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Zápis z 11. jednání Rady České televize ze dne 8. 6. 2016 

 
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: M. Jankovec – příchod 13:19 hod., Z. Šarapatka – příchod 13:11 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, P. Koliha, 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 I. Levé k materiálu „Zpráva o ČT:D za rok 2015“ 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 117/11/16: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 118/11/16: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jiří Závozda a 

radní Ivana Levá a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 119/11/16: 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. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize nabídne divákům všechny zápasy nadcházejícího fotbalového mistrovství 

Evropy. Padesát z jedenapadesáti duelů odvysílá živě. Kompletní program uvidí diváci 

rovněž na webu České televize nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Fotbalovému 

šampionátu se vedle stanice ČT sport bude věnovat také program ČT2, který diváky vezme 

do zákulisí francouzských fotbalových stadionů a na výpravu do historie národní 

reprezentace. Stanice ČT art pak v předvečer mistrovství odvysílá zahajovací koncert 

Davida Guetty. 

 

2. Česká televize v rámci 56. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně 

vyhlásila vítěze Ceny ČT :D pro nejúspěšnější krátký animovaný film pro děti. Ocenění v 

podobě sošky Duháčka získal film Neříkej mi myšičko, který režírovala a produkovala 

Evgenia Golubeva. Další aktivitou České televize v rámci festivalu byla konference se 

zástupci evropských veřejnoprávních médií o budoucnosti televizního vysílání pro malé 

diváky. Tématem diskuse s názvem Děti a mládež v digitálním věku byly především nové 

trendy ve vysílání, například televizní kanály pro teenagery distribuované pouze on-line. 

 

3. V úterý 7. června se v prostorách Univerzity Karlovy uskutečnil seminář na téma Volební 

zpravodajství. Českou televizi, která byla jedním ze spolupořadatelů konference, zastupoval 

ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal, který představil dosavadní zkušenost ČT s přípravou 

předvolebního a volebního vysílání. Na fóru dále vystoupili mj. zástupci výzkumných agentur 

a veřejnoprávních médií z Rakouska, Finska a Belgie. 

 

4. Česká televize v minulém týdnu vystoupila proti některým výrokům společnosti FTV Prima. 

Česká televize nekomentovala redakční rozhodování televize, kritizovala ale zneužívání 

nedůvěryhodných průzkumů, které prostřednictvím nepodložených údajů mohou poškozovat 

dobré jméno veřejnoprávního média. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 120/11/16: Rada bere na vědomí zápis z 5. jednání Dozorčí komise RČT ze dne  

31. 5. 2016 včetně informace o vyžádaných materiálech.  

(Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 121/11/16: Rada České televize bere na vědomí usnesení dozorčí komise č. DK 

31/06/16 přijaté formou per rollam dne 6. 6. 2016, týkající se kontroly vynaložených prostředků 

Českou televizí v souvislosti s poskytnutím externích právních služeb a odměnou účtovanou za 

tyto služby.   

(Usnesení č. DK 31/06/16 je přílohou č. 2 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 122/11/16: Rada České televize schvaluje v souladu s článkem 4 Kontrolního 

řádu Dozorčí komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 3. čtvrtletí roku 

2016.  

(Usnesení č. DK 32/06/16 je přílohou č. 3 tohoto zápisu) 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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6) Zpráva o ČT:D za rok 2015 

 

Usnesení č. 123/11/16: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT:D za rok 2015“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2016 v termínu do 28. února 

2017. 

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

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

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 124/11/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.  

(Příloha č. 4 tohoto zápisu). 

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

 

 

8) Různé 

 

Program 12. jednání Rady ČT v roce 2016, které se uskuteční ve středu dne 22. 6. 2016  

od 10:00 hodin v Brně v hradní kapli na Špilberku, bude upřesněn v pozvánce. 

 
 
9) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Jan Bednář 
 předseda Rady ČT 
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Přílohy: 
 
 

1) Zápis z 5. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 31. 5. 2016 

2) Usnesení DK č. 31/06/16 - externí právní služby 

3) Usnesení DK č. 32/06/16 – Plán kontrolní činnosti DK  

4)  Přehled stížností a podnětů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
           Mgr. Ivana Levá                PhDr. Jiří Závozda  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 5. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 31. 5. 2016 

 

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

Omluveni:    

 

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 20. 4. 2016 

 

Usnesení č. DK 24/05/16 

 

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 1. čtvrtletí roku 2016. Zpráva 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 24/05/16 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

1. čtvrtletí roku 2016 

 

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 1. čtvrtletí roku 2016. 

 

Dozorčí komise prověřila veřejné zakázky:  

Bezpečnostní systémy 

Dodávka záložního generátoru EPG II 

Dodávka sady softwarových plug-inů pro zvuková pracoviště 

 

Dozorčí komise doporučila 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, se společnostmi AB Facility Services s.r.o. a AB Facility 

a.s., jejímž předmětem je nájem místností v objektu ČT. 
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Dozorčí doporučila 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 týkající se nájmu restaurace v budově „Rohlík“ čp. 1130, se společností GST Group s.r.o., 

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

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

 

Dozorčí komise doporučila Radě ČT, 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. 2 

smlouvy, týkající se nájmu restaurace v budově „Rohlík“ čp. 1130, se společností GST Group s.r.o., 

jehož předmětem je změna části movitého příslušenství restaurace vč. souvisejícího zvýšení 

nájemného. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě ČT, 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 

zřízení služebnosti, jejímž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. - na dobu neurčitou, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě 

a opravách podzemního komunikačního vedení k části  pozemků ve vlastnictví České televize v 

Brně. 

 

Dozorčí komise doporučila 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 se záměrem 

úplatného převodu nemovitých věcí v katastrální území Město Brno, obec Brno, z majetku ČT na 

třetí osoby, a to způsobem převodu veřejnou dražbou dobrovolnou dle zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

nového TS Brno za období 1. čtvrtletí roku 2016.  

