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Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 3. 2. 2016 

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

R. Hindls, M. Jankovec, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka,  

D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni: J. M. Kašparů, Z. Šarapatka – příchod 13:13 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, M. Fridrich, 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. Zpráva J. Brandejse k materiálu „Informace o programovém schématu všech TV kanálů 

ČT na 1. pol. r. 2016“ 

7. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2015 – harmonogram 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 10/02/16: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 11/02/16: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Jan Brandejs a Daniel 

Váňa a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 12/02/16: Rada obdržela a bere na vědomí žádost generálního ředitele o posunu 

odevzdávání materiálu Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2015 a srovnání vývoje za 

uplynulé období z termínu 31. ledna 2016 na termín 29. února 2016. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 13/02/16: Rada obdržela materiál „Informace o vedení soudních a správních 

řízení za rok 2015“ a pověřuje radní Ivanu Levou zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 16. 3. 2016. 

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

Usnesení č. 14/02/16: Rada obdržela materiál „Analýza programu ČT sport za rok 2015“ a 

pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 17. 2. 2016. 

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

Usnesení č. 15/02/16: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu 

ČT24 za 2. pol. roku 2015“ a pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče zpracováním hodnotící 

zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 2. 3. 

2016. 

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

Usnesení č. 16/02/16: Rada obdržela materiál „Informace o programovém schématu všech TV 

kanálů ČT na 1. pololetí 2016“. Hodnotící zprávou pověřuje radního Jana Brandejse. 

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

Usnesení č. 17/02/16: 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. 

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

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize v lednu připravila sérii pořadů k uctění památky obětí holokaustu. V televizní 

premiéře nabídla například autorský snímek Mateje Mináče Očima fotografky nebo film 

Osvětim-Březinka. Oldřich Stránský, vězeň číslo 168830. Dalšími odvysílanými tituly byly 

snímky Colette, Pianista nebo Všichni moji blízcí. 

 

2. V neděli 31. ledna Česká televize uvedla první část dvoudílného filmu režiséra Viktora 

Polesného Zločin v Polné. Snímek, který se vrací do období takzvané hilsneriády, 

představuje další z děl usilujících o porozumění a poznání vlastní minulosti, což považuji za 

jednu ze stěžejních rolí televize veřejné služby. V souvislosti s uvedením filmu Česká 

televize rovněž uspořádala sérii projekcí pro obyvatele obce Polná, včetně zvláštního 

uvedení pro žáky druhého stupně místní základní školy a polenské seniory, a dále projekci 

pro odbornou veřejnost. Na programu ČT1 první část filmu zhlédlo v průměru 1,3 milionu 

diváků. Závěrečnou část ČT odvysílá o týden později, 7. února. 

 

3. Kulturní program ČT art divákům ve druhé polovině ledna nabídl mimořádný zážitek 

v podobě pěti večerů s operní hvězdou Plácidem Domingem. Výběr děl byl unikátní nejen v 

tom, že pokryl velké časové období a ukázal tenorův vývoj za posledních třicet let, ale 

představil i rozmanité formy zpracování oper. Pět večerů celkem přilákalo více než 300 tisíc 

diváků, nejsledovanější inscenací bylo uvedení Bizetovy Carmen, kterou vidělo přes 80 tisíc 

diváků. 

 

4. V úterý 26. ledna jsem vystoupil na veřejném slyšení v Senátu, které bylo věnováno 

současnému stavu a výhledům fungování televize veřejné služby. Kromě zástupců České 
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televize, programového ředitele Milana Fridricha a vedoucího projektové kanceláře Pavla 

Hanuše, na konferenci promluvili například ředitel sekce médií EBU Jean Philip de Tender, 

náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, generální ředitel České filharmonie David 

Mareček nebo generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer. Tématem byly 

proměny televize veřejné služby v uplynulém období a také plánovaná digitalizace a 

budoucnost ve světle nástupu digitálních technologií. V rámci svého vystoupení jsem 

pojmenoval, jak aktuální změny legislativy v souvislosti se zavedením Registru smluv 

výrazně oslabí možnosti České televize rychle zpravodajsky reagovat na mimořádné a 

významné společenské události nebo možnosti nákupu sportovních a dalších vysílacích 

práv.    

