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Zápis z 22. jednání Rady České televize ze dne 16. 12. 2015 

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

R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá,  

Z. Šarapatka, D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni:  D. Váňa – příchod 13:15 hod., J. Závozda – odchod 14:23 hod., D. Váňa – 

odchod 15:01 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil, 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. Rozpočet ČT na rok 2016 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 247/22/15: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 248/22/15: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jaroslav Dědič 

a radní Zdeněk Šarapatka a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 249/22/15: Rada obdržela materiál „Návrh osnovy Výroční zprávy o činnosti 

ČT v roce 2015“. 

Členové Rady ČT předloží elektronicky své připomínky k materiálu v termínu do 5. 1. 2016 do 

12:00 hodin na sekretariát Rady ČT. Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení místopředsedů 

Richarda Hindlse, Jiřího Závozdy, Jaroslava Dědiče a předsedy Jana Bednáře vypořádáním 

připomínek členů Rady ČT a předložením konečného znění osnovy Výroční zprávy o činnosti 

ČT v roce 2015 k projednání Radě ČT dne 13. 1. 2016.  

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 250/22/15: Rada obdržela materiál „Návrh harmonogramu materiálů 

předkládaných Radě ČT na rok 2016“. 

Členové Rady ČT předloží elektronicky své připomínky k materiálu do 5. 1. 2016 do 12:00 

hodin na sekretariát Rady ČT. 

Rada pověřuje předsedu Jana Bednáře a místopředsedu Jaroslava Dědiče vypořádáním 

připomínek členů Rady ČT předložením konečného znění Harmonogramu materiálů 

předkládaných Radě ČT na rok 2016 na jednání Rady ČT dne 13. 1. 2016.  

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

 

Usnesení č. 251/22/15: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu 

dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, které vyplývají z plnění usnesení ze zápisů jednání 

Rady. 

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

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize v sobotu 28. 11. odvysílala speciální díl pořadu StarDance, který podpořil 

dlouholetého neziskového partnera České televize Centrum Paraple. Přinesl mu téměř 12 300 

000 korun. Vedle finanční podpory byl také příspěvkem k diskusi o větší integraci lidí 

s hendikepem. Se sledovaností 1 063 000 diváků se zároveň tento díl StarDance stal 

nejsledovanější benefiční akcí v posledních letech. 

 

2. Už po tři neděle vysílá Česká televize tradiční Adventní koncerty, které pořádá už pětadvacet 

let. Letos sbírka, která doposud rozdělila 170 milionů korun, podpoří již stou neziskovou 

organizaci. Adventní koncerty 2015 nabídly jedinečné hudební zážitky z prostředí 

Břevnovského kláštera, Lorety a vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla; a doposud přinesly 

přes 3,5 milionu korun. Poslední koncert se bude konat tuto neděli v chrámu sv. Mikuláše. 

Všechny koncerty jsou navíc poprvé živě přenášeny v Brně a Ostravě na vánočních trzích.  

 

3. V nové sezoně, která odstartuje na obrazovkách v první polovině ledna příštího roku, zařadí 

Česká televize do svého programu výběr z nejlepších zahraničních seriálů posledních let. Ve 

vysílání se tak objeví diváky i kritikou oceňovaný americký seriál Dům z karet, Zlatými glóby i 

cenami Emmy ověnčení Šílenci z Manhattanu americké televizní produkce, italsko-německá 

adaptace románu mafiánské ságy Gomora, seriál o britské tajné službě Hra, dánský seriál 

1864 nebo australsko-britsko-novozelandské Stíny nad jezerem. Pokračovat novými řadami 

budou na jaře příštího roku i oblíbené seriály Ve jménu vlasti IV, švédsko-dánský Most III i 

čtvrté pokračování Pana Selfridge. 

 

4. Česká televize ve spolupráci s FAMU, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a JAMU spouští 

unikátní projekt, jehož cílem je připravit pilotní scénář nového seriálu České televize. Práce 

studentů po celou dobu povede americký scenárista Harold Apter, jenž má na svém kontě 

například kultovní seriál Star Trek: Nová generace. Program odstartoval 5. prosince a jméno 

studenta, který představí osmi až šestnáctidílný seriál na programové radě České televize, 

bude známo v červnu.  
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5. Pořady České televize byly úspěšné v televizní kategorii letošního dvanáctého ročníku Cen 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Celkem si Česká televize odnesla pět 

ocenění. První místo získal dokument z cyklu Moje soukromá válka, druhou příčku obsadil díl 

z magazínu Klíč o mobilním hospici. Bodoval i Televizní klub neslyšících či dokumentární 

cyklus Život je pes. 

 

6. Česká televize zahájí jarní sezonu roku 2016 pětatřiceti novými hranými pořady. V osmi 

případech, natočených podle skutečných kriminalistických kauz, se na obrazovku vrátí tým 

prvního oddělení, diptych Zločin v Polné připomene období hilsneriády a dvě třídílné minisérie 

režisérů Jana Hřebejka a Viktora Tauše nabídnou pokračování Detektivů od Nejsvětější 

Trojice. Česká televize do programu rovněž zařadí film Každý milion dobrý s jubilantkou 

Jiřinou Bohdalovou a dva detektivní příběhy vycházející z předloh autorky Hany Proškové. 

Šestnácti novými soudními příběhy se na obrazovku v druhé řadě vrátí i cyklus Rozsudek.  

 
7. Česká televize je největším tuzemským producentem i koproducentem dokumentů.. Novinky 

nachystala Česká televize i pro jaro 2016, například dva nové docusoapy Sezona za vodou a 

cyklus Nabručení, druhou řadu Klenotů naší krajiny nebo projekt Sedm pečetí Karla IV., ale i 

originální kuchařský cestopis Kamu ve Vietnamu a v koprodukci s britskou Discovery třetí řadu 

cyklu Jakuba Vágnera Rybí legendy.  

 

8. Na jaře příštího roku přinesou novinky i kanály ČT:D a ČT art. Déčko se zaměří v oblasti 

zábavného vzdělávání na důležitá témata, jako je mediální gramotnost, ekologii, bezpečnost 

či logopedii, a nabídne také nový Večerníček. ČT art zmapuje nejdůležitější kulturní události i 

osobnosti tuzemské a zahraniční scény v řadě dokumentů a publicistiky.  

 

9. Webový portál České televize Decko.cz ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze 

přichází s unikátním vzdělávacím projektem na podporu jazykové výuky dětí, Francouzština s 

Bílou paní. Nová frankofonní verze animovaného večerníčku Bílá paní na hlídání, kterou lze 

nyní zhlédnout ve čtyřech francouzsko-českých mutacích, je zároveň rozšířená o řadu 

edukativních her. Pro vzdělávací charakter celého projektu nad ním převzalo záštitu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud se tento pilotní projekt jazykového 

vzdělávání osvědčí, počítá Česká televize s jeho dalším rozvojem a dalšími jazykovými 

mutacemi. Již nyní si mohou malí diváci každé páteční dopoledne na Déčku procvičovat také 

anglický jazyk v zábavně-vzdělávacím televizním pořadu Angličtina s Hurvínkem.  