 

Dozorčí komise předložila na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 

projektů k 31. 12. 2015. Dozorčí komise doporučila, aby se pokračovalo v současném trendu 

přesunu rozpočtů do následujícího období v případě, že se z objektivních důvodů nepodaří investici 

realizovat v daném roce a tím se zamezí neplánovaným nákupům jen z důvodu vyčerpání 

alokovaných prostředků. V odůvodněných případech souvisejících se změnou investičních priorit lze 

přistoupit k přesunu položek, který podléhá schválení Controllingu a následně finančnímu řediteli. U 

technologicky a organizačně náročnějších investičních akcí dozorčí komise doporučila, aby finanční 

prostředky nebyly plánovány ve velkých celcích, ale v takovém objemu, při kterém bude pod větší 

kontrolou jejich plnění a dodržení termínů.   

 

Dozorčí komise se v rámci pravidelné kontroly výroby pořadů ČT zaměřila na prověření řídící 

dokumentace vztahující se k výrobě pořadů s konstatováním, že sada interních RGŘ a Opatření, v 

kombinaci s podpisovými limity stanovenými podpisovým řádem, umožňují efektivní plánování 

interních kapacit a najímání kapacit externích.  

 

V souvislosti s teroristickými událostmi v Belgii a vyhlášením prvního stupně ohrožení terorismem v 

Česku dozorčí komise navrhla Radě České televize, aby doporučila generálnímu řediteli přijetí 

zvýšených bezpečnostních opatření vedoucí ke snížení bezpečnostního rizika, plynoucí pro provoz 

České televize a zvýšení personální a objektové bezpečnosti. 
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Dozorčí komise si na základě požadavku Rady ČT vyžádala podklady k uskutečněné dražbě a 

prověřila způsob prodeje parcely č. 689/2 o výměře 567 m2 (druh zastavěná plocha a nádvoří) 

v katastrálním území Ponava, obec Brno, spolu s budovou bez č.p. / č.e., v ulici Staňkova, která se 

na uvedené parcele nachází a je její zákonnou součástí. Dozorčí komise konstatovala, že dražba 

nemovitosti proběhla v souladu s usnesením Rady, že neshledala porušení právních norem, nebo 

vnitřních předpisů České televize, a že dražba proběhla v souladu se smlouvou o provedení dražby 

dobrovolné, jejíž parametry schválila Rada České televize. 

 

          Jiří Staněk 

         předseda dozorčí komise Rady České televize 

 

Dne 20. dubna 2016 

 

Projednáno na 8. jednání Rady ČT dne 27. 4. 2016 

 

ze dne 3. 5. 2016 

 

Usnesení č. DK 25/05/16 

 

Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1. ke smlouvě o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání. 

 

Česká  televize uzavřela dne 3. 4. 2014  s  nájemcem - společností HoReCa  solution  s.r.o., se 

sídlem Brno, Adamcova 1209/7, PSČ 614 00, IČ: 29369355, DIČ: CZ29369355, na dobu určitou do 

30.6.2016 smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, jejímž předmětem je pronájem TV klubu 

o celkové výměře 171 m2,  nacházejícího se  v budově České televize, v Brně, v ulici Jezuitská č.p. 

10/č. or. 7, která stojí na pozemku parc. č. 23 a parc. č. 24, k.ú. Město Brno. Budova i pozemky ve 

vlastnictví České televize jsou zapsány na LV č. 220, pro katastrální území Město - Brno, okres  

Brno - město, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 

pracovištěm Brno – město.   Nájemce požádal Českou televizi o prodloužení tohoto nájemního 

vztahu na dobu neurčitou, s tím, že nájem může být dle návrhu Dodatku č. 1 kdykoliv kteroukoliv 

smluvní stranou i bez udání důvodů vypovězen s tříměsíční výpovědní dobou.   

 

Předmětné  prostory  nehodlá  Česká  televize  po dobu platnosti smlouvy o nájmu  prostoru 

sloužícího podnikání  využívat   pro své  účely  a umístění  provozu TV klubu  s  restauračním 

provozem nyní nepředstavuje žádné omezení pro provoz České televize ani jiných osob.  Rada 

České televize udělila na svém jednání dne 16.3.2016 (Usnesení č.54/05/16 ) souhlas se záměrem  

úplatného  převodu  nemovitostí  z  majetku  České  televize  na třetí osoby, a to způsobem  

převodu  veřejnou  dražbou  dobrovolnou.  S ohledem na vypisované výběrové řízení na dražební 

společnost zatím není Česká televize schopna s naprostou přesností určit, kdy k odprodeji této 

budovy skutečně dojde a jak dlouho ještě zůstane ČT jejím vlastníkem.   Zájmem ČT však  

přirozeně  je  udržet  trvání tohoto  nájemního  vztahu co  nejdéle a  zajistit tak platby za nájem výše 

uvedených prostor až do data  převodu  nemovitostí  na  jiný subjekt.  Poté již bude na rozhodnutí 

budoucího vlastníka nemovitostí, zda nechá běžet nájemní vztah za stávajících podmínek, nebo 

využije možnosti dát nájemci výpověď z nájemního vztahu (s tříměsíční výpovědní dobou). Dále má 

Česká televize také zájem na tom, aby byl objekt v době dražby a prodeje využíván, neboť i to 

zvyšuje obchodní zajímavost prodávaného objektu.   

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu 

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



8 

předpisů, udělila souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu  prostoru sloužícího podnikání, 

evidovaného pod č. 1076608, na pronájem prostor TV klubu nacházejícího se v budově České 

televize, v Brně, v ulici Jezuitská č.p. 10. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 9. jednání Rady ČT dne 11. 5. 2016 

ze dne 28. 4. 2016 

 

Usnesení č. DK 26/05/16 

 

Dozorčí komise prověřila způsob schvalování a následného vyřazování majetku České televize za 

rok 2015 a seznámila se namátkově s konkrétními případy vyřazení majetku.  

Vyřazování majetku se řídí vnitřním předpisem „Souhrn pravidel vyřazování nepotřebného majetku 

ČT" a rozhodnutím generálního ředitele č. 58 ze dne 3. 11. 2010, které stanoví a upravuje způsoby 

a postupy při vyřazování přebytečného a neupotřebitelného majetku, ke kterému má ČT vlastnické 

právo. Nevztahuje se na převod a prodej majetku, jehož schvalování spadá do kompetence Rady 

České televize. V rámci ČT tuto činnost zajišťuje útvar Vyřazování majetku. 

