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Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 21. 1. 2015 

 

Přítomni:  J. Dědič, J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, V. Dostál, M. Hauser,  

R. Hindls, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá,  

J. Pavlata, J. Prokeš, J. Závozda 

 

Omluveni: M. Jankovec – příchod: 14:20 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Dědič 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk 

 

 

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 činnosti ČT v roce 2014 – harmonogram 

7. Volba místopředsedy Rady ČT 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 13/02/15: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.  

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 14/02/15: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Josef Pavlata a PhDr. 

Jiří Závozda a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Rada České televize obdržela žádost generálního ředitele o změnu termínu odevzdávání 

materiálu „Zpráva o ČT D a ČT art za rok 2014“ z 31. ledna 2015 na termín 28. února 2015. 

Důvodem je skutečnost, že tyto zprávy vycházejí z dat a analýz za celý rok 2014, které však 

bude mít Česká televize v ucelené formě k dispozici až na konci ledna 2015. 
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Usnesení č. 15/02/15: Rada žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Zpráva o ČT 

D a ČT art za rok 2015“ v termínu do 28. února 2015. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 

145/12/14. 

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

 

Usnesení č. 16/02/15: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu 

dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání 

Rady ČT. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Na letošním ročníku Českých lvů bylo nominováno 15 filmů. Dvanáct z nich představují 

koprodukční snímky České televize, ty získaly padesát sedm z celkových sedmdesáti 

pěti nominací. Nominace tak potvrdily důležitou pozici České televize na tuzemském 

audiovizuálním trhu.  

 

2. V sobotu Česká televize věnovala speciální vysílání zahájení projektu „Plzeň, evropské 

hlavní město kultury 2015“ a to nejen na zpravodajské ČT24, ale také na svém druhém 

programu, kde nabídla přenos slavnostního ceremoniálu. 

 

3. V neděli 11. ledna proběhl 48. ročník lyžařského závodu Jizerská 50. Česká televize jej 

odvysílala v přímém přenosu, který převzalo dalších 13 zemí světa. 

 

4. V úterý 3. února představí Česká televize nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce. 

Ten se bude zaměřovat na naléhavá témata, která spoluutváří současnou společnost, 

ale často unikají denní agendě médií. Dvouhodinový pořad bude Česká televize vysílat 

jednou měsíčně na ČT24, vždy živě a vždy z místa, které bude s aktuálním tématem 

úzce souviset. 

 

5. Zpravodajství České televize se podařilo poprvé zprostředkovat živé vstupy svých 

zahraničních zpravodajů do Událostí přes síť 4G. Jde o směr, který bychom chtěli 

v budoucnu dále rozvíjet, protože umožňuje přinášet informace téměř z jakéhokoli místa, 

kde je dostupná mobilní síť, a daleko rychleji. 

 

6. Česká televize získala na 28. ročníku cen Českého filmového a televizního svazu Trilobit 

v Berouně celkem šest ocenění za koprodukční filmové, dokumentární, ale i televizní 

projekty. Ze slavnostního večera Česká televize připravuje 30minutový dokument, který 

odvysílá na začátku února. 

 

7. Česká televize předala v sobotu v Obecním domě, v rámci tradičního plesu, výroční 

ocenění svým zaměstnancům. Ty vybírali ze tří nominací v každé divizi sami lidé 

pracující v České televizi.  

 
8. 14. ledna uspořádal Volební výbor Poslanecké sněmovny za velkého zájmu odborné 

veřejnosti seminář věnovaný novelizaci mediální legislativy. Ve svém příspěvku, jehož 

hrubý přepis stejně jako příslušnou prezentaci naleznete jako jednu z příloh, jsem se 
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zaměřil především na tematiku budoucnosti médií a jejich regulace a popisu 

předpokládaného vývoje v on-line segmentu. 

 

5) Rada ČT vyslechla zástupce občanských iniciativ. 