 
10. V minulých dnech se konalo několik debat a diskusí, které se dotýkají České televize. Dne 2. 

prosince proběhla debata v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma Co může pro 

filmaře udělat stát, následující den také seminář s názvem Patří vlny mobilům nebo televizím? 

a hned další den kulatý stůl o připravovaných zákonech o České televizi a Českém rozhlase. 

V minulém týdnu se na Ministerstvu kultury uskutečnila debata s názvem Perspektivy 

veřejnoprávních médií, kde měla prezentaci Česká televize v proměnách právního prostředí 

vedoucí útvaru mediálního práva doktorka Markéta Havlová. V tu samou dobu se konala na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy diskuse s názvem Mediální obraz specifických 

diváckých skupin ČT, která se zaměřovala na program České televize, a to, jak uspokojuje 

specifické divácké potřeby. Zúčastnili se jej zástupci církve, neziskového sektoru, 

hendikepovaných, LGBT menšiny, Rady vlády pro menšiny a dalších zainteresovaných skupin 

a rovněž zástupci České televize. Za ČT se zúčastnil ředitel programu Milan Fridrich a ředitel 

vývoje a programových formátů Jan Maxa a Renata Týmová, vedoucí výzkumu a analýzy. 
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11. 3. a 4. prosince jsem se zúčastnil Valného shromáždění EBU. V rámci programu 

shromáždění jsem vystoupil k tématu věnovanému sportovním právům, dále v diskusi o 

veřejné hodnotě. Do výkonné rady EBU byli nově zvoleni Monica Maaggioni, RAI, Itálie jako 

viceprezidentka, Ken Macquarrie, BBC, Velká Británie a Christian Vion, FT, Francie jako 

členové. 

 

12. Česká televize také odvysílala 5. prosince předávání cen Česká hlava 2015, které se udělují 

za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

 

13. Česká televize se stala mediálním partnerem výročních cen Firma roku a Živnostník roku. 

V rámci udílení předala také vlastní cenu České podnikatelské stříbro, jež náleží výhradně 

tuzemským společnostem s dlouholetou tradicí a s pozitivním vlivem na šíření dobrého jména 

České republiky i v zahraničí. Letos byla cena udělena poprvé, a to společnosti Petrof. Na 

rozhodnutí se podílelo vedle České televize mnoho osobností z kulturní i podnikatelské sféry. 

ČT24 vysílala z předávání hodinový přenos. 

 

14. Na základě výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na využití audiovizuálních 

materiálů ve výuce, které České televize provedla ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni 

a EDUin na stovkách základních a středních škol, uspořádala nyní na Kavčích horách dva 

semináře. Jeden pro učitele druhého stupně ZŠ a jeden pro pedagogy středních škol. 

S přednáškami na nich vystoupili jak lektoři z České televize, tak partnerských neziskových 

organizací. Představeny byly učitelům jednak edukativní možnosti webu ČT, jednak praktické 

návody na to, jak pracovat se vzdělávacími pořady v hodinách. 

 

15. Na začátku prosince uspořádala Česká televize v Praze, Brně a Ostravě slavnostní 

předpremiéry pohádky Korunní princ pro stovky dětí z dětských domovů, nízkoprahových 

klubů a rodin z azylových domů.  

 

16. V prosinci spustila Česká televize projekt Málokdoví.cz, který se zaměřuje na posílení 

informovanosti o činnosti a hospodaření ČT a vychází z dat aktuálních výročních zpráv. 

Součástí kampaně je speciální webová stránka a on-line bannery v iVysílání České televize a 

ve vybraných médiích.  

 

17. V úterý 15. prosince se konala Valná hromada Asociace televizních organizací, která měla 

na programu několik bodů. Mezi členy přivítala společnost CET 21 a spolek mediálních 

agentur ASMEA. Prezidentem asociace byl na příští období zvolen generální ředitel FTV 

Prima Marek Singer. Valná hromada v zájmu podpory samoregulace dále doporučila vytvořit 

systém označování pořadů ve spolupráci s českou i zahraniční akademickou obcí a 

nezávislými mediálními odborníky, čemuž má napomoci nově ustavená „Jednací komise pro 

labelling“. Valná hromada asociace rovněž pověřila své zástupce jednáním ve věci 

plánovaných změn vysílacího zákona. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 252/22/15: Rada bere na vědomí zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

8. 12. 2015 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

 (15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 253/22/15: Rada schvaluje po projednání v dozorčí komisi usnesení č. DK 

53/12/15 týkající se stanoviska DK k rozpočtu ČT na rok 2016 (Usnesení je součástí zápisu 

z 12. jednání DK a také příloha č. 2 zápisu z RČT)  

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

 

Usnesení č. 254/22/15: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 1. čtvrtletí roku 2016. 

(Usnesení č. DK 01/01/16 přijaté formou per rollam dne 13. 12. 2015 - příloha č. 3 zápisu 

z RČT) 

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

 

Usnesení č. 255/22/15: Rada České televize po projednání v dozorčí komisi uděluje souhlas 

s uzavřením Darovací smlouvy, evidované pod č. 1074402, jejímž předmětem je dar České 

televize – inženýrské sítě – vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci 

stavby s názvem „ČESKÁ TELEVIZE – STUDIO BRNO“ statutárnímu městu Brnu. (Usnesení 

DK č. 02/01/16 je přílohou č. 4 tohoto zápisu) 

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

 

 

6) Rozpočet České televize na rok 2016 

 

Usnesení č. 256/22/15: 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 2016.  

(12:0:2) Návrh byl přijat. I. Levá, J. Brandejs se zdrželi hlasování. 

 

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

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 257/22/15: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

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

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

8) Různé 

 

1) Usnesení č. 258/22/15: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT: 

 

 LEDEN 13. 1. 2016 

 ÚNOR 3. 2. 2016 a 17. 2. 2016  

 BŘEZEN 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 a 30. 3. 2016 

 DUBEN 13. 4. 2016 a 27. 4. 2016  

 KVĚTEN 11. 5. 2016 a 25. 5. 2016 

 

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

 

2) Program 1. jednání Rady ČT v roce 2016, které se uskuteční ve středu dne 13. 1. 2016  

od 13:00 hodin, bude upřesněn v pozvánce. 
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9) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Jan Bednář 
 předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 8. 12. 2015 
2) Usnesení č. DK 53/12/15 - stanovisko k Rozpočtu ČT na rok 2016 
3) Usnesení per rollam ze dne 13. 12. 2015 – plán činnosti DK 
4) Usnesení per rollam ze dne 11. 12. 2015 – darovací smlouva 
5) Přehled stížností a podnětů 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Mgr. Jaroslav Dědič     PaedDr. Zdeněk Šarapatka, PhD.  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 12. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 8. 12. 2015  

 

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

 

Omluveni:   J. Malina 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam 

3. Rozpočet ČT na rok 2016  

4. Informace z jednání Rady ČT 

5. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

6. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 16. 11. 2015 

 

Usnesení č. 49/12/15 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce pod názvem Servisní podpora 

Kahuna na rok 2014 podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Předmětem plnění 

zakázky je servisní podpora software Kahuna. 