 

5. Česká televize ve spolupráci se Svazem lyžařů České republiky zahájila šestý ročník 

lyžařského seriálu S ČT sport na vrchol. Soutěžní klání, které v minulých letech přilákalo na 

svahy přes dvanáct tisíc amatérských sjezdařů a objevilo mnoho nadějných lyžařských 

talentů, do března postupně navštíví osm středisek po celé republice. Do soutěže, která má 

své pevné místo na televizní obrazovce, se mohou přihlásit všichni amatérští lyžaři starší 

dvanácti let. Mladší sjezdaři soutěží ve speciální dětské kategorii Hvězdička. 

 

6. Česká televize v sobotu 23. ledna na programu ČT art přenášela udílení Cen české filmové 

kritiky, jichž je hlavním mediálním partnerem. Celkem bylo uděleno 8 statutárních cen, 

z toho 5 získaly filmy koprodukované Českou televizí, a to snímek Ztraceni v Mnichově, 

který uspěl v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie a nejlepší scénář, dále filmy Domácí 

péče a Kobry a užovky. Další filmovou cenou, v níž Česká televize má své zástupce, je 

ocenění akademiků Český lev. V něm se v 15 filmových kategoriích objeví celkem 75 

nominací, z toho 55 patří koprodukcím ČT. Novinkou letošního ročníku jsou tři nové soutěžní 

kategorie věnované televizní tvorbě. Slavnostní galavečer udílení cen Českého lva se 

uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu a Česká televize ho odvysílá 

v přímém přenosu.  

 

7. Česká televize letos poprvé divákům nabídne možnost sledovat živě předávání filmových 

oscarů. Přímý přenos ceremoniálu z Los Angeles odvysílá na programu ČT2 v noci z neděle 

na pondělí 29. února se simultánním překladem. V pondělí večer pak zároveň na ČT art od 

20:20 nabídne záznam přenosu v takzvaném mezinárodním vydání.  

 
8. Česká televize od února připravila nový zpravodajský blok Devadesátka ČT24, který rozšířil 

tradiční pořad Hyde Park. Moderátoři se v něm spolu s hosty zaměřují na hlavní témata dne 

i aktuální události a nabízí divákům možnost zapojit se svými dotazy přímo do vysílání. 

Devadesátka se stejně jako Studio 6, Interview ČT24 a další pořady přenáší z nově 

zrekonstruovaného studia na Kavčích horách, a to každý všední den od osmi hodin večer. 

V roli moderátorů se střídají Tomáš Drahoňovský a Jiří Václavek. 

 

9. Vydavatelství České televize Edice ČT slaví v těchto dnech deset let existence. Za tuto dobu 

vydalo přes 250 knižních titulů. Pro letošní rok je nachystáno 43 publikací, mezi nimi 

například komiks o Karlu IV., který je připravovaný k sedmistému výročí narození panovníka. 

Z knih pro dospělé jsou čtenářsky nejžádanější především ediční řady, například tituly k 

pořadu O češtině nebo faktograficky pojaté Černobílé idoly o filmových hvězdách z 30. a 40. 

let minulého století. K rozvoji čtenářství a vzdělanosti přispívá Česká televize i svým 

partnerstvím s projekty, jako je Celé Česko čte dětem. 
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10. Česká televize zaslala v daném termínu ministerstvu kultury připomínky k poslaneckému 

návrhu, který počítá s rozšířením okruhu lidí osvobozených od hrazení televizních a 

rozhlasových poplatků. ČT upozornila, že propad v příjmech televize v případě schválení 

novely bude znamenat razantní omezení veřejné služby v oblasti televizního vysílání, 

povede k radikálnímu snížení vlastní tvorby a vysílání původních pořadů a dalším omezením 

současného systému kanálů České televize. 

 

Usnesení č. 18/02/16: Rada stanovila pracovní skupinu ve složení -  R. Hindls, M. Jankovec, J. 

Kratochvíl. Tato skupina připraví vyjádření k poslaneckému návrhu, který počítá se změnou 

zákona o placení televizních a rozhlasových poplatků.  