 

6) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 17/02/15: Rada ČT po projednání a souhlasu dozorčí komise schvaluje za 

předpokladu právního ošetření možných rizik záměr České televize směnit se společností 

Sun Property a.s. část parcely č. 971/7 v k.ú. Podolí o výměře 91 m2 ve vlastnictví ČT za 

část parcely č. 969/1 v k.ú. Podolí o výměře 91,2 m2 ve vlastnictví Sun Property a.s., s 

doplatkem ve prospěch ČT ve výši obvyklé ceny směňované části parcely č. 971/7 v k.ú. 

Podolí, tj. částky 1.240.886,- Kč, a to za následujících podmínek: 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné musí adekvátně ošetřit případná rizika;  

- Sun Property a.s. předem složí na účet ČT peněžitou kauci, která se bude rovnat 

dvojnásobku obvyklé ceny směnou převáděné části parcely č. 971/7 v k.ú. Podolí, tj. 

2.481.772,- Kč; kauce bude započtena na závazky Sun Property a.s. resp. nezapočtený 

zbytek bude po splnění povinností Sun Property a.s. vyplacen zpět; 

- přílohou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí směnné bude návrh ze strany Sun 

Property a.s. požadované smlouvy o právu provést stavbu pro účely územního a 

stavebního řízení, popř. návrh jakýchkoli jiných právních jednání požadovaných před 

směnou pozemků po ČT; 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné bude před uzavřením předložen ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 8 zákona o České televizi Radě ČT k udělení souhlasu.  

       (Příloha č. 1 tohoto zápisu). 

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

 

 

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2014 – harmonogram 

 

Usnesení č. 18/02/15: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o 

činnosti České televize v roce 2014 předsedu Jaroslava Dědiče a místopředsedy Richarda 

Hindlse a Jiřího Závozdu. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 19/02/15: Pracovní skupina Rady ČT pověřená zpracováním materiálů 

k hodnocení veřejné služby (viz usnesení č. 223/18/14): 

 předloží své závěry na sekretariát rady v termínu do 17. února 2015  

 po obdržení těchto materiálů předají koordinátoři Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 

2014 ostatním členům Rady ČT pracovní verzi v termínu do 27. února 2015  

 členové Rady mohou zasílat písemně své připomínky na sekretariát rady v termínu 

do 5. 3. 2015 do 10.00 hod.  

 

Pracovní setkání Rady ČT nad připomínkami k pracovní verzi Výroční zprávy o činnosti ČT 

v roce 2014 proběhne v prostorách Rady ČT dne 11. 3. 2015 od 10.00 hod. Konečná verze 

Výroční zprávy o činnosti bude schvalována Radou na 6. jednání RČT dne 25. 3. 2015.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Volba místopředsedy Rady ČT 

 

Usnesení č. 20/02/15: Rada jmenuje volební komisi ve složení I. Levá, J. Brandejs, J. 

Pavlata a J. Závozda. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 21/02/15: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady 

České televize takto: 

 

      Nominace kandidátů: 

 Členové rady navrhnou kandidáty – ústně. 

 Každý člen rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady. 

 Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. 

 Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou 

v abecedním pořadí. 

 Volební komise sestaví seznam kandidátů. 

 

1. kolo volby: 

 Každý člen rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů. 

 Každý člen rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše jednoho 

kandidáta, a volební lístek vhodí do volební urny. 

 Kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen

 místopředsedou.  

 Do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, nejvíce však o jednoho

 víc, než je počet neobsazených míst. 

 Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

 

2. kolo volby: 

 Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole s přihlédnutím k počtu neobsazených

 míst. 

 V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, 

je volba ukončena. 

 

      Nová volba: 

 V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle stejných   

pravidel. 

 V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky 

předchozí volby. 

 Případná další volba se uskuteční na příštím jednání Rady ČT. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

I. volba 1. kolo 

 

Navrženi byli a kandidaturu přijali: Jan Bednář, Luboš Beniak. 

 

I. volba 1. kolo - Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, 

odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z toho 15 platných.  
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J. Bednář obdržel 10 hlasů. 