 

Zakázka byla vyhlášena dne 9.12.2013 s očekávanou cenou 16.000,- EUR, která byla stanovena na 

základě nabídky společnosti Snell Ltd. Zadavatel oslovil 3 společnosti a obdržel 1 nabídku, která 

vyhověla zadávacím podmínkám. Z tohoto důvodu hodnotící komise nehodnotila nabídky, pouze 

posuzovala nabídku podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena a 

doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnějšího uchazeče společnost Visual Unity a.s. s cenovou 

nabídkou 448.000,- Kč bez DPH. Tato částka byla po dokončení práce také fakturována. 

 

Po prostudování předložené dokumentace dozorčí komise konstatuje, že podmínky veřejné zakázky 

dané zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ani vnitřní 

předpisy České televize nebyly porušeny. 

(5:0:0) 
 

Projednáno na 21. jednání RČT dne 25. 11. 2015 
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ze dne 18. 11. 2015 

 

Usnesení č. 50/12/15 
 
Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o souhlas k uzavření smlouvy o provedení 

dražby dobrovolné a smlouvy o provedení dražby dobrovolné opakované, jejichž předmětem je 

nemovitost ČT. 

 

Tato žádost se týká parcely č. 579/1 o výměře 545 m2 (druh zastavěná plocha a nádvoří) 

v katastrálním území Nový Lískovec, obec Brno, spolu s budovou č.p. 93 a garáží, které se na 

uvedené parcele nachází a je její zákonnou součástí (dále také jen nemovitost). Jedná se o 

vyklizenou budovu ČT v ulici Rybnická v Brně.  

Záměr převést vlastnické právo k nemovitosti z důvodu trvalé nepotřebnost schválila Rada ČT svým 

usnesením č. 168/13/14 ze dne 16. 7. 2014. 

 

 Česká televize zajistila na ocenění nemovitost tři znalecké posudky: 

1. znalecký posudek Vysokého učení technického v Brně č. 11/2013 ze dne 19. 3. 2013 se 

zjištěnou obvyklou cenou nemovitosti 4,4 milionu Kč; 

2. znalecký posudek STATIKUM s.r.o. č. 1276-259-2014 ze dne 14. 8. 2014 se zjištěnou 

obvyklou cenou nemovitosti 4,933 milionu Kč; 

3. znalecký posudek Ing. Pavla Sychry č. 4640-82/2014 ze dne 14. 10. 2014 se zjištěnou 

obvyklou cenou nemovitosti 4 milionů Kč. 

 

Nejnižší podání je stanoveno na 7 milionů Kč bez možnosti licitátora snížit nejnižší podání. 

Minimální příhoz je stanoven ve výši 50 tis. Kč. Dražební jistota je stanovena na 500 tis. Kč. 

Odměna dražebníka je dohodnuta v souladu s veřejnou zakázkou ve výši 1 % z vydražené částky, 

maximálně 170.000,- Kč, + DPH. Vedle odměny nebudou účtovány žádné další účelně vynaložené 

náklady. Nebude-li nemovitost vydražena, nebo nebude-li se dražba popř. opakovaná dražba konat, 

má dražebník nárok na paušální náhradu nákladů 1 Kč + DPH. Vedle této paušální náhrady 

nákladů nemá dražebník nárok na žádnou odměnu.  

 

Dražebník, Dražební společnost MORAVA s.r.o., byl vybrán v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách, veřejná zakázka byla vyhlášena 30. 6. 2015 pod názvem „Výběr dražebníka pro 

veřejnou dobrovolnou dražbu nemovitosti České televize v Brně – objekt Rybnická“ a zadávací 

dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele. Práva a povinnosti stran jsou vyvážené a 

z hlediska zájmů ČT jsou řádně ošetřena případná rizika. Dle ustanovení § 25 zákona o veřejných 

dražbách je možné na základě smlouvy o provedení opakované dražby uskutečnit opakovanou 

dražbu, pokud nedojde k vydražení nemovitosti, nebo dojde ke zmaření dražby vydražitelem. 

Smlouva o provedení opakované dražby musí být uzavřena do 10 dnů po doručení protokolu o 

provedené dražbě nebo vyrozumění o zmaření dražby. Na základě výše uvedeného dozorčí komise 

doporučuje Radě ČT udělit generálnímu řediteli souhlas k uzavření: 

 

I. smlouvy o provedení dražby dobrovolné evidované pod č. DMSS: 1072960/234;  

 

a dále případně 

 

II. smlouvy o provedení opakované dražby dobrovolné evidované pod č. DMSS: 1072962/234 

 

a to tak, že smlouvy budou uzavřeny s dražebníkem Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO 

26275953, se sídlem Dlouhá 4433, 760 01 Zlín. Předmětem dražby popř. opakované dražby je 
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parcela c. 579/1 o výměře 545 m2 v katastrálním území Nový Lískovec, vč. budovy č.p. 93 a 

garáže, které jsou na citované parcele postaveny. Nejnižší podání v dražbě i případné opakované 

dražbě je stanoveno na 7 mil. Kč bez možnosti snížení. Dražební jistota bude činit 500 tis. Kč. 

Odměna dražebníka bude činit 1 % z ceny dosažené vydražením, maximálně 170.000,- Kč, bez 

DPH a zahrnuje veškeré náklady na zajištění a provedení dražby.  

(5:0:0) 
 

Projednáno na 21. jednání RČT dne 25. 11. 2015 

 

ze dne 4. 12. 2015 

 

Usnesení č. 51/12/15 
 

DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Serverovna pro DNPS II (1S37, 1S38)“ vyhlášené 

podle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.  

 

Předmětem zakázky byla výstavba technologické místnosti – serverovny, kde by měla být 

instalována technologická infrastruktura nové Serverové technologie systému DNPS II a dále pak 

všechna zařízení, založená na bázi IT provozovaná v objektu zpravodajství, která mají vysoké 

nároky na chlazení, stabilitu a u kterých není nutná trvalá přítomnost obsluhy. Tato stavební akce 

byla rozdělena do dvou etap, kdy v první etapě byla vybudována část serverovny ve stávající 

místnosti 1S37, ve druhé etapě pak proběhne rekonstrukce místnosti 1S38 a její spojení s místností 

1S37. Tím vznikne specializovaný provoz pro IT technologie se všemi náležitostmi, které místnosti 

tohoto typu dle současného standardu  

 

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 19 630 000,-- Kč bez DPH na základě 

projekčního odhadu cen vycházejícího z projektové dokumentace.  