Přebytečným a neupotřebitelným majetkem je věc, nebo soubor věcí, které se vzhledem ke své 

momentální využitelnosti, technické úrovni nebo stupni fyzického či morálního opotřebení stávají pro 

daný úsek činnosti nadbytečné, případně neupotřebitelné. 

Proces vyřazování přebytečného a neupotřebitelného majetku ČT musí být zahájen bezprostředně 

po zjištění existence přebytečného a neupotřebitelného majetku na středisku, které má uvedený 

majetek ve své správě. Příslušný odpovědný zaměstnanec nejprve prověří možnost adekvátního a 

reálného využití na některém jiném útvaru ČT a teprve pak může zahájit předepsaný postup pro 

vyřazování předmětného majetku. 

 

Protokol o vyřazení majetku (PVM) je doklad sloužící k zaznamenání návrhu a rozhodnutí o 

způsobu vyřazení daného majetku. PVM vystavuje pověřený zaměstnanec střediska, které 

přebytečný a neupotřebitelný majetek má ve své evidenci a jeho vyřazení navrhuje.  

 

Procesu vyřazování předchází schvalovací řízení, ve kterém odpovědní zaměstnanci vystaví 

protokol o vyřazení majetku, ve kterém uvedou důvody vyřazení. Protokol je předán útvaru 

vyřazování majetku (dále jen VM). Hodnotící komise zajistí a provede fyzickou obhlídku 

vyřazovaného majetku a protokolárně vyjádří své stanovisko likvidační komisi. Pokud hodnotící 

komise navrhne  případný prodej vyřazovaného majetku, je povinna zajistit řádné ocenění tohoto 

majetku.  

Po projednání v likvidační komisi je protokol s návrhem způsobu vyřazení majetku předán ke 

schválení vedoucímu zaměstnanci ČT oprávněnému schvalovat majetkové a finanční úbytky dle 

Podpisového řádu ČT. 

Ve vyřazovacím řízení odpovědný zaměstnanec útvaru VM zajistí schválený způsob nakládání 

s vyřazovaným majetkem. Majetek může být schválen k prodeji, schválen k fyzické likvidaci, nebo 

předán na jiný útvar ČT. Přebytečný a neupotřebitelný majetek může být prodán zaměstnancům 

ČT, právnickým nebo fyzickým osobám. Prodejní cena (včetně DPH) stanovená s ohledem na 

morální a fyzické opotřebení majetku musí vycházet z ceny obvyklé. 

 

DK konstatuje, že vnitřní pravidla a předpisy České televize upravující vyřazování majetku jsou 

v praxi dodržována, odpovědní zaměstnanci se jimi řídí a nebylo zjištěno porušení vnitřních 

předpisů, nebo nehospodárné nakládání s majetkem České televize. 

(5:0:0) 
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Projednáno na 9. jednání Rady ČT dne 11. 5. 2016 

 

ze dne 9. 5. 2016 

Usnesení č. DK 27/05/16 

 

Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 

projektů za období 1. čtvrtletí 2016. 

Investice v hodnotě 142 mil. Kč, což představuje 35% z finančního objemu plánu běžných investic, 

jsou 31. 3. 2016 ve stavu, kdy plnění probíhá, nebo již proběhlo. Procento uskutečněných a 

probíhajících plnění za 1. čtvrtletí roku 2016 je vyšší, než za stejné období roku 2015. Největší 

realizovanou investicí v 1. čtvrtletí bylo dokončování výstavby nové budovy pro Televizní studio 

Brno. Realizace zakázky na dodávku serverové technologie pro výrobu zpravodajství a sportu 

postupuje podle odsouhlaseného harmonogramu.  

   

Dozorčí komise konstatuje, že stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky 

na realizaci, u žádné investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem.   

 

V příloze usnesení jsou přiloženy stavy rozpracovanosti běžných investic investičního plánu na rok 

2016 podle druhu a finanční objem uskutečněných investičních akcí k 31. 3. 2016. 

 

Příloha k Usnesení č. DK 27/05/16 

 

Uskutečněná plnění za 1. čtvrtletí 2016 

 

Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 31. 3. 2016 a zároveň plnění 

investic, u kterých realizace probíhá nebo je již smluvně uzavřena, v porovnání s celkovým 

investičním plánem na rok 2016.  Z celkových běžných investic roku 2016 bylo plnění již 

uskutečněno nebo právě probíhá u 35% finančního objemu plánovaných investic.  

 
Tabulka č. 1 – stav plnění běžných investic k 31. 3. 2016  

 

Ukazatel (v tis. Kč) 

Investiční 
plán pro 
rok 2016 
(včetně 

převodu) 

Uskutečněná 
plnění 

Probíhající 
plnění 

Uskutečněná 
a probíhající 
plnění v % 

televizní technika a technologie 219 186 43 078 35 464 36% 

informační technologie a spoje 94 072 16 944 7 175 26% 

digitální archiv 6 768 3 879 1 356 77% 

správa areálu 70 958 13 357 17 703 44% 

vozový park 3 289 
  

0% 

ostatní 6 540 1 835 1 425 50% 

INVESTICE BĚŽNÉ 400 813 79 094 63 124 35% 
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Tabulka č. 2 ukazuje finanční objem uskutečněných mimořádných investičních akcí k 31. 3. 2016, 

ve kterých je zahrnuta výstavba Nového TS Brno společně s pořízením nové technologie, serverová 

technologie DNPS a rekonstrukce areálu České televize. 

 
Tabulka č. 2 – stav plnění mimořádných investic k 31. 3. 2016 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 

Investiční 
plán pro 
rok 2016 
(včetně 

převodů) 

Uskutečněná 
plnění 

Probíhající 
plnění 

Uskutečněná 
a probíhající 
plnění v % 

výstavba nového studia v Brně 73 935 80 837 145 110% 

serverová technologie DNPS 66 940 38 65 389 98% 

technologie nového studia v 
Brně 

81 622 5 194 11 758 21% 

rekonstrukce areálu 91 940 2 197 1 450 4% 

INVESTICE MIMOŘÁDNÉ 314 437 88 266 78 742 53% 

 
 

Stav rozpracovanosti investičního plánu 

Tabulka č. 3 ukazuje stavy rozpracovanosti běžných investic investičního plánu na rok 2016 podle 

druhu, bez investiční akce výstavba nového studia v TS Brno, serverová technologie DNPS a 

rekonstrukce areálu. 