L. Beniak obdržel 2 hlasy. 

Prázdné lístky 3 ks. 

 

Usnesení č. 22/02/15: Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 28. ledna 

2015 zvolen Jan Bednář. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 23/02/15: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 

stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz. příloha zápisu). 

(13:0:0) Návrh byl přijat. J. Brandejs a J. Kratochvíl mimo místnost. 

 

 

10) Různé 

 

a) Usnesení č. 24/02/15: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v 

ČT za rok 2014, která činila 37 829 Kč,- Kč. 

     (13:0:0) Návrh byl přijat. J. Brandejs a J. Kratochvíl mimo místnost. 

 

b) Usnesení č. 25/02/15: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů 

Rady ČT v roce 2015 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném 

znění, který je dán koeficientem - předseda ve výši  1,27 

                                        místopředseda     1,03  

                                                       členové            0,8  

 

a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2015 ve výši: 

 

předseda   33 600,- Kč  

místopředseda  28 000,- Kč  

členové   25 100,- Kč  

 

     (14:0:0) Návrh byl přijat. J. Kratochvíl mimo místnost. 

 

c) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2015, které se uskuteční ve středu dne 4. 2. 2015 od 

13:00 hodin v Café restaurantu, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

 

 

              Mgr. Jaroslav Dědič 

     předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Usnesení č. DK 01/01/15 přijaté formou per rollam ze dne 14. 1. 2015 

2) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Josef Pavlata       PhDr. Jiří Závozda  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 01/01/15 (per rollam ze dne 14. 1. 2015) 

 
Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele ČT o schválení záměru směny pozemků.  

 

Navrhovaná transakce spočívá ve směně pozemků o shodné výměře 91m2  v téže lokalitě mezi 

dvěma vlastníky, kterými jsou Česká televize a společnost Sun Property a.s., se sídlem Praha 4, 

Jeremenkova 1021/70 a současně v doplatku ve výši obvyklé ceny směnou převáděného 

pozemku České televize ve prospěch České televize. (Obvyklou cenou se rozumí cena 

stanovená soudním znalcem, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného 

pozemku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění). Část pozemku, který by 

směnou získala Česká televize, by se stala součástí pozemku již vlastněného Českou televizí, 

resp. na něj bezprostředně navazuje. (Pozn. přesná výměra směňovaných částí pozemků bude 

známa až po vyhotovení geometrických plánů, přičemž případný rozdíl se předpokládá 

minimální a bude zohledněn dle výše uvedených pravidel).  

 

Společnost Sun Property a.s. je vlastníkem pozemku p.č.  969/1, na kterém je umístěna  budova 

dříve označovaná jako „Konstruktiva“  (ulice Na Hřebenech II. č.p. 1113, č.o. 7, P – 4) a také 

pozemku p.č. 969/2, vše v k.ú Podolí. Oba uvedené pozemky na sebe funkčně navazují.   

 

Česká televize je vlastníkem pozemku p. č. 971/7 v k.ú. Podolí o celkové výměře 975 m2 (dále 

jen „parcela ČT“). Parcela ČT je situována osamoceně resp. nenavazuje na žádný jiný pozemek 

ČT. Na parcele ČT se z větší části nachází těleso slepého ramene veřejné asfaltové 

komunikace ulice Na hřebenech I, chodníky, zeleň uprostřed točny, panelová parkovací 

a manipulační plocha, která přiléhá k budově „Konstruktiva“. S odkazem na uvedené je zřejmé, 

že parcela ČT nemůže sloužit potřebám ČT, a to ani v budoucnu.  