 

Zakázka byla vyhlášena 1. 3. 2013 a své nabídky předložilo 6 uchazečů. Desetičlenná hodnotící 

komise vybrala dle hodnotících kritérií, kterými byla nabídková cena s váhou 80%, doba plnění 

s váhou 10% a délka záruky s váhou 10% společnost Neko Klima, s.r.o. se sídlem Hrušové Dvory 

49, Jihlava, s cenovou nabídkou 15 166 878,- Kč bez DPH, dobou plnění 120 dnů a délkou záruční 

doby 6 let.  

 

Po dokončení první etapy byla vyfakturována částka 11 263 364,- Kč bez DPH. Druhá etapa byla 

z provozních důvodů přesunuta na rok 2015.  

 

Po prostudování 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, ani vnitřní nařízení České televize nebyly 

porušeny.  

 (5:0:0) 
 
Usnesení č. 52/12/15 
 
DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce interiéru a prostorové akustiky 

pracoviště ZPR2 II“.   

Předmětem zakázky malého rozsahu byly stavební práce spočívající v rekonstrukci interiéru a 

prostorové akustiky režie a stojanovny studia ZPR2, které je situováno v místnosti P37 a P38 

v přízemí budovy KH, objektu 404, sektoru C v areálu ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4.  
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Předpokládaná cena celkem 774 500,--Kč bez DPH byla stanovena na základě projektových cen. 

 

Výzva k podání nabídky byla zaslána pěti subjektům.  

 

ČT obdržela dvě nabídky. 

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

80% a dobu plnění s váhou 20% firmu AB Facility a.s., Kodaňská 46, 101 00 Praha 10 s cenou 747 

217,73 Kč bez DPH.  

 

Po prostudování 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.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 3) Rozpočet ČT na rok 2016 

  

Usnesení č. 53/12/15 
 
DK po projednání návrhu rozpočtu ČT na rok 2016, po prezentaci jednotlivých kapitol na pracovním 

setkání konaném dne 25. 11. 2015 a na základě úkolu Rady ČT předkládá své stanovisko k návrhu 

rozpočtu České televize na rok 2016. Stanovisko tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 

Ad 4) Informace z jednání Rady ČT 

 

Místopředseda J. Maceška informoval přítomné o průběhu 20. jednání Rady ČT konaného dne 11. 

11. 2015 a předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 21. jednání Rady ČT konaného 

dne 25. 11. 2015. 

 

 

 

Ad 5) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 
Usnesení č. DK 54/12/15 (příloha č. 2) 
 
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto 

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1404496111 Dodávka rychlého diskového pole 

 1401405111 Mixážní stoly pro pracoviště dabingu (DG 620) 

 1401379121 HD objektivy 

 1408588111 Nákup inzerce volných pracovních pozic ČT na webových portálech a aplikace na 

správu náborového procesu na rok 2015 – 2016. 

 

 

s termínem do 5. ledna 2016. 

 

 (5:0:0) 
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Ad 5) Různé 

 

a) Termíny jednání DK v lednu 2016: 19. 1. 2016. 

b) Na příští jednání DK bude pozván vedoucí interního auditu p. Martin Veselý.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk 

           předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 53/12/15 

 

Rozpočet České televize 2016 
 
Rozpočet na rok 2016 je sestaven tak, aby mohla Česká televize fungovat v nezmenšeném 

rozsahu, bylo zajištěno plnění úkolů daných zákonem, a aby byly naplněny cíle stanovené 

v dlouhodobých plánech. Prostředky jsou plánovány především na výrobu vlastní televizní tvorby a 

naplnění celodenního vysílacího schématu šesti celoplošných programů. Vedle toho bude 

pokračovat realizace mimořádných projektů, z nichž nejvýznamnější bude dokončení výstavby nové 

budovy pro televizní studio Brno a následné přestěhování ze stávajících prostor 

 

Celkové náklady a výnosy pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 6,952 miliardy Kč, což je o 4 mil. Kč 

méně než v roce 2015. 

 

Z pohledu finančních toků, tedy cash-flow, je na rok 2016 plánováno vyrovnání běžných výdajů a 

příjmů, které dosáhnou stejné výše 6,11 miliardy Kč. Vedle toho zahrnuje rozpočet projekty a 

činnosti, které byly plánovány na rok 2015, ale z důvodů časového posunu budou uskutečněny 

v roce 2016, kdy budou také vynaloženy přesunuté finanční prostředky. Jedná se zejména o již 

zmíněné mimořádné investice jako je výstavba nové budovy v Brně, ale i projekty ve výrobě a 

provozu. 

 

Hlavním zdrojem příjmů České televize jsou televizní poplatky. Příjem z těchto poplatků je očekáván 

ve výši 5,66 miliard Kč a vychází z předpokládaného vývoje počtu evidovaných televizních 

přijímačů. Odhadovaná výše inkasa je oproti roku 2015 o 0,3 % nižší, což odráží situaci posledních 

let, během kterých dochází k poklesu počtu evidovaných televizních přijímačů.  

 

Výnosy z podnikatelské činnosti, tedy z prodeje reklamy, sponzoringu, práv a dalších, jsou 

plánovány ve výši 622 mil. Kč, což je obdobný objem jako v roce 2015. U výnosů z prodeje reklamy 

a sponzoringu je předpokládán nárůst v souvislosti s konáním velkých sportovních akcí, jako jsou 

letní OH a mistroství Evropy ve fotbale. Naopak objem barterových transakcí je očekáván nižší, než 

v roce 2015. 

 

Hlavní kapitolu rozpočtu nákladů představují externí náklady na výrobu, které jsou plánovány ve 

výši 2,275 miliard Kč, tedy o 22 mil. Kč více než v roce 2015. Nárůst je dán skutečností, že v roce 

2016 se uskuteční události, které se v roce 2015 nekonaly, a ke kterým bude Česká televize vyrábět 
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a vysílat pořady. Jedná se především o dvě velké mezinárodní sportovní akce, kterými jsou letní 

Olympijské hry v Riu a mistrovství Evropy ve fotbale ve Francii. Také se budou v roce 2016 konat 

v České republice krajské a senátní volby. Vedle zpravodajství a sportu budou prostředky 

vynakládány na další žánry, kterým se Česká televize dlouhodobě věnuje. Jedná se především o 

původní dramatickou tvorbu, publicistiku, dokumenty, pořady pro děti a kulturní pořady. 

 

Mzdové náklady jsou plánovány ve výši 1,798 miliardy Kč. Tato výše je obdobná jako v roce 2015, 

rozdíl činí 0,5%. V plánu mzdových prostředků na rok 2015 je zahrnut i celoroční vliv činností 

převedených během roku 2015 z externa a úpravy základních platů některých profesí.  

 

Provozní a režijní náklady jsou plánovány ve výši 1,791 mil. Kč. Z obdržených materiálů vyplývá, že 

převážná většina provozních nákladů souvisí s vysíláním, provozem rozsáhlého areálu v Praze, 

Brně a Ostravě nebo s výběrem televizních poplatků. Dále provozní náklady zahrnují jednorázové 

mimořádné položky, které bude v roce 2016 potřeba vynaložit v souvislosti s vybavením a 

stěhováním Televizního studia Brno do nové budovy. Po zohlednění těchto mimořádných výdajů, 

budou běžné provozní a režijní náklady v roce 2016 o 33 mil. Kč nižší, než v roce 2015.  