K 31. 3. 2016 bylo 43% finančního objemu investic ve stavu, kdy již byly uskutečněny nebo byly 

v některé z fází jejich zpracování. U 30% z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá 

veřejná zakázka a u 6% probíhá tvorba zadávací dokumentace. Zbývajících 21% z finančního 

objemu investic plánovaných na rok 2016 je ve stavu nerozpracováno. 

 
Tabulka č. 3 - Stav rozpracovanosti investičního plánu k 31. 3. 2016 – běžné investice (v % z plánovaného objemu 
peněžních prostředků) 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Nerozpracován

o 

Probíhá 
tvorba 

zadávací 
dokumenta

ce 

Probíh
á 

veřejná 
zakázk

a 

Probíh
á 

plnění 

Investice 
uskutečně

na 

televizní technika 21% 6% 36% 18% 19% 

informační technologie 27% 3% 24% 37% 9% 

digitální archiv 15% - - 34% 51% 

správa areálu 17% 8% 21% 37% 17% 

vozový park - 57% 43% - - 

ostatní 12% 35% 26% 22% 5% 

INVESTICE BĚŽNÉ 21% 6% 30% 26% 17% 

 

 

Projednáno na 9. jednání Rady ČT dne 11. 5. 2016 
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ze dne 19. 5. 2016 

 
Usnesení č. DK 28/05/16 

 

V souladu s ustanovením § 8a, zák. č. 483/1991 Sb. O České televizi dozorčí komise předkládá 

Radě České televize rozbor hospodaření České televize za rok 2015.  

 

Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2015 nebyl překročen. Náklady a výnosy dosáhly 

shodné výše 6 852 083 tis. Kč, což je o 104 mil. Kč méně než byl schválený rozpočet. Skutečné 

náklady a výnosy vycházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností Ernst & 

Young Audit, s.r.o.. 

 

Celkové náklady v roce 2015 byly o 81 mil. Kč nižší než v roce 2014. Příjmy z televizních poplatků 

dosáhly výše 5,62 miliardy Kč, což bylo méně, než se plánovalo. Na nižší příjem měl vliv zejména 

meziroční pokles počtu evidovaných přijímačů. 

 

Česká televize financuje svou činnost pouze z vlastních zdrojů. Cizí zdroje jsou tvořeny jen 

krátkodobými závazky, především z obchodního styku a vůči zaměstnancům, které jsou placeny ve 

lhůtách splatnosti. 

 

Dozorčí komise konstatuje, že v roce 2015 Česká televize hospodařila v souladu s rozpočtem 

schváleným Radou ČT a výsledek hospodaření bude potvrzen nezávislým auditorem. 

Rozbor hospodaření tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0)  

 

Příloha k usnesení č. DK 28/05/16 

 

Rozbor hospodaření a finanční situace České televize za rok 2015 

 

Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2015 nebyl překročen. Náklady a výnosy dosáhly 

shodné výše 6 852 083 tis. Kč, což je o 104 mil. Kč méně než byl schválený rozpočet. Skutečné 

náklady a výnosy vycházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností  

Ernst & Young Audit, s.r.o. 

 

V roce 2015 tedy Česká televize hospodařila v souladu s rozpočtem schváleným Radou ČT  

a výsledek hospodaření bude potvrzen nezávislým auditorem. 

 

 

Náklady a výnosy 

 

v tis. Kč 
Rozpočet 

2015 
Skutečnost 

2015 
Rozdíl  % 

výnosy z podnikatelské činnosti 630 130 620 348 -9 782 -2 % 

ostatní výnosy 110 780 132 633 21 853 20 % 

změna stavu zásob, aktivace (pořady) 50 000 93 588 43 588 - 

čerpání fondu televizních poplatků 6 165 090 6 005 514 -159 576 -3 % 

VÝNOSY 6 956 000 6 852 083 -103 917 -1 % 

mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění  
ke mzdám 

1 789 000 1 782 014 -6 986 
-0,4 

% 
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v tis. Kč 
Rozpočet 

2015 
Skutečnost 

2015 
Rozdíl  % 

odpisy dlouhodobého majetku 500 000 486 290 -13 710 -3 % 

externí náklady na výrobu (výrobní úkol) 2 253 000 2 177 217 -75 783 -3 % 

odpisy ocenitelných práv, aktivace 
(pořady) 

18 000 102 840 84 840 - 

DPH bez nároku na odpočet 600 000 593 259 -6 741 -1 % 

provozní a režijní náklady 1 796 000 1 710 463 -85 537 -5 % 

NÁKLADY 6 956 000 6 852 083 -103 917 -1 % 

 

Výnosy z podnikatelské činnosti byly o 2 % nižší, než bylo plánováno. Důvodem je především 

skutečnost, že barterové transakce byly realizovány v menším rozsahu, než bylo předpokládáno 

v plánu. Tato skutečnost nemá dopad na finanční situaci ČT, protože u barterových transakcí 

dochází k vynaložení nákladů pouze v případě, že jsou realizovány i výnosy. Výnosy ze 

sponzoringu a reklamy byly naopak proti plánu vyšší o 44 % respektive 35 %.  

  

V hlavních nákladových položkách (mzdové náklady, náklady na výrobu a provozní náklady) byla 

dosažená skutečnost nižší než schválený rozpočet. Nižší skutečnost u výroby především souvisí 

právě s výše zmíněným menším objemem realizovaných barterových transakcí. U některých 

projektů pak došlo k úspoře prostředků proti rozpočtu. Provozní a režijní náklady byly oproti plánu 

nižší zejména u oprav, video-audio a zálohových nosičů, u právních a poradenských služeb a u 

zahraničního i tuzemského cestovného. 