 

Sun Property a.s. má zájem o část parcely ČT č. 971/7. Její výměra činí 91 m2, povrch je 

zpevněn panely a je „vklíněna“ do hloubky pozemků ve vlastnictví Sun Property a.s. Tento stav 

vznikl při prodeji budovy „Konstruktiva“ s uvedenými pozemky České zemědělské univerzitě 

v Praze, pravděpodobně nedůsledností kupující strany. Sun Property a.s. plánuje budovu 

„Konstruktiva“ odstranit a na parcelách č. 969/1 a č. 969/2, obě v k.ú. Podolí, vystavět několik 

menších bytových domů, což je komplikováno právě předmětnou částí parcely ČT, kterou by 

ráda z menší části využila pro umístění jedné z budov a ve zbytku po odstranění panelů jako 

nezastavěnou plochu v rámci zmíněného projektu.  

 

Sun Property a.s. nabízí výměnou za část parcely ČT stejně velkou část své parcely č. 969/1 

v k.ú. Podolí (dále jen „část parcely Sun Property a.s.“), která navazuje na parcelu ČT. Dále Sun 

Property a.s. nabízí doplatek ve výši obvyklé ceny části parcely ČT. Spolu s žádostí o směnu 

předložila Sun Property a.s. ČT znalecký posudek Ing. Kellerové ze dne 9. 9. 2014 pod č. 982-

21-2014, který stanovil obvyklou cenu části parcely ČT na 642.460,- Kč, přičemž vycházel 

z cenové mapy stavebních pozemků v Praze za rok 2014. Dle znaleckého posudku zadaného 

ČT, který vypracoval srovnávací metodou Ing. Kšíkal, Ph.D. dne 26. 11. 2014 pod č. 2179-

74/2014, činí obvyklá cena m2 části parcely ČT 13.746, Kč, což při výměře 91 m2 činí částku 

1.250.886,- Kč. Od uvedené ceny je třeba odečíst částku odpovídající právu na vedení 

podružného vodovodu přes část parcely ČT, kterou znalec vyčíslil na 10.000,- Kč. Tj. obvyklá 

cena části parcely ČT zjištěná dle citovaného posudku Ing. Kšíkala, Ph.D. činí 1.240.886,- Kč. 

Sun Property a.s. se vyjádřila tak, že akceptuje doplatek ve výši 1.240.886,- Kč.  
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Navrhovanou směnou by nedošlo ke snížení ani zhoršení fondu nemovitostí ČT a přitom by ČT 

inkasovala obvyklou cenu stavební parcely v k.ú. Podolí o výměře 91 m2, tj. 1.240.886,- Kč.  

 

V případě schválení této žádosti budou při jednání o smlouvě vzata v úvahu a právně adekvátně 

ošetřena následující rizika: 

 

(i) Dle platné právní úpravy je možné směnu realizovat až po odstranění budovy 

„Kooperativa“, která nyní stojí na parcele Sun Property a.s. K realizaci záměru bude tedy 

zapotřebí uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí směnné.  

 

(ii) S ohledem na to, že směna má proběhnout v budoucnu a dělení parcely Sun Property 

a.s., které je nezbytné pro realizaci směny, musí schválit příslušný stavební úřad a může 

tak učinit až po odstranění budovy „Kooperativa“, nelze garantovat, že směna bude 

v budoucnu možná. (Nicméně možnost směnu realizovat lze rozumně předpokládat.)  

 

(iii) Sun Property a.s. bude v mezidobí po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné 

před uzavřením směnné smlouvy usilovat o získání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na svůj projekt. To ovšem předpokládá součinnost ze strany ČT, a to 

pravděpodobně ve formě smlouvy o právu provést stavbu. Právní podstata této smlouvy, 

kterou předvídá platný stavební zákon, je po přijetí nového občanského zákoníku, dle 

kterého je stavba zásadně součástí pozemku, poněkud nejasná, každopádně ovšem 

uzavření takové smlouvy umožní Sun Property a.s. získat potřebná povolení a provést 

v souladu se stavebním zákonem projekt na části parcely ČT. Sun Property a.s. proto 

nabízí pro případ, že z jakéhokoli důvodu nedojde následně ke směně pozemků, plnění 

ve výši dvojnásobku obvyklé ceny části parcely ČT (ČT bude trvat na tom, aby se 

vycházelo ze znaleckého posudku Ing. Kšíkala, Ph.D., tj. bude se jednat o 2.481.772,- 

Kč).  