 

Nové běžné investiční akce jsou plánovány ve výši 270 mil. Kč, z čehož největší část tvoří nákup 

televizní techniky. Dále je na rok 2016 plánováno několik mimořádných investic, které jsou 

financovány z prostředků na tyto akce plánované, ale nepoužité v roce 2015 nebo z prostředků 

uspořených v letech 2012 až 2014. Jedná se především o dokončení výstavby nové budovy v Brně, 

dále serverovou technologii pro výrobu a vysílání zpravodajství a sportu a obměnu technologií a 

vybavení areálu ČT v Praze.  

  

Soulad s Dlouhodobými plány: 

- Při porovnávání rozpočtu na rok 2016 s dlouhodobými plány na roky 2012 až 2017 je třeba vzít 

v úvahu změny, které nastaly v době po sestavení dlouhodobých plánů a časové posuny 

v realizaci zejména velkých investičních akcí jako je výstavba nové budovy pro TS Brno a 

projekt DNPS II, které budou pokračovat i v roce 2016. Protože potřebné prostředky na tyto 

investice již byly plánovány v minulosti, dochází pouze k jejich posunu z roku na rok. 

- Stejně tak dochází k časovému posunu na straně příjmů. Dlouhodobé plány počítaly 

z prodejem stávajících budov v Brně v roce 2015. Protože k přestěhování dojde na podzim 

2016, bude prodej reálně dokončen v roce 2017. 

- Pro hodnocení plnění dlouhodobých plánů jsou klíčové především dva ukazatele. Jednak objem 

běžných výdajů a příjmů v roce a dále pak stav finančních prostředků. 

- Rozpočet 2016 byl sestaven tak, že v roce 2016 dojde ke splnění obou těchto ukazatelů 

v souladu s dlouhodobými plány. Běžné výdaje a příjmy jsou vyrovnány a stav finančních 

prostředků na konci roku neklesne pod 2 miliardy Kč.  

 
Změna kurzu koruny vůči zahraničním měnám: 

- Část nákupů České televize je realizována v zahraničních měnách (zejména EUR, USD a 

CHF). Průměrně se jedná o objem ve výši 500 mil. Kč ročně. Každá procentní změna v kurzu 

koruny vůči zahraničním měnám má tedy dopad na hospodaření ČT přibližně 5 mil. Kč. 

- Hledáním úspor a zvažováním všech nákupů se ČT zatím dokázala vyrovnat s devalvací 

koruny z listopadu 2013, kdy koruna oslabila v průměru o 8%.  

- Rozpočet na rok 2016 nepočítá s žádným výraznějším oslabením koruny vůči zahraničním 

měnám. 

- Protože jakékoliv významnější oslabení koruny by mělo negativní dopad na hospodaření ČT, 

doporučujeme vedení ČT, aby v případě dalšího oslabení koruny přehodnotila zvažované 

nákupy a zároveň informovala Dozorčí komisy o dopadech oslabení koruny na plnění rozpočtu. 
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Aktualizace dlouhodobých plánů 

- Vzhledem ke změnám, které nastaly od schválení platných dlouhodobých plánů v roce 2012, 

jako je neplánovaný převod externích spolupracovníků, posun v realizaci významných 

investičních akcí a nové makroekonomické parametry (kurz CZK), navrhuje Dozorčí komise, 

aby byly dlouhodobé plány aktualizovány. 

- Vzhledem k obtížnosti přesného odhadu v dlouhodobém horizontu 5 a více let, navrhuje DK 

sestavovat dlouhodobé plány vždy na 3 roky, s tím, že každý rok by docházelo k jejich 

aktualizaci a prodloužení o jeden rok. 

- DK doporučuje věnovat pozornost přípravě rozpočtu na nadcházející rok s ohledem na plnění 

jednotlivých kapitol v daném roce. 

 

Příloha č. 2 

k Usnesení č. DK 54/12/15 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

        V Praze dne 8. 12. 2015 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 54/12/15 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 54/12/15 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace k těmto výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1404496111 Dodávka rychlého diskového pole 

 1401405111 Mixážní stoly pro pracoviště dabingu (DG 620) 

 1401379121 HD objektivy 

 1408588111 Nákup inzerce volných pracovních pozic ČT na webových portálech a aplikace na 

správu náborového procesu na rok 2015 – 2016. 

 

 

s termínem do 5. ledna 2016. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk 

      předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. 53/12/15 
 
DK po projednání návrhu rozpočtu ČT na rok 2016, po prezentaci jednotlivých kapitol na pracovním 

setkání konaném dne 25. 11. 2015 a na základě úkolu Rady ČT předkládá své stanovisko k návrhu 

rozpočtu České televize na rok 2016.  

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 53/12/15 

 

Rozpočet České televize 2016 
 
Rozpočet na rok 2016 je sestaven tak, aby mohla Česká televize fungovat v nezmenšeném 

rozsahu, bylo zajištěno plnění úkolů daných zákonem, a aby byly naplněny cíle stanovené 

v dlouhodobých plánech. Prostředky jsou plánovány především na výrobu vlastní televizní tvorby a 

naplnění celodenního vysílacího schématu šesti celoplošných programů. Vedle toho bude 

pokračovat realizace mimořádných projektů, z nichž nejvýznamnější bude dokončení výstavby nové 

budovy pro televizní studio Brno a následné přestěhování ze stávajících prostor 

 

Celkové náklady a výnosy pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 6,952 miliardy Kč, což je o 4 mil. Kč 

méně než v roce 2015. 

 

Z pohledu finančních toků, tedy cash-flow, je na rok 2016 plánováno vyrovnání běžných výdajů a 

příjmů, které dosáhnou stejné výše 6,11 miliardy Kč. Vedle toho zahrnuje rozpočet projekty a 

činnosti, které byly plánovány na rok 2015, ale z důvodů časového posunu budou uskutečněny 

v roce 2016, kdy budou také vynaloženy přesunuté finanční prostředky. Jedná se zejména o již 

zmíněné mimořádné investice jako je výstavba nové budovy v Brně, ale i projekty ve výrobě a 

provozu. 

 

Hlavním zdrojem příjmů České televize jsou televizní poplatky. Příjem z těchto poplatků je očekáván 

ve výši 5,66 miliard Kč a vychází z předpokládaného vývoje počtu evidovaných televizních 

přijímačů. Odhadovaná výše inkasa je oproti roku 2015 o 0,3 % nižší, což odráží situaci posledních 

let, během kterých dochází k poklesu počtu evidovaných televizních přijímačů.  