 

Příjem z televizních poplatků 

 

v tis. Kč 
Rozpočet 

2015 
Skutečno
st 2015 

Rozdíl  % 

příjem z televizních poplatků 5 675 000 5 621 037 -53 963 -1 % 

 

Příjem z televizních poplatků za rok 2015 dosáhl výše 5,62 miliardy Kč, což bylo méně, než se 

plánovalo. Na nižší příjem měl vliv zejména meziroční pokles počtu evidovaných přijímačů  

(o 7,3 tis.) a i přechod na nový informační systém pro správu a výběr televizních poplatků, který byl 

realizován v první polovině roku 2015. Během tohoto období nebylo možné realizovat běžný objem 

upomínacích akcí dlužníků. Neuskutečněné upomínací akce jsou prováděny v roce 2016. 

 

 

Investice 

 

v tis. Kč Skutečnost 2015 

investice běžné 331 745 

serverová technologie DNPS 75 047 

výstavba nové budovy pro TS Brno 193 043 

INVESTICE celkem 599 835 
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Česká televize v roce 2015 vysoutěžila a pořídila dlouhodobý majetek ve výši 600 mil. Kč.  

U investic v hodnotě 316 mil. Kč pak byl v roce 2015 zahájen proces výběru dodavatele, ale dodání 

bude uskutečněno až v roce 2016. Finanční prostředky na tyto investice byly převedeny a jsou 

součástí rozpočtu na rok 2016. 

 

V roce 2015 pokračovala realizace dvou mimořádných investic – výstavba nové budovy  

pro TS Brno a serverová technologii pro výrobu zpravodajství a sportu DNPS II. Práce  

na výstavbě nové budovy pro TS Brna započala v listopadu 2014 a pokračovala během celého roku 

2015. Ukončení výstavby je plánováno během 1. pololetí 2016. V první polovině roku 2015 byl 

ukončen proces výběru dodavatele serverové technologie DNPS II, došlo k podepsání smlouvy a 

zahájení implementace I. etapy.    

 

Porovnání s dlouhodobými plány 

 

Hospodaření České televize je v souladu se schválenými dlouhodobými plány na roky 2012 až 

2017. K 31. 12. 2015 měla Česká televize finanční majetek ve výši 2 674 433 tis. Kč. Z toho   

1 280 237 tis. Kč bylo uloženo ve státních spořicích dluhopisech České republiky a 1 394 196 tis. Kč 

byly peníze v bankách, v pokladně a ceniny. V porovnání s dlouhodobým plánem byl stav 

finančního majetku ke konci roku 2015 o 663 mil. Kč vyšší. V souladu se schváleným rozpočtem na 

rok 2016 bude 641 mil. Kč z této částky použito na mimořádné a převedené investice.   

 

v tis. Kč 
Dlouhodobé 

plány 
Skutečnost Rozdíl 

Stav finančního majetku k 31.12.2015 2 011 000 2 674 433 663 433 

 
Porovnání nákladů v roce 2014 a 2015  
 

v tis. Kč 2014 2015 Rozdíl % 

služby 3 217 281 3 052 832 -164 449 -5 % 

osobní náklady 1 894 937 1 934 933 39 996 2 % 

materiál a prodané zboží 136 076 158 315 22 239 16 % 

energie 86 839 90 413 3 574 4 % 

ostatní náklady 41 109 45 740 4 631 11 % 

VÝROBA A PROVOZ 5 376 242 5 282 233 -94 009 -2 % 

odpisy a opravné položky 943 730 895 782 -47 948 -5 % 

daně a poplatky 603 561 652 572 49 011 8 % 

kurzové ztráty 9 242 21 496 12 254 133 % 

VNĚJŠÍ FAKTORY A NEPENĚŽNÍ 
NÁKLADY 

1 556 533 1 569 850 13 317 1 % 

NÁKLADY CELKEM 6 932 775 6 852 083 -80 692 -1 % 

 

Celkové náklady v roce 2015 byly o 81 mil. Kč nižší oproti roku 2014. 

 

Největší nákladovou položku České televize představují nakupované služby, která zahrnuje 

především náklady související s výrobou a vysíláním pořadů, jako jsou: honoráře autorů a 
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výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, náklady na vysílací sítě a přenosy, 

nakoupená televizní práva, zakázková výroba pořadů. Dále jsou zde zahrnuty další významné 

provozní náklady jako náklady na správu a výběr televizních poplatků, opravy a údržba majetku, 

nájemné, náklady na dopravu. Celkový objem služeb nakoupených v roce 2015 byl o 5 % nižší než 

v roce 2014. K poklesu nákladů došlo především u nakoupených televizních práv (o 30 %) zejména 

sportovních licencí. V lichém roce je obvykle tento náklad nižší, protože se koná méně velkých 

mezinárodních sportovních událostí. Dále došlo ke snížení u podpory IT a technických systémů (o 

14 %) a u oprav majetku (o 9 %). Na druhé straně došlo k meziročnímu nárůstu nákladů za 

honoráře autorů a výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, provozovací honoráře (o 4 

%), u nájemného a půjčovného včetně výroby pořadů (o 15 %) a u dopravy a cestovného včetně 

výroby pořadů (o 9 %). 

 

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem, sociální náklady na zaměstnance (např. osobní konta, příspěvek  

k penzijnímu připojištění a příspěvek na stravování) a odstupné placené odcházejícím 

zaměstnancům. V roce 2015 byly osobní náklady o 2 % vyšší než v roce 2014. Zvýšení osobních 

nákladů bylo dáno navýšením sociálních nákladů vyplývající z kolektivní smlouvy (příspěvek  

na penzijní připojištění), zvýšenými mzdovými náklady v souvislosti s převodem některých činností 

do zaměstnaneckého poměru (zvýšení počtu zaměstnanců) a větším počtem přesčasových hodin. 

 

Materiál a prodané zboží zahrnuje zejména náklady na nákup materiálu, výpravných prostředků, 

drobného zařízení a náhradních dílů. Meziročně došlo k navýšení u drobného dlouhodobého 

majetku (o 20 %) především v důsledku obnovy výpočetní techniky, u výpravných prostředků 

v rámci výroby pořadů (o 33 %) a u náhradních dílů zabezpečující televizní techniku (o 29 %). 

