11. 2013 H. Šilhánová Ukončení sbírky Pomozte dětem 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

144/13 13. 11. 2013 F. Peroutka Nevydání článku na webu ČT24 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

148/13 19. 11. 2013 AK Poledne Rotta 
Stížnost na neobjektivitu v pořadu 

Události – Ing. Pavel Tykač, kauza MUS 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e139/13 21. 11. 2013 J. Vlach Stížnost na nefunkčnost EPG 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 
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e140/13, 
150/13 

21. 11. 2013 D. Kvasnička 
Stížnost na pořad 13. komnata Reginy 

Rázlové 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e143/13 24. 11. 2013 K. Procházková 
Nabádání rodičů ke koupi knihy v 
pořadu Kouzelná školka - reklama 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e144/13 24. 11. 2013 L. Senft 
Otevřený dopis Radě České televize ve 

věci seriálu Sanitka 2 – romská 
problematika 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e146/13 28. 11. 2013 J. Petříková 
Nekvalitnost skrytých titulků ve 

vysílání 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e147/13 28. 11. 2013 H. Volf 

Stížnost na porušení etických principů, 
a poslání veřejné služby v reportáži 

„Amnestie připravila tisíce dětí o 
alimenty“ - Události 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

151/13 28. 11. 2013 A. Babiš 
Nespokojenost s předchozími 
odpověďmi na jeho stížnost 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

152/13 28. 11. 2013 
AK Brož, Sokol, 

Novák 

Stížnost na poškození jména JUDr. 
Nováka v pořadu Miliony za 
beztrestnost (Reportéři ČT) 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

153/13 28. 11. 2013 
Pražská 

pravosl.eparchie 
Stížnost na porušení Zákona v pořadu 
Reportéři (Satan mezi pravoslavnými) 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e148/13 1. 12. 2013 J. Formánek 
Adventní koncerty-stížnost na změnu 

moderátorů 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e149/13 2. 12. 2013 Tv Iniciativa 
Otevřený dopis Radě ČT-za zachování 

nezávislosti TS Ostrava 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

155/13 3. 12.2013 
Pravoslavná 

eparchie 
Stížnost na porušení Zákona v pořadu 
Reportéři (Satan mezi pravoslavnými) 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

 