 

Dozorčí komise doporučuje Radě ČT za předpokladu právního ošetření možných rizik schválit 

záměr směnit část parcely č. 971/7 v k.ú. Podolí o výměře 91 m2 za část parcely č. 969/1 v k.ú. 

Podolí o výměře 91,2 m2, jak je výše popsáno a znázorněno v příloze č. 7 a 8  žádosti 

generálního ředitele, s doplatkem ve prospěch ČT ve výši obvyklé ceny směňované části 

parcely č. 971/7 v k.ú. Podolí, tj. částky 1.240.886,- Kč, a to za následujících podmínek: 

 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné musí adekvátně ošetřit případná rizika;  

 

- Sun Property a.s. předem složí na účet ČT peněžitou kauci, která se bude rovnat 

dvojnásobku obvyklé ceny směnou převáděné části parcely č. 971/7 v k.ú. Podolí, tj. 

2.481.772,- Kč; kauce bude započtena na závazky Sun Property a.s. resp. nezapočtený 

zbytek bude po splnění povinností Sun Property a.s. vyplacen zpět; 

 

- přílohou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí směnné bude návrh ze strany Sun Property 

a.s. požadované smlouvy o právu provést stavbu pro účely územního a stavebního 

řízení, popř. návrh jakýchkoli jiných právních jednání požadovaných před směnou 

pozemků po ČT; 

 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné bude před uzavřením předložen ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 8 zákona o České televizi Radě ČT k udělení souhlasu.  
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 21. 1. 2015 

 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

e86/14 4. 11. 2014 V. Šprincová 
Stížnost na reportáž „Islám očima 

českých studentů“ ze dne 3. 11. 2014 v 
pořadu Události 

7. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

e87/14 5. 11. 2014 J. Boštík Přílišná kritika výroků prezidenta 10. 12. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

118/14 5. 11. 2014 JUDr. P. Valenta 
Stížnost na vulgární výroky prezidenta 

ČR ve vysílání ČT 
10. 12. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

119/14 27. 11. 2014 

Úsvit přímé 
demokracie (J. 

Mates) 

Stížnost na pořad Máte slovo 
s tématem střídavá péče 

10. 12. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

e92/14 25. 11. 2014 P. Kutílek 
Prošetření redakčních postupů ve 

zpravodajství ČT 
10. 12. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e93/14 25. 11. 2014 D. Moltaš 
Stížnost na pořad Pečený sněhulák 

24.11.2014 vysílaný ve 20:55 na ČT1 
10. 12. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e95/14 15. 11. 2014 Z. Krtouš 
Stížnost na rozhovor se skupinou 

Pussy Riot na CT24 
10. 12. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e97/14 18. 11. 2014 E. Prandstetter Čeština ve vysílání ČT 10. 12. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

e98/14 25. 11. 2014 J. Zimová Stížnost na neobjektivní zpravodajství 10. 12. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

120/14 24. 11. 2014 Fokus (P. Novák) 
Stížnost na způsob informování o 
událostech ve Žďáru nad Sázavou 

7. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

e101/14 1. 12. 2014 J. Švábík 
Petice pro odvolání generálního 

ředitele ČT 
7. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

e102/14 2. 12. 2014 M. Hochmann 
Zhoršující se úroveň vysílání České 

televize 
10. 12. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e106/14 18. 12. 2014 J. Tesař Nespokojenost se zpravodajstvím ČT 7. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

e109/14 23. 12. 2014 R. Baculka Dotaz na zveřejnění informace 7. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

126/14 17. 12. 2014 Visual Unity 

 
Žádost o prověření účelného a 

hospodárného využívání finančních 
zdrojů ČT 

 

7. 1. 2015 
Částečná 
odpověď 
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128/14 30. 12. 2014 RRTV 
Kouzelná školka – nevhodné zařazení 

pohádky 
21. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

129/14 30. 12. 2014 J. Schmied 
Stížnost na údajnou manipulaci 

projevu M. Zemana ve vysílání ČT 
21. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

1/15 2. 1. 2015 J. Šinágl 
Žádost o informace dle zák. č. 