 

U nákladů za energie došlo oproti minulému roku ke zvýšení o 4 %. Největší nárůst zaznamenala 

tepelná energie (o 8 %) a u elektrické energie meziročně došlo k nárůstu o 2 %. 

 

Ostatní náklady zahrnují zejména poskytnuté členské příspěvky, pojištění majetku, vozidel, 

odpovědnosti za škodu, cestovní a úrazové pojištění a věcné ceny do pořadů. Tyto položky byly v 

roce 2015 vyšší oproti minulému roku o 11 %. Největšího meziročního navýšení dosáhla položka 

věcné ceny do pořadů (o 32 %). 

 

Odpisy a opravné položky zahrnují roční odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

včetně ocenitelných práv, kam jsou účtovány koprodukční podíly a nakoupené licence k televizním 

pořadům, odpisy nedobytných pohledávek a tvorbu opravných zákonných položek. V meziročním 

porovnání došlo ke snížení zejména tím, že již uplynula doba odepisování některých investic 

pořízených v minulých letech (pokles o 5 %). Všechny tyto náklady jsou účetní transakce, které 

nepředstavují výdaje finančních prostředků v daném roce. Jejich výše je ovlivněna především 

objemem pořízeného majetku v minulých letech. 

 

Hlavní položkou daní a poplatků je DPH bez nároku na odpočet, které v roce 2015 činilo  

593 mil. Kč. Jedná se o část DPH, které musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale 

nemůže si jej nárokovat zpět. DPH bez nároku na odpočet v daném roce se odvíjí od objemu  

a struktury nákupů a závisí na koeficientu, který je zase ovlivněn výší výnosů. Další významnou 

položkou je odvod výnosů z prodeje reklamy na programu ČT2 do Státního fondu kultury  

při Ministerstvu kultury ČR, který v roce 2015 činil 36 mil. Kč. 

 

U kurzových ztrát došlo k meziročnímu zvýšení, avšak tyto náklady podléhají vnějším 

makroekonomickým vlivům, které Česká televize nemůže ovlivnit.  
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Porovnání výnosů v roce 2014 a 2015  

 

v tis. Kč 2014 2015 Rozdíl % 

čerpání fondu televizních poplatků 6 257 526 6 005 514 -252 012 -4 % 

tržby za vlastní výkony a zboží 624 147 620 348 -3 799 -1 % 

změna stavu zásob, aktivace -53 428 96 838 150 266 - 

jiné výnosy) 104 530 129 383 24 853 24 % 

VÝNOSY 6 932 775 6 852 083 -80 692 -1 % 

 

 

Tržby za vlastní výkony a zboží obsahují zejména výnosy z vysílání reklamy, sponzorovaných 

pořadů, product placementu, prodeje práv, televizní a filmové služby poskytované externím 

zájemcům, vydavatelskou činnost aj. Celkově se výnosy z komerčních aktivit v roce 2015 snížily 

v porovnání s rokem 2014 o 1 %, avšak v roce 2014 se uskutečnil mimořádný přeprodej televizních 

práv (33,5 mil. Kč), který je nutný při porovnání zohlednit. Po zohlednění této mimořádné operace 

meziročně došlo ke zvýšení tržeb za vlastní výkony a služby o 5 % (cca 30 mil. Kč). Nejvýraznější 

meziroční nárůst nastal u vysílání reklamy (o 21 %) a u prodejů práv a ostatních tržeb (o 6 %). U 

vysílání sponzoringu, PP a barterů se v meziročním porovnání pohyboval objem výnosů na 

srovnatelné úrovni (zvýšení o 0,3 %). 

 

Jiné výnosy zahrnují zejména přijaté úroky z uložených volných finančních prostředků, kurzové 

zisky, výnosy související s vymáháním televizních poplatků, výnosy z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a provozní dotace. Meziroční nárůst je dán zejména zvýšením výnosových 

úroků z volných finančních prostředků (ze státních spořicích dluhopisů). 

 

 

Přehled pohledávek a závazků 

 

Pohledávky a jiná aktiva 

 

v tis. Kč 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2015 
Rozdíl 

pohledávky za odběrateli 202 544 165 886 -36 658 

poskytnuté zálohy 248 903 155 989 -92 914 

pohledávky z předepsaných 
televizních poplatků 

404 270 481 859 77 589 

ostatní pohledávky 32 105 36 774 4 669 

opravná položka k pohledávkám -25 277 -20 441 4 836 

jiná aktiva (zejména sportovní 
práva) 

182 495 314 437 131 942 

CELKEM 1 045 040 1 134 504 89 464 
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Celkové pohledávky a jiná aktiva k 31. 12. 2015 byly o 89 mil. Kč vyšší v porovnání se stavem k  

31. 12. 2014. Zvýšení bylo dáno především u jiných aktiv v důsledku pořízení televizních práv 

(zejména sportovních), jejichž licence začíná až po 31. 12. 2015 nebo se vztahují k akcím, které se 

budou konat v následujících letech. Naproti tomu poklesl stav poskytnutých záloh  

za akviziční a sportovní práva. A dále poklesly i pohledávky za odběrateli.   

 

Nárůst pohledávek z televizních poplatků byl dán menším objemem upomínacích akcí 

uskutečněných v roce 2015, kdy v první 1. polovině roku probíhal přechod na nový informační 

systém pro správu a vymáhání poplatků. Neuskutečněné upomínací akce budou realizovány v roce 

2016. 

 

Závazky a jiná pasiva 

 

v tis. Kč 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2015 
Rozdíl 

Závazky z obchodního styku 647 180 517 177 -130 003 

Ostatní závazky 403 847 592 927 189 080 

Jiná pasiva 96 589 39 330 -57 259 

CELKEM 1 147 616 1 149 434 1 818 

 

Krátkodobé závazky a jiná pasiva k 31. 12. 2015 byly ve srovnání se stejným stavem předchozího 

roku na obdobné úrovni (zvýšení o 1,8 mil. Kč). U závazků z obchodního styku došlo k výraznému 

snížení, jelikož na konci roku 2015 byly vytvářeny dohadné položky k přijatým fakturám pro účely 

nového kontrolního hlášení, které jsou vykazovány v položce ostatní závazky, u kterých je naopak 

patrný výrazný nárůst. Dále ostatní závazky zahrnují mzdy zaměstnanců za prosinec 2015 a 

související zákonné pojištění a daň z příjmů a dále závazky z titulu DPH. U jiných pasiv došlo oproti 

stavu k 31. 12. 2014 ke snížení u výdajů příštích období, kde došlo k opravě v účtování dobropisů. 