 

Výnosy z podnikatelské činnosti, tedy z prodeje reklamy, sponzoringu, práv a dalších, jsou 

plánovány ve výši 622 mil. Kč, což je obdobný objem jako v roce 2015. U výnosů z prodeje reklamy 

a sponzoringu je předpokládán nárůst v souvislosti s konáním velkých sportovních akcí, jako jsou 

letní OH a mistroství Evropy ve fotbale. Naopak objem barterových transakcí je očekáván nižší, než 

v roce 2015. 

 

Hlavní kapitolu rozpočtu nákladů představují externí náklady na výrobu, které jsou plánovány ve 

výši 2,275 miliard Kč, tedy o 22 mil. Kč více než v roce 2015. Nárůst je dán skutečností, že v roce 

2016 se uskuteční události, které se v roce 2015 nekonaly, a ke kterým bude Česká televize vyrábět 

a vysílat pořady. Jedná se především o dvě velké mezinárodní sportovní akce, kterými jsou letní 

Olympijské hry v Riu a mistrovství Evropy ve fotbale ve Francii. Také se budou v roce 2016 konat 

v České republice krajské a senátní volby. Vedle zpravodajství a sportu budou prostředky 

vynakládány na další žánry, kterým se Česká televize dlouhodobě věnuje. Jedná se především o 

původní dramatickou tvorbu, publicistiku, dokumenty, pořady pro děti a kulturní pořady. 

 



15 

Mzdové náklady jsou plánovány ve výši 1,798 miliardy Kč. Tato výše je obdobná jako v roce 2015, 

rozdíl činí 0,5%. V plánu mzdových prostředků na rok 2015 je zahrnut i celoroční vliv činností 

převedených během roku 2015 z externa a úpravy základních platů některých profesí.  

 

Provozní a režijní náklady jsou plánovány ve výši 1,791 mil. Kč. Z obdržených materiálů vyplývá, že 

převážná většina provozních nákladů souvisí s vysíláním, provozem rozsáhlého areálu v Praze, 

Brně a Ostravě nebo s výběrem televizních poplatků. Dále provozní náklady zahrnují jednorázové 

mimořádné položky, které bude v roce 2016 potřeba vynaložit v souvislosti s vybavením a 

stěhováním Televizního studia Brno do nové budovy. Po zohlednění těchto mimořádných výdajů, 

budou běžné provozní a režijní náklady v roce 2016 o 33 mil. Kč nižší, než v roce 2015.  

 

Nové běžné investiční akce jsou plánovány ve výši 270 mil. Kč, z čehož největší část tvoří nákup 

televizní techniky. Dále je na rok 2016 plánováno několik mimořádných investic, které jsou 

financovány z prostředků na tyto akce plánované, ale nepoužité v roce 2015 nebo z prostředků 

uspořených v letech 2012 až 2014. Jedná se především o dokončení výstavby nové budovy v Brně, 

dále serverovou technologii pro výrobu a vysílání zpravodajství a sportu a obměnu technologií a 

vybavení areálu ČT v Praze.  

  

Soulad s Dlouhodobými plány: 

- Při porovnávání rozpočtu na rok 2016 s dlouhodobými plány na roky 2012 až 2017 je třeba vzít 

v úvahu změny, které nastaly v době po sestavení dlouhodobých plánů a časové posuny 

v realizaci zejména velkých investičních akcí jako je výstavba nové budovy pro TS Brno a 

projekt DNPS II, které budou pokračovat i v roce 2016. Protože potřebné prostředky na tyto 

investice již byly plánovány v minulosti, dochází pouze k jejich posunu z roku na rok. 

- Stejně tak dochází k časovému posunu na straně příjmů. Dlouhodobé plány počítaly 

z prodejem stávajících budov v Brně v roce 2015. Protože k přestěhování dojde na podzim 

2016, bude prodej reálně dokončen v roce 2017. 

- Pro hodnocení plnění dlouhodobých plánů jsou klíčové především dva ukazatele. Jednak objem 

běžných výdajů a příjmů v roce a dále pak stav finančních prostředků. 

- Rozpočet 2016 byl sestaven tak, že v roce 2016 dojde ke splnění obou těchto ukazatelů 

v souladu s dlouhodobými plány. Běžné výdaje a příjmy jsou vyrovnány a stav finančních 

prostředků na konci roku neklesne pod 2 miliardy Kč.  

 
Změna kurzu koruny vůči zahraničním měnám: 

- Část nákupů České televize je realizována v zahraničních měnách (zejména EUR, USD a 

CHF). Průměrně se jedná o objem ve výši 500 mil. Kč ročně. Každá procentní změna v kurzu 

koruny vůči zahraničním měnám má tedy dopad na hospodaření ČT přibližně 5 mil. Kč. 

- Hledáním úspor a zvažováním všech nákupů se ČT zatím dokázala vyrovnat s devalvací 

koruny z listopadu 2013, kdy koruna oslabila v průměru o 8%.  

- Rozpočet na rok 2016 nepočítá s žádným výraznějším oslabením koruny vůči zahraničním 

měnám. 

- Protože jakékoliv významnější oslabení koruny by mělo negativní dopad na hospodaření ČT, 

doporučujeme vedení ČT, aby v případě dalšího oslabení koruny přehodnotila zvažované 

nákupy a zároveň informovala Dozorčí komisy o dopadech oslabení koruny na plnění rozpočtu. 

 

Aktualizace dlouhodobých plánů 

- Vzhledem ke změnám, které nastaly od schválení platných dlouhodobých plánů v roce 2012, 

jako je neplánovaný převod externích spolupracovníků, posun v realizaci významných 

investičních akcí a nové makroekonomické parametry (kurz CZK), navrhuje Dozorčí komise, 

aby byly dlouhodobé plány aktualizovány. 
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- Vzhledem k obtížnosti přesného odhadu v dlouhodobém horizontu 5 a více let, navrhuje DK 

sestavovat dlouhodobé plány vždy na 3 roky, s tím, že každý rok by docházelo k jejich 

aktualizaci a prodloužení o jeden rok. 

- DK doporučuje věnovat pozornost přípravě rozpočtu na nadcházející rok s ohledem na plnění 

jednotlivých kapitol v daném roce. 

 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 01/01/16 

 

V souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize dozorčí komise 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2016.  

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 01/01/16 

 
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2016 

 
 

V 1. čtvrtletí 2016 plánuje dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Průběžné sledování plnění harmonogramu výstavby TS Brno 
2. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
3. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
4. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
5. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
6. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů  

 

 

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 02/01/16 

  

Dozorčí komise obdržela návrh Darovací smlouvy, jejímž předmětem je dar České televize – 

inženýrské sítě – vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci stavby s názvem 

„ČESKÁ TELEVIZE – STUDIO BRNO“ (dále jen „předmět darování“) statutárnímu městu Brnu.  

 

Návrh darovací smlouvy je předkládán v návaznosti na Smlouvu o uzavření budoucí darovací 

smlouvy, kterou dne 25. 4. 2012 v souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, odsouhlasila Rada ČT svým usnesením č. 116/8/12 a následně ČT uzavřela 

dne 19. 6. 2012 se statutárním městem Brnem.  