(13:0:1) Návrh byl přijat. M. Hauser se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 19/02/16: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

19. 1. 2016 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 20/02/16: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 9/02/16 přijaté formou per rollam 

dne 22. 1. 2016 týkající se zprávy o plnění harmonogramu výstavby nového TS Brno za období 

4. čtvrtletí roku 2015. (Příloha č. 2 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 21/02/16: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 8/01/16 týkající se zprávy  

o činnosti DK za období 4. čtvrtletí roku 2015. Zpráva o činnosti DK je přílohou č. 3 zápisu  

z 1. jednání DK dne 19. 1. 2016. 

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

 

 

6) Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 1. pol. r. 2016 

 

Usnesení č. 22/02/16: Rada bere na vědomí materiál „Informace o programovém schématu 

všech TV kanálů ČT na 1. pol. r. 2016“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci 

materiálu za 2. pol. roku 2016 v termínu do 31. srpna 2016. 

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

 

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

 

 

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2015 – harmonogram 

 

Usnesení č. 23/02/16: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o činnosti 

České televize v roce 2015 předsedu Jana Bednáře a místopředsedy Jaroslava Dědiče, 

Richarda Hindlse a Jiřího Závozdu. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 24/02/16: Pracovní skupina Rady ČT (J. Bednář, J. Dědič, R. Hindls, J. Závozda,  

L. Beniak, V. Dostál, M. Hauser, M. Jankovec, Z. Šarapatka) pověřená zpracováním materiálů k 

hodnocení veřejné služby: 

• předloží své návrhy na sekretariát rady v termínu do 17. února 2016. 

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

2015 ostatním členům Rady ČT pracovní verzi nejpozději v termínu do 29. února 

2016 do 12:00 hod.  

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

do 2. 3. 2016 do 10.00 hod., případně ústně na pracovním setkání. 

 

Pracovní setkání Rady ČT nad tvorbou Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2015 proběhnou v 

prostorách Rady ČT: dne 17. 2. 2016 

        2. 3. 2016 

      16. 3. 2016 

vždy od 11:00 hod. 

Konečná verze Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2015 bude projednávána Radou ČT  

na 6. jednání RČT dne 30. 3. 2016. 

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

 

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 25/02/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

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

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

 

 

9) Různé 

 

1) Usnesení č. 26/02/16: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné hrubé mzdy v 

ČT za rok 2015, která činila 38 325 Kč,- Kč.  

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

 

Usnesení č. 27/02/16: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady ČT 

v roce 2016 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:  

předseda ve výši 1,27 

místopředseda 1,03  

členové 0,8  

 

a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2016 ve výši: 

 

předseda 34 100,- Kč  

místopředseda 28 400,- Kč  

členové 25 500,- Kč  

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

 

2) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2016, které se uskuteční ve středu dne 17. 2. 2016  

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

                        Ing. Jan Bednář 
                      předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 19. 1. 2016 
2) Usnesení č. DK 9/02/16  - výstavba TS Brno  
3) Přehled stížností a podnětů 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Mgr. Jan Brandejs                       Mgr. Ing. Daniel Váňa, PhD. 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 19. 1. 2016 

 

Přítomni:  J. Staněk, J. Maceška, J. Malina, J. Stránský 

Omluveni:   S. Macášková 

 

Hosté:     

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 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 13. 12. 2015 

 

Usnesení č. DK 01/01/16 (příloha č. 1) 

 

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) 

 

Projednáno na 22. jednání RČT dne 16. 12. 2015 

 

 

ze dne 11. 12. 2015 

 

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.  
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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.  

 

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) 

 

Projednáno na 22. jednání RČT dne 16. 12. 2015 

 

 

ze dne 6. 1. 2016 

 

Usnesení č. DK 03/01/16 

 

Dozorčí komise obdržela návrh Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, evidované pod č. 

1073357/842, se společnostmi AB Facility Services s.r.o., IČO 28930321 a AB Facility a.s., IČO 

24172413, jejímž předmětem je nájem místností č. 1S59 – kancelář, o výměře 12,73 m2, v budově 

čp. 1132 (objektu Kavčí Hory – sektor C), která je umístěna na pozemku p.č. 1189/3, k.ú. Podolí, vč. 

zajištění služeb souvisejících s nájmem.  