 

Finanční stabilita a přehled o peněžních tocích (cash-flow) 

 

Česká televize financuje svou činnost pouze z vlastních zdrojů. Cizí zdroje jsou tvořeny jen 

krátkodobými závazky, především z obchodního styku a vůči zaměstnancům, které jsou placeny ve 

lhůtách splatnosti. Hodnota likvidních aktiv (pohledávek za dodavateli a finančních prostředků 

v bankách) převyšuje krátkodobé závazky. Česká televize je tedy finančně stabilní společností, 

která nemá žádné půjčky, je schopna včas hradit své závazky a má k dispozici finanční prostředky 

přes 2,6 miliardy Kč.   

 

Čistá změna peněžních prostředků z běžné činnosti za rok 2015 byla +16 mil. Kč (oproti 

plánovaným -174 mil. Kč). Z toho vyplývá, že běžné výrobní, provozní a investiční výdaje byly 

menší, než příjmy daného roku, což je cíl, který byl stanoven i v dlouhodobých plánech na roky 

2012 – 2017. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 10. jednání Rady ČT dne 25. 5. 2016 

 

Usnesení č. DK 29/05/16 
 

Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 

technologií a dalšího inventáře se společností GTH catering a.s..  
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Česká televize připravila na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění závodního stravování a 

doplňkových služeb v TS Brno“ v souladu se zadávací dokumentací ČT jako pronajímatele 

v pozici zadavatele ze dne 12.2.2016 a nabídkou nájemce, podanou dne 4. 4. 2016 návrh Smlouvy 

o nájmu nebytových prostor, technologií a dalšího inventáře a současně návrh Smlouvy o zajištění 

závodního stravování a doplňkových služeb v TS Brno.  

 

Vybraným nájemcem a současně poskytovatelem služeb závodního stravování a doplňkových 

služeb v TS Brno je společnost GTH catering a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1481/4, 

PSČ 140 00, IČ : 24206741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

sp. zn. B 17834.   

 

Předmětem Smlouvy o nájmu nebytových prostor, technologií a dalšího inventáře je pronájem 

prostor gastroprovozu v budově č.p. 2345, která je součástí parcely č. 4281/4, obci Brno, okrese 

Brno – město, v k.ú. a části obce Líšeň, o celkové výměře 3228 m2, v ulici Trnkova č.p. 2345/č.or. 

117, včetně pronájmu technologického zařízení a inventáře. Tato nemovitá věc ve vlastnictví České 

televize je zapsána na LV č. 10333 pro katastrální území Líšeň, obec Brno, část obce Líšeň, okres 

Brno – město, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm 

Brno – město.  

           

Pronajímané nebytové prostory jsou vymezeny v situačních plánech, které tvoří Přílohu č. 1 

Smlouvy a jejich celková výměra činí 276,8 m2. 

Pronajímaná technologická zařízení a inventář jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy – Seznam 

technologického vybavení a inventáře ČT TS Brno - této smlouvy.  

 

Pronajímané prostory byly v rámci projektové dokumentace stavby nového studia České televize 

v Brně – Líšni určeny pro umístění gastroprovozu, pro zajištění služeb závodního stravování a 

doplňkových služeb pro zaměstnance Televizního studia Brno.  

 

Nájemné bylo stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007 ve výši 73.470,- Kč/rok za pronájem 

nebytových prostor, určených především pro závodní stravování zaměstnanců Televizního studia 

Brno České televize, z toho: 

a) 51.150,- Kč/rok za pronájem jídelny a výdejního pultu o celkové rozloze 170,5 m2, 

b) 22.320,- Kč/rok za pronájem zázemí o celkové rozloze 106,3 m2, 

a ve výši 42.000,- Kč/rok za pronájem technologického zařízení a inventáře. Celková výše 

nájemného tedy činí 115 470,- Kč/rok + platby účtované na základě skutečné spotřeby – tj. 

vytápění, vodné a stočné a el. energie. K těmto cenám bude vždy připočtena DPH dle aktuálně 

platných a účinných právních předpisů. 

 

Smlouva o nájmu nebytových prostor, technologií a dalšího inventáře se uzavírá na dobu neurčitou, 

přičemž její účinnost končí automaticky nejpozději dnem skončení účinnosti Smlouvy o zajištění 

závodního stravování a doplňkových služeb v TS Brno. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu 

vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 6 (šest) měsíců.  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise 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 nebytových prostor, technologií a dalšího 

inventáře, evidovaného pod č. 1077215 na pronájem prostor gastroprovozu, včetně technologií a 

inventáře, o celkové výměře 276,8 m2, a to na dobu neurčitou. Pronajímané prostory se nacházejí 

v budově České televize, v Brně, v ulici Trnkova č.p. 2345/č. or. 117. 

 (5:0:0)  
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Projednáno na 10. jednání Rady ČT dne 25. 5. 2016 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 8. jednání Rady ČT konaného dne 27. 4. 

2016, o průběhu 9. jednání Rady ČT v roce 2016 konaného dne 11. 5. 2016 a o průběhu 10. 

jednání RČT ze dne 25. 5. 2016. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 30/05/16 (příloha č. 1) 
 

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

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1502724111 Zřízení šatny pro účinkující v hudebním studiu (4141) 

 1506875111 Zřízení kanceláří a zasedací místnosti v OPC 

 

s termínem do 21. června 2016. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

 Dozorčí komise projednala žádost Rady ČT o doplnění usnesení k pronájmu pozemků 

sportovnímu klubu AFK Slavoj Podolí. 

 DK projednala návrh usnesení týkajícího se vynakládání finančních prostředků na externí 

právní služby. 