 

Předmět darování je vodním dílem a dle ust. § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je 

věcí nemovitou, která dle ust. § 509 téhož zákona není součástí pozemku.  

 

Stavební povolení na výstavbu nového TS Brno bylo podmíněno uzavřením této darovací smlouvy a 

její uzavření je nezbytné také pro kolaudační řízení, přičemž termín kolaudace bude následně do 

této smlouvy doplněn. Tzn., že v návrhu smlouvy je záměrně uveden minulý čas týkající se 

kolaudačního souhlasu, neboť město Brno může do svého vlastnictví nabýt pouze stavbu řádně 

zkolaudovanou.  
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Celý tento proces je nastaven tak, aby provozování vodovodu bylo zajištěno v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

S ohledem na výše uvedené dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu ust. § 

9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila 

souhlas s uzavřením Darovací smlouvy, evidované pod č. 1074402, jejímž předmětem je dar České 

televize – inženýrské sítě – vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci stavby s 

názvem „ČESKÁ TELEVIZE – STUDIO BRNO“ statutárnímu městu Brnu.  

(5:0:0) 

  

 

 

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 16. 12. 2015 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

k e11/15 

29. 9. 2015 
9. 10. 2015 
5. 11. 2015 
19.11.2015 

Ne základnám 

Stížnost na generálního ředitele – 
porušování zákona, akceptace 
cenzury ze strany ČT, urgence 

odpovědí 

   

33a/15 12. 11. 2015 J. Straková 
podnět – selhání ČT při výběru 

televizních poplatků 
25. 11. 2015 Odpověď RČT  

36/15, 
36a, b, c, 
d, e, f, g, 
h, i/15 

1. 4. 2015 
16. 4. 2015 
22. 4. 2015 
4. 6. 2015 

10. 7. 2015 
26. 8. 2015 
18. 9. 2015 

29. 10. 2015 
18. 11. 2015 
8. 12. 2015 

V. Hendrych 

Stížnost na ředitele zpravodajství – 
konvoj s humanitární pomocí, 
zvýhodňování ODS při vysílání, 

nesouhlas s označením stížnosti, 
stížnost na ředitele ČT24, kritika 
pomalého vyřizování stížností, 

žádost o poskytnutí dokumentace, 
absence horní lišty v pořadu 

HydePark, červená stužka v klopě 
moderátora, poděkování za 

rozhovor s prez. Asadem 

12. 8. 2015 Odpověď RČT  

42/15 + 
e63/15 

11. 5. 2015 R. Silber 
nedostatečné informování o 
státním svátku 1. 5. 2015 ve 

vysílání ČT 

15. 7. 2015 Odpověď RČT  

46/15, 
k 11/15 

26. 5. 2015, 
14. 9. 2015 

Ing. Rostočilová 
Stížnost na pořad Objektiv – 
moderování ve slovenštině – 

opakovaná stížnost 

17. 6. 2015 Odpověď RČT  

e49/15 15. 5. 2015 Š. Kotrba 
stížnost na vyjádření Zdeňka 

Šámala v časopise Reflex 
   

e52/15 21. 5. 2015 R. Říha 
stížnost na záměrné neinformování 

o aktivitách hnutí Islám v ČR 
nechceme 

15. 7. 2015 Odpověď RČT  
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52/15 2. 7. 2015 
Řád maltézských 

rytířů 

Stížnost na reportáže týkající se 
církevních restitucí-Události, 

Události v regionech 

26. 8. 2015 Odpověď RČT  

53a/15 22. 10. 2015 F. Vyskočil AK 

Stížnost na reportáže týkající se 
Ing. Savova a spol. Skyport v 

pořadech Události a Reportéři ČT - 
doplnění 

   

e55/15 15. 6. 2015 J. Vaníček 
Stížnost na pořad Máte slovo ze 

dne 11.6.2015 
15. 7. 2015 Odpověď RČT  

55/15 15. 7. 2015 J. Matoušková Nedostatečné informování o TTIP 29. 7. 2015 Odpověď RČT  

e56/15 17.6.2015 E. Cmunt 
Nevyváženost osobností v 

pořadech ČT 
15. 7. 2015 Odpověď RČT  

e57/15 19. 6. 2015 J. Kotva 
stížnost na pořad Nedej se - 

Utajená data 
23. 9. 2015 Odpověď RČT  

e58/15 19. 6. 2015 J. Kadeřábek Stížnost na pořad Máte slovo 15. 7. 2015 Odpověď RČT  

58/15 4. 8. 2015 RRTV(Chromec) 
Absence přenosů z Evropského 

parlamentu na ČT24 
26. 8. 2015 Odpověď RČT  

e59/15 21. 6. 2015 M. Kohout 
Stížnost na nevyváženost a 

cenzurní zásahy ve vysílání České 
televize-M. Zeman 

15. 7. 2015 Odpověď RČT  

e63/15 
e63a/15 
e63b/15 
e63c/15 

19. 7. 2015 
21. 8. 2015 
2. 10. 2015 

20. 11. 2015 

R. Silber 
Žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb. 
31. 7. 2015 
9. 9. 2015 

Odpověď RČT  

e64/15 5. 8. 2015 J. Malecká 
Stížnost na nevyvážené 

zpravodajství ČT v souvislosti s 
uprchlickou problematikou 

23. 9. 2015 Odpověď RČT  

64/15 14. 9. 2015 H. Šlechtová 

stížnost na pořad Události ze dne 
24. 8. 2015 - zneužívání 

poslaneckých náhrad prezidentem 
Polska 

21. 10. 2015 Odpověď RČT  

e65/15 3. 9. 2015 
A. Rychlíková, M. 

Pavlásek 

Otevřený dopis - téma uprchlické 
krize v pořadu Události komentáře 

dne 25. 8. 2015 

17. 10. 2015 Odpověď RČT  

65/15 22. 9. 2015 T. Okamura 
stížnost na pořad Planeta YO ze 

dne 7. 9. 2015 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

e66/15 10. 9. 2015 O. Lechner 
stížnost na pořad Planeta Yo - 

informování o uprchlících 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

e67/15 23. 9. 2015 T. Šimek 
nevyváženost informací o 

uprchlících 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

67/15 7. 10. 2015 RRTV(+85 stížností) 
stížnost na pořad Planeta Yo - 

informování o uprchlících 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

68a/15 23. 11. 2015 M. Štěpánek 
Večerníček x Pojďte pane, budeme 

si hrát – autorská práva 
doplnění  

e68/15 1. 10. 2015 M. Pařízek 
nevyvážené informování o 

uprchlících 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  
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69/15 8. 10. 2015 J. Hovorková 
stížnost na pořad Máte slovo ze 
dne 24.září-podpora xenofobie 