 

Návrh smlouvy navazuje na smlouvu o poskytování služeb, ve znění jejího dodatku, a to se 

společnostmi AB Facility Services s.r.o., IČO 28930321, a AB Facility a.s., IČO 24172413, týkající 

se úklidových služeb, kterou Česká televize uzavřela dne 24.4.2015. Nájemce za účelem řádného 

plnění povinností dle smlouvy o poskytování služeb potřebuje i administrativní zázemí pro výkon 

své činnosti. Proto ČT vyčlenila místnost č. 1S59, kterou dočasně nevyužívá, ani ji v současné době 

nepotřebuje ke své činnosti. 

 

Návrh smlouvy je řádně schválen v interním systému elektronického oběhu smluv ČT.  Nájemné za 

nebytový prostor je stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007 v celkové výši 3.183,- Kč + DPH ve výši 

668,- Kč měsíčně. Paušální výše za služby je stanovena na částku 621,- Kč + DPH ve výši 102,- Kč 

měsíčně. To vše bude hrazeno najednou, tj. celkem 4.574,- Kč vč. DPH, měsíčně předem. Nájemné 

bude automaticky pravidelně každý rok valorizováno; též úplatu za služby lze s ohledem na 

skutečnou spotřebu či ceny energií každý rok zvýšit. Smlouva bude uzavřena na shodně dlouhou 

dobu jako smlouva o poskytování služeb, tedy do 30.4.2019. Smlouva může být ukončena (kromě 

uplynutí sjednané doby nájmu, uzavření dohody či zániku smlouvy o poskytování služeb) 

jednostranně výpovědí pouze ze strany ČT, jakožto pronajímatele, a to z důvodu hrubého 

porušování povinností nájemců. 
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Dozorčí komise po prostudovaní předloženého materiálu a na základě výše uvedeného doporučuje 

Radě České televize, aby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů udělila souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytového 

prostoru, evidované pod č. 1073357/842, se společnostmi AB Facility Services s.r.o., IČO 

28930321, a AB Facility a.s., IČO 24172413, jejímž předmětem je nájem místností č. 1S59 – 

kancelář, o výměře 12,73 m2, v budově čp. 1132 (objektu Kavčí Hory – sektor C), která je umístěna 

na pozemku p.č. 1189/3, k.ú. Podolí, vč. zajištění služeb souvisejících s nájmem. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 1. jednání RČT dne 13. 1. 2016 

 

 

Usnesení č. DK 04/01/16 

 

Dozorčí komise obdržela návrh dodatku č. 1 smlouvy č. 1058853/2849 se společností GST Group 

s.r.o. (dříve GEO Company s.r.o.), IČO 02213354, se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 

2, ze dne 20.2.2014, týkající se nájmu restaurace v budově „Rohlík“ čp. 1130, umístěné na 

pozemcích p.č. 970/12 a p.č. 2915/35, vše k.ú. Podolí, evidovaného pod č. 1073758/2849, jehož 

předmětem je změna splatností nájemného a úhrad za služby související s užíváním restaurace, vč. 

bližší specifikace služeb, které se týkají odpadového hospodářství.  

 

V uzavřené smlouvě o nájmu byla sjednána úhrada nájemného za restauraci (47.000,- Kč bez DPH 

měsíčně) i paušální platby za služby (15.000,- Kč bez DPH měsíčně) čtvrtletně předem, přičemž 

vyúčtování za ostatní spotřebované služby (vodné a stočené a elektrickou energii) probíhala zpětně 

dle skutečné spotřeby. Nájemci se pak každé čtvrtletí shromáždilo více výrazných plateb najednou, 

čímž se dostával i do prodlení s jejich úhradou. Nájemce proto Českou televizi požádal o změnu 

splatností jednotlivých částek tak, aby byly nastaveny na měsíční bázi. Ze strany České televize byl 

připraven výše zmíněný dodatek smlouvy o nájmu, jímž má dojít ke změně splatností nájemného a 

úhrad za služby, které souvisejí s užíváním restaurace, a to následujícím způsobem:  

- měsíční nájemné za restauraci: původní splatnost „čtvrtletně předem“ změněna na „měsíčně 

předem“,  

 