106/1999 Sb. 
21. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

e2/15 5. 1. 2015 J. Hamrle 
Neúměrný prostor k vyjadřování p. 

Kalouska ve zpravodajství ČT 
21. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

e3/15 5. 1. 2015 E. Rybnikářová 
Dehonestace prezidenta ČR M. 

Zemana ve vysílání ČT 
21. 1. 2015 

Odpověď 
RČT 

 

e4/15 6. 1. 2015 D. Novák 

 
Stížnost na pořad Vraždy v kruhu - 

propagace brutality a násilí 
 

21. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

e6/15 8. 1. 2015 B. Talácko Vulgarity, násilí, erotika ve vysílání ČT 21. 1. 2015 
Odpověď 

RČT 
 

e9/15 14. 1. 2015 J. Karásková 
Stížnost na pořad Máte slovo s 

Michaelou Jílkovou 
   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

e79/14 8. 10. 2014 M. Böhm Stížnost na zpravodajství ČT 5. 11. 2014 Podnět 
Odpověď 
Rady ČT 

5. 11. 2014 

e80/14 13. 10. 2014 
Z. Jůza + 7 dalších 

stěžovatelů 
Stížnost na pořad ČT - Máte slovo s 
Jílkovou - 9.10.2014 - Střídavá péče 

22.10. 2014 Podnět 
Odpověď 
Rady ČT 

22.10. 2014 

109/14 
13. 10. 2014 
24. 10. 2014 

Mgr. L. Zohnová  
- Odborové 

sdružení 
železničářů 

Stížnost na pořad Hyde Park vysílaný 
dne 29. září 2014 

22.10. 2014 13. 11. 2014 

Odpověď 
Rady ČT 
10. 12. 
2014 

110/14 20. 10. 2014 

J. Horváthová 
(Muzeum romské 

kultury) 

Stížnost na nečinnost ČT v informování 
o Muzeu romské kultury 

5. 11. 2014 4. 12. 2014 
Částečná 
odpověď 

5. 11. 2014 

e82/14 26. 10. 2014 L. Píša Kvalita vysílání ČT art 5. 11. 2014 
Přímá 

odpověď 

Odpověď 
Rady ČT 

5. 11. 2014 

e83/14 29. 10. 2014 V. Černohorský 
Stížnost na pořad Pološero s názvem 

Tajemné energie 
5. 11. 2014 4. 12. 2014 

Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 

112/14 23. 10. 2014 P. Husák Stížnost na pořad Nedej se 5. 11. 2014 4. 12. 2014 
Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 

113/14 27. 10. 2014 J. Voráč 
Stížnost na předvolební a povolební 

vysílání ČT – Superdebata, Strana 
zelených 

5. 11. 2014  
Částečná 
odpověď 

5. 11. 2014 

116/14 5. 11. 2014 J. Šinágl 
Informování o stavu Armády ČR ve 

zpravodajství ČT 
19.11. 2014 4. 12. 2014 

Částečná 
odpověď 

19.11. 2014 
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e88/14 11. 11. 2014 A. Procházková 
Stížnost na vysílací časy pořadů Máte 

slovo a Hydepark 
19.11. 2014 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

19.11. 2014 

e89/14 7. 11. 2014 V. Novák 
Stížnost na reportáž o problematice 

bezpečnosti silniční dopravy ze dne 1. 
11. 2014 na programu ČT1, ČT24 

19.11. 2014 4. 12. 2014 
Odpověď 
Rady ČT 

7.1. 2015 

e90/14 12. 11. 2014 Ing. F. Beneš 
Stížnost na zkreslené informaci v 

teletextu ČT 
19.11. 2014 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

19.11. 2014 

e91/14 19. 11. 2014 V. Ciglerová 
Stížnost na klip skupiny Lucie v ranním  

vysílání ČT ve zpravodajství ČT 
10.12.2014 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