21. 10. 2015 Odpověď RČT  

e69/15 
k 85/15 

7. 10. 2015 P. Buršík 
informování o úmluvě TTIP – odkaz 

na stížnost T. Rašovského 
   

e70/15 7. 10. 2015 M. Hoření 
Stížnost na neodvysílání informací 

o demonstraci proti NATO dne 
28.9.2015 

11. 11. 2015 Odpověď RČT  

e72/15 23. 9. 2015 M. Vítek 
Stížnost na pořad pro děti-Planeta 

Yó - uprchlíci 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

72/15 12. 10. 2015 

K. Vitvarová 
(Sdružení 

historických sídel,…) 

Spolupráce na vytvoření nového 
pořadu 

11. 11. 2015 Odpověď RČT  

e73/15 11. 9. 2015 Z. Sadecký 
Stížnost na pořad pro děti-Planeta 

Yó - uprchlíci 
21. 10. 2015 Odpověď RČT  

e75/15 4. 11. 2015 L. Matýsek (FNKV) 
Otevřený dopis generálnímu 

řediteli České televize proti anotaci 
dílu Pět zrození z cyklu Český žurnál 

NA VĚDOMÍ  

e76/15 20. 11. 2015 J. Šlechta 
neobjektivní a nevyvážené 

zpravodajství ČT 
16. 12. 2015 Odpověď RČT  

e77/15 27. 11. 2015 Z. Mašek 
Podnět - tiskové konference, 

poplatky, počasí 
16. 12. 2015 Odpověď RČT  

79/15 11. 11. 2015 RRTV 
Posouzení vhodnosti zařazení 

pořadu Máte slovo do vysílání ČT 
   

81/15 6. 11. 2015 P. Rejf 
Stížnost na negativní informování o 
situaci a životě v Severní Koreji, K. 

Gottwaldovi, J. Fučíkovi, atd. 

   

82/15 23. 11. 2015 
J. Mates (Úsvit- 

Národní Koalice) 
Nedostatečné poskytování 
prostoru v diskusích-OVM 

   

83/15 26. 11. 2015 VTE Moldava II, a.s. Stížnost na pořad Nedej se Plus NA VĚDOMÍ  

85/15 
k e69/15 

3. 12. 2015 
P. Buršík(Iuridicum 

Remedium 
nevyvážené informování o 
problematice úmluvy TTIP 

   

86/15 7. 12. 2015 Česká rugbyová unie poděkování za přenos MS v rugby NA VĚDOMÍ  

87/15 1. 12. 2015 J. Kopáček 
podprahová sdělení M. Kalouska, 

nadměrná propagace TOP09 
   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

44/15 28. 5. 2015 J. Marková 
Stížnost na pořad Nedej se vysílaný 

dne 26. 4. 2015 
17. 6. 2015 29. 7. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 9. 2015 

51/15 24. 6. 2015 RRTV(A. Fišer) 
Islám v ČR nechceme - redaktor 

Moláček 
15. 7. 2015 

Přímé 
vyřízení 

18. 8. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 7. 2015 
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e51/15 5. 5. 2015 J. Fišer 
stížnost na nezákonný postup ČT při 

vyřizování žádostí dle zákona o 
svobodném přístupu k informacím 

12. 8. 2015 17. 9. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

7. 10. 2015 

e53/15 3. 6. 2015 

J. Gavlasová 
(Agentura MM 

Praha) 

Stížnost na pořad 168 hodin vysílaný 
dne 31.5.2015 

17. 6. 2015 29. 7. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

9. 9. 2015 

53/15 2. 7. 2015 F. Vyskočil AK 
Stížnost na reportáže týkající se Ing. 
Savova a spol. Skyport v pořadech 

Události a Reportéři ČT 

29. 7. 2015 5. 10. 2015 
Částečná 
odpověď 

29. 7. 2015 

e54/15 10. 6. 2015 K. Filip 
Stížnost na pořad Nedej se ze dne 7. 

6. 2015 - očkování 
17. 6. 2015 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

17. 6. 2015 

56/15 20. 7. 2015 
Česká inspekce 

živ. prostř 
Stížnost na zpravodajství ČT24, použití 

termínu personální čistky 
26.8.2015 

Přímé 
vyřízení 

30. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

26. 8. 2015 

57/15 
27. 7. 2015 
22. 9. 2015 

L. Benda 
Stížnost na redaktora ČT Dalibora 

Bártka 
29. 7. 2015 17. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

59/15 13. 8. 2015 
Lukon investment 

(Kondratov) 

Stížnost na neoprávněný vstup štábu 
ČT do prostor společnosti (pořad 

Dobrovolně) 

9.9.2015 
Přímé 

vyřízení 
30. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

9. 9. 2015 

e61/15 1. 7. 2015 A. Cerqueirová Události, komentáře-Řecko 15. 7. 2015 18. 8. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 9. 2015 

61/15 28. 8. 2015 
A. Schirlová, A. 

Grabowská 
Stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 

4.5.2015 
11. 11. 2015  

Částečná 
odpověď 

11. 11. 2015 

e62/15 20. 5. 2015 
A. Vodvářková (P. 
Kudela – PSP ČR) 

žádost o záznam pořadu Děti na tahu 15. 7. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 7. 2015 

63/15 10. 9. 2015 J. Šinágl 
stížnost na nezveřejnění informací ve 

zpravodajství ČT o pietním aktu k 
uctění bojovníků proti nacismu 

21. 10. 2015 16. 11. 2015 
Částečná 
odpověď 

21. 10. 2015 

66/15 
66a/15 

21. 9. 2015 
11. 11. 2015 

AK Vyskočil, 
Krošlák 

stížnost na reportáže Podezřelé 
stavební praktiky a Ochránce ze dne 

27.10.2013, urgence odpovědi 

16. 12. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 12. 2015 

68/15 7. 10. 2015 M. Štěpánek 
Večerníček x Pojďte pane, budeme si 

hrát – autorská práva 
11. 11. 2015 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

70/15 12. 10. 2015 AK Poledne, Rotta 
stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 
7.9.2015-Stíny minulosti Pavla Tykače 

11. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

73/15 15. 10. 2015 

RRTV 
- Gavlasová 

(Berbr) 
Stížnost na výroky J. Bosáka 11. 11. 2015 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

e74/15 6. 11. 2015 M. Hoření informování o úmluvě TTIP 16. 12. 2015  
Částečná 
odpověď 

16. 12. 2015 

75/15 21. 10. 2015 
R. Dědic (Value 

Consulting) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost 

o omluvu 
25. 11. 2015  

Částečná 
odpověď 

25. 11. 2015 

77/15 9. 11. 2015 
Česká unie 
sportu, z.s. 

Žádost o koupi pozemků v Podolí ve 
vlastnictví ČT 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

78/15 10. 11. 2015 J. Štoll (MZČR) 
Stížnost na pořad Nedej se Plus 

(Decibely pro zdraví) z 18. 10. 2015 
25. 11. 2015  

Částečná 
odpověď 

25. 11. 2015 

80/15 18. 11. 2015 Město Kroměříž 
Stížnost na pořad Události ze dne 17. 
10. 2015 – reportáž Spor o trest pro 

řidiče 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

 