- měsíční paušální platba za služby: původní splatnost „čtvrtletně předem“ změněna na 

„měsíčně zpětně“,  

 

- měsíční nájemné za inventář: původní splatnost „čtvrtletně předem“ změněna na „měsíčně 

zpětně“,  

 

- úhrada za vodné a stočné: výslovně stanoveno, že skutečná spotřeba bude účtována 

„měsíčně zpětně“,  

 

- úhrada za odběr elektrické energie: výslovně stanoveno, že skutečná spotřeba bude účtována 

„měsíčně zpětně“. Splatnost všech plateb byla v souladu s interními předpisy ČT sjednocena na 

30 dnech od doručení faktury nájemci. Dodatkem č. 1 smlouvy o nájmu dále došlo k bližší 

specifikaci služeb, týkajících se odpadového hospodářství, kdy byl výslovně rozlišen „biologický 

odpad“, jehož odvoz si zajišťuje nájemce, a „komunální odpad“, jehož odvoz pro nájemce 

zajišťuje ČT v rámci paušální platby za služby.  

      

Návrh dodatku je řádně schválen v interním systému elektronického oběhu smluv ČT. 
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Dozorčí komise po prostudování předloženého materiálu a na základě výše uvedeného doporučuje 

Radě České televize, aby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy č. 

1058853/2849 ze dne 20.2.2014, týkající se nájmu restaurace v budově „Rohlík“ čp. 1130, umístěné 

na pozemcích p.č. 970/12 a p.č. 2915/35, vše k.ú. Podolí, evidovaného pod č. 1073758/2849, se 

společností GST Group s.r.o., IČO 02213354, se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2, 

jehož předmětem je změna splatností nájemného a úhrad za služby související s užíváním 

restaurace, vč. bližší specifikace služeb, které se týkají odpadového hospodářství.  

(5:0:0) 

 

Projednáno na 1. jednání RČT dne 13. 1. 2016 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 22. jednání Rady ČT konaného dne 16. 12. 

2015 a o průběhu 1. jednání Rady ČT v roce 2016 konaného dne 13. 1. 2016. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 05/01/16 

 

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Bezpečnostní systémy“. Jednalo se o 

veřejnou zakázku zadávanou v režimu jednoduchého podlimitního řízení se lhůtou pro podání 

nabídek 16. 1. 2014.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 1.500.000,- Kč, a to na základě 

průzkumu trhu z veřejných zdrojů.  

     

 Předmětem plnění veřejné zakázky byl nákup monitorovacího systému sítě na bázi toků včetně 

zajištění servisní podpory po dobu 4 let. Podrobnější úprava předmětu zakázky byla specifikována 

ve Smlouvě (vzor) přiložené k dokumentaci k veřejné zakázce.  

 

K předložení nabídek bylo osloveno 5 společnosti. Nabídky podaly 3 společnosti. 

 

Jako kritérium byla zvolena nabídková cena s váhou 100%.  

     

Hodnotící komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku uchazeče LUTO Invest s.r.o. s nabídkovou 

cenou 1.495.406,-Kč bez DPH, resp. po snížení ve výši 1.271.095,10 Kč. Snížení uchazeč provedl 

vzhledem k tomu, že předložil potvrzení, které splňuje požadavky § 101 odst. 5 a 6 zákona o VZ, 

neboť zaměstnává alespoň jednu osobu s tělesným postižením.  

 

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky dané 

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

ČT nebyly porušeny. 

(4:0:0) 
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Usnesení č. DK 06/01/16 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 

záložního generátoru EPG II. – server splňující specifikace dle požadavku odborného útvaru. 

 

Důvodem vyhlášení zakázky byla havárie záložního generátoru EPG a jeho nutná náhrada. 

Zakázka byla vyhlášena 4. 12. 2014. Lhůta pro podání nabídek 9. 12. 2014. Předpokládaná cena 

61.000,- Kč bez DPH byla stanovena na základě předchozí objednávky.  

 

Jako kritérium byla stanovena nabídková cena o váze 100 %. 

 

Osloveno bylo 5 společností. Nabídku podala jediná společnost za nabídkovou cenu 60.870,- Kč 

bez DPH a byla hodnotící komisí přijata. 