10.12. 2014 

e94/14 21. 11. 2014 V. Barák 
Stížnost na reportáže s tématem 

konkursní mafie  (ČT 24 Ekonomika 
23.10.2014 a Události 25.10.2014) 

10.12.2014  
Částečná 
odpověď 

10.12. 2014 

e96/14 16. 11. 2014 J. Punčochář 
Stížnost na pořad Polopatě ze dne 

26.10.2014 
10.12.2014  

Částečná 
odpověď 

10.12. 2014 

e99/14 28. 11. 2014 

J. Friedrich + 5 
dalších 

stěžovatelů 

Stížnost na údajnou manipulaci 
projevu M. Zemana ve vysílání ČT 

10.12.2014 23. 12. 2014 
Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 

e100/14 1. 12. 2014 Z. Milata 

Stížnost na údajnou manipulaci s 
projevem prezidenta M. Zemana a 
reportáž v pořadu Události dne 20. 

května 2014. 

10.12.2014 23. 12. 2014 
Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 

e103/14 4. 12. 2014 G. Křížková 
Stížnost na vysílání pořadu Černé ovce 

dne 1.12.2014 - Albrechtice 
10.12.2014 9. 1. 2015 

Částečná 
odpověď 

10.12. 2014 

e104/14 9. 12. 2014 J. Kopenec 
Nevýrazná barva titulků pro 

slabozraké ve vysílání ČT 
7. 1. 2015 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

7. 1. 2015 

e107/14 18. 12. 2014 J. Štefan  
Stížnost na vysílání ČT24 dne 

18.12.2014(titulky ve vysílaní) 
7. 1. 2015 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

7. 1. 2015 

e108/14 23. 12. 2014 R. Kubička 
Stížnost na gramatické chyby v projevu 

redaktorky Závitkovské 
7. 1. 2015 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

7. 1. 2015 

124/14 8. 12. 2014 P. Žantovský 
Stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce ze dne 30.11.2014 
7. 1. 2015  

Částečná 
odpověď 
7.1. 2015 

125/14, 
k101/14 

15. 12. 2014 J. Schmied 
Terminologie „ruská invaze“ – 

nesouhlas s odpovědí na předchozí 
stížnost 

7. 1. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

7. 1. 2015 

127/14 17. 12. 2014 RRTV 
Nevhodné zařazení pořadu po 

Večerníčku 
7. 1. 2015  

Částečná 
odpověď 
7.1. 2015 

130/14 30. 12. 2014 J. Dlask Mylné informace ve zpravodajství ČT 7. 1. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

7. 1. 2015 

e1/15 2. 1. 2015 A. Zikešová 
Absence informace o sjezdu mladých 
křesťanů v Praze ve zpravodajství ČT 

21. 1. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 

2/15 2. 1. 2015 

Svaz vodní 
dopravy (Ing. M. 

Raba) 

Stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 
10. 11. 2014 

21. 1. 2015  
Částečná 
odpověď 

21.1. 2015 

3/15 7. 1. 2015 J. Cirkl 
Stížnost na pořad Dominikáni-řád 

bratří kazatelů vysílaný dne 1.1.2015 
21. 1. 2015  

Částečná 
odpověď 

21.1. 2015 

e5/15 7. 1. 2015 J. Novotný Nekvalitní signál z vysílače Kleť 21. 1. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

21. 1. 2015 
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e7/15 12. 1. 2015 M. Zbořil 
Stížnost na pořad Ta naše povaha 

česká 
21. 1. 2015  

Částečná 
odpověď 

21.1. 2015 

e8/15 13. 1. 2015 A. Kudrna Islám v pořadu Hyde Park 21. 1. 2015  
Částečná 
odpověď 

21.1. 2015 

 

 