 

Dozorčí komise konstatuje, že při tomto výběrovém řízení nebyl porušen zákon o veřejných 

zakázkách Zákon 137/2006 Sb. ani RGŘ 39/2012. 

(4:0:0) 

 

Usnesení č. DK 7/01/16 (příloha č. 2) 

 

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

výběrovému řízení včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1404497111 Odstranění havárie hydroizol. pláště ploché střechy trafostanice OZ 

 

 

s termínem do 9. února 2016. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

 Usnesení č. DK 8/01/16 (příloha č. 3) 

 

Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2016. Zpráva 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(4:0:0) 

 

 

 Termíny jednání DK: 23. února 

 22. března 

 19. dubna 

 

 

 

    Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

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. 2 

k Usnesení č. DK 7/01/16 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

        V Praze dne 19. 1. 2016 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 7/01/16 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 7/01/16 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1404497111 Odstranění havárie hydroizol. pláště ploché střechy trafostanice OZ 

 

s termínem do 9. února 2016. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 3 

k Usnesení č. DK 8/01/16 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

4. čtvrtletí roku 2015 
 

 

Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

předkládám zprávu o činnosti dozorčí komise Rady České televize za období 4. čtvrtletí roku 2015. 

 

Dozorčí komise prověřila následující veřejné zakázky:  

 

 Servisní podpora Kahuna na rok 2014 

 Serverovna pro DNPS II (1S37, 1S38) 

 Rekonstrukce interiéru a prostorové akustiky pracoviště ZPR2 II  

 Nákup Super SloMo kamerového systému firmy Grass Valley 

 Výběr pojistitele na Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel, včetně Doplňkového 

pojištění a Havarijního pojištění 

 Dodávka 5 kusů Rasterizérů s možností budoucího upgrade na 3G, vč. panelového adaptéru 

19´´  a jednoho měřícího osciloskopu pro modernizaci SDI infrastruktury.                                          

Dozorčí komise po projednání doporučila Radě ČT udělit generálnímu řediteli souhlas k uzavření 

smlouvy o provedení dražby dobrovolné a dále případně smlouvy o provedení opakované dražby 

dobrovolné evidované pod č. DMSS: 1072962/234 jejímž předmětem je parcela č. 579/1 o výměře 

545 m2 v katastrálním území Nový Lískovec, vč. budovy č.p. 93 a garáže, které jsou na citované 

parcele postaveny. 

 

Dozorčí komise 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 předložila své 

stanovisko k návrhu rozpočtu České televize na rok 2016. 

Na základě úkolu Rady ČT předložila dozorčí komise zprávu o plnění harmonogramu výstavby 

nového TS Brno za období 2. čtvrtletí roku 2015. 

 

Dozorčí komise po projednání návrhu 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 statutárnímu městu Brnu doporučila Radě ČT udělit souhlas 

generálnímu řediteli k jejímu uzavření.  

 

 

     Jiří Staněk 

         předseda dozorčí komise Rady České televize 

 

Dne 11. 1. 2016 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 9/02/16 

 

Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT zprávu o plnění harmonogramu výstavby 

nového TS Brno za období 4. čtvrtletí roku 2015. 

    

Ve sledovaném období probíhaly při výstavbě tyto stavební činnosti:  

V objektu A osazování svítidel, vypínačů, radiátorů, instalace chlazení. Broušení stávajícího 

schodiště. Zahájení osazování vnitřních Al stěn bez zasklení, provádění obkladů a dlažeb v soc. 

zařízeních. 

V objektech B2 a B1 byly zahájeny kotvící prvky stavebních SDK předstěn ve studiích a kotvící 

prvky pro prostorovou akustiku. Dále probíhá montáž zdvojených podlah, oživování instalací elektro, 

malby, obklady a dlažby v soc. zařízeních. 

V objektu E zednické práce a kompletace strojovny chlazení. 

V objektu D drobné zednické práce a zahájení SDK instalací. 

Na stavebním objektu zpevněné plochy probíhá výstavba parkovacích stání a zámkové dlažby.  

 

Celková prostavěnost  k 31. 12. 2015 z celkové částky 266 261 308,--Kč  je za 4. Q na úrovni 

194 158 376,--Kč.  

 

Projektový manažer ve své zprávě upozorňuje na možnost, že dojde ke zpoždění prací vzhledem 

k tomu, že jednotlivé pracovní procesy neprobíhají tak, jak byly naplánovány. (V případě, že dojde k 

prodlení s předáním stavby oproti dohodnutému milníku, jsou sankce za každý den prodleni 300 

000 Kč). Zhotovitel zatím plni všechny milníky tak, jak byly stanoveny Dodatkem č. 4 a neavizuje 

překročení dohodnutých terminů. 

(5:0:0) 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 3. 2. 2016 
 

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 
33b/15 

12. 11. 2015 
21. 12. 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  

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 

řeší se  

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  
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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  

63a/15 17. 12. 2015 J. Šinágl 
forma a obsah zpravodajských 

relací ČT 
   

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  

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  
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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  

e79/15 13. 12. 2015 O. Dašek Stížnost na pořad Objektiv 13. 1. 2016 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 
   

1/16 8. 1. 2016 RRTV 
Stížnosti – ČT24, Hydepark, 
informování o projevu prez. 

Zemana (demonstrace),… 

   

E1/16 5. 1. 2016 P. Braniš 
Kritika prezidenta republiky ve 

vysílání ČT 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E3/16 19. 1. 2016 Rejent (MKČR) 
stížnost na Českou televizi od pana 

Luďka Matyáše(námět-Toulavá 
kamera) 

   

3/16 13. 1. 2016 RRTV 
podnět stěžovatele - 

korespondence s oddělením 
vymáhání poplatků 

   

4/16 15. 1. 2016 Votoček (MČP1) 
Stížnost na pořad Kmeny a 

Nabručení, díl Graffiti a S barvou v 
ruce 

   

E4/16 11. 1. 2016 M. Kohoutek názor na produkci ČT předáno J. M. Kašparů  

E5/16 11. 1. 2016 M. Dieneltová 
stížnost na velké množství 
kriminálních pořadů v ČT 

3. 2. 2016 Odpověď RČT  
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5/16 21. 1. 2016 RRTV 
dotaz na spolupráci ČT a HateFree 

Culture 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E6/16 11. 1. 2016 J. Černý 
Stížnost - zveřejnění utajovaných 

informací v OVM 
   

6/16 22. 1. 2016 V. Hendrych 
stížnost na vysílání 17. kongresu 

ODS 
   

E7/16 12. 1. 2016 P. Hejma 
-Stížnost na uvádění a moderování 

pořadu Objektiv ve slovenštině 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E8/16 12. 1. 2016 R. Němec 
stížnost na používání "headlines" 

ve vysílání ČT 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E9/16 20. 1. 2016 R. Laštovička 

Podnět k optimalizaci titulků na 
kanálu ČT24 za účelem lepší 

čitelnosti pro zrakově 
handicapované 

3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E10/16 27. 1. 2016 R. Silber Stížnost na GŘ - doplnění NA VĚDOMÍ  

E11/16 28. 1. 2016 
Schiebertová 

(Wratislavský palác) 
Stížnost na neoprávněné vniknutí 

pracovníků ČT do kanceláří 
NA VĚDOMÍ  

 
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 

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 
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61/15 28. 8. 2015 
A. Schirlová, A. 

Grabowská 
Stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 

4.5.2015 
11. 11. 2015 22. 12. 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 

22. 12. 2015 

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 
22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

73/15 15. 10. 2015 

RRTV 
- Gavlasová 

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

Přímé 
vyřízení 

22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

e74/15 6. 11. 2015 M. Hoření informování o úmluvě TTIP 16. 12. 2015 15. 1. 2016 
Odpověď 
Rady ČT 

3. 2. 2016 

75/15 21. 10. 2015 
R. Dědic (Value 

Consulting) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost 

o omluvu 
25. 11. 2015 15. 1. 2016 

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 15. 1. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

3. 2. 2016 

e78/15 21. 11. 2015 V. Vojna 
Skrytá reklama v pořadu Auto Moto 

Revue-AAA Auto Praha 
13. 1. 2016 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 1. 2016 

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 
4. 1. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

 