 DK projednala stav plnění harmonogramu a rozpočtu výstavby nového TS Brno. 

 V souvislosti se žádostí GŘ o prodej pozemků v lokalitě Podolí DK požádala management 

ČT o stanovisko k uznání celého pozemku jako funkčního celku a k předkupnímu právu 

ČUS. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Maceška 

       místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 30/05/16 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 31. 5. 2016 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 30/05/16 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 30/05/16 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1502724111 Zřízení šatny pro účinkující v hudebním studiu (4141) 

 1506875111 Zřízení kanceláří a zasedací místnosti v OPC 

 

 

s termínem do 21. června 2016. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Maceška 

       místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení DK č. 31/06/16 
 
Dozorčí komise v rámci své kontrolní činnosti prověřila některé případy vynaložených prostředků 

Českou televizí v souvislosti s poskytnutím externích právních služeb a odměnou účtovanou za tyto 

služby.  

  

Česká televize využívá externí právní kanceláře podle jejich odborného zaměření, a to v takových 

případech, ve kterých by nebyl právní útvar České televize schopen poskytnout dostatečné odborné 

posouzení věci, nebo vypracování odborného stanoviska, a to vždy vzhledem ke specifikaci daného 

případu. Ve většině případů se jednalo o analýzy problematických zadávacích řízení, analýzy 

mediálního trhu, koprodukčního vysílání, a služby v právních oborech, které nejsou zahrnuty 

v náplni práce právního útvaru České televize.    

 

Externí právní subjekty, které poskytují právní služby, jsou advokátní kanceláře, jejichž služby byly 

Českou televizí řádně vysoutěženy, a to včetně odměny za poskytování těchto služeb.   

 

Dozorčí komise prověřila úhradu některých faktur, a to vydaných právní kanceláří BBH, advokátní 

kancelář s.r.o. (faktura na částku 10.167,- Kč za prostudování a analýzu dotazu Policie a přípravu 

odpovědi, fa č.20105-511 znějící na částku 18.652,49 Kč vč. DPH za právní konzultace ve věci 

Hospodářské soutěže, fa. č. 2015-709 znějící na částku 12.667,68 Kč vč. DPH ve věci právní služby 

a konzultace provozování TV vysílání , přípravy koprodukční smlouvy) a faktur vydaných advokátní 

kanceláří ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. .(fa č. 1412010751 na částku 9.150,83 Kč vč. 

DPH ve věci zpracování stanoviska ÚHOS, fa č. 120115_0016 znějící na částku 27.285,50 Kč vč. 

DPH ve věci posouzení a analýza rozkladu ÚHOS, fa č. 120115_0185 znějící na částku 17.968,50 

Kč vč. DPH za právní služby ve věci vyjádření k ÚHOS a veřejné zakázky).  

  

Dozorčí komise k výše uvedeným fakturám, resp. právním službám, poskytovaným těmito 

advokátními kancelářemi uvádí, že právní odbor České televize, nemá ve svém složení právníky, 

kteří by se zabývali problematikou trestního práva, práva hospodářské soutěže a dalšími 

specifickými právními obory. Proto byly zcela legitimně použity služby externí právní kanceláře, 

která má dostatečnou odbornost pro vyřízení dané věci.  

 

Částky fakturované externími advokátními kancelářemi odpovídají cenám, které jsou za stejné, či 

obdobné služby účtovány i jinými advokátními kancelářemi, účtované částky odpovídají cenám 

právních služeb na trhu těchto služeb v České republice. Využití externích právních kanceláří 

v daných případech dozorčí komise považuje za opodstatněné a odpovídající současnému složení 

a zaměření právního útvaru České televize.  

(5:0:0) 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení DK č. 32/06/16 
 
 
V souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize dozorčí komise 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2016.  

(5:0:0) 

 
Příloha k usnesení č. DK 32/06/16 

 
 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 2. ČTVRTLETÍ 2016 
 
 

Ve 3. čtvrtletí 2016 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů  
6. Seznámení se s činností útvaru vnitřního auditu na rok 2016 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 8. 6. 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  

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

Šámala v časopise Reflex 
   

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

relací ČT 
v řešení  

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  

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 
v řešení  

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

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

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

vysílání ČT 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E3/16 
5. 4. 2016 

18. 4. 2016 
L. Matyáš 

námět-Toulavá kamera, reakce na 
odpověď RČT 

13. 4. 2016 Odpověď RČT  
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4/16 15. 1. 2016 Votoček (MČP1) 
Stížnost na pořad Kmeny a 

Nabručení, díl Graffiti a S barvou v 
ruce 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  

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

odpověď 2. 3. 2016 
 

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

3. 2. 2016 Odpověď RČT  

5/16 21. 1. 2016 RRTV 
dotaz na spolupráci ČT a HateFree 

Culture 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

6/16, 
6a/16 
6b/16 

22. 1. 2016 
1. 3. 2016 
8. 4. 2016 

V. Hendrych 

stížnost na vysílání 17. kongresu 
ODS, nedostatečný prostor KSČM 

ve vysílání ČT, stížnost na předsedu 
Rady ČT na nenaplňování 

povinností vyplývajících z platných 
Pravidel pro vyřizování podnětů a 

stížností 

   

E6/16 
E6a/16 
E6b/16 
E6c/16 

11. 1. 2016 
15. 4. 2016 
16. 5. 2016 
30 .5. 2016 

J. Černý 

Stížnost - zveřejnění utajovaných 
informací v OVM, Stížnost na 
vyřazení nevyřízené stížnosti 
z evidence, dotaz na průběh 

vyřizování stížnosti 

8. 6. 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  

9/16 24. 2. 2016 RRTV Pozvání – Konference v Telčí NA VĚDOMÍ  

E10/16 
k 42/15 + 
e63/15  

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

10/16 18. 2. 2016 J. Tyller 
Podnět – tlumočení cizojazyčných 

vstupů ve vysílání, opakování 
stejných zpráv několikrát za den 

2. 3. 2016 Odpověď RČT  

E11/16 28. 1. 2016 
Schiebertová 

(Wratislavský palác) 
Stížnost na neoprávněné vniknutí 

pracovníků ČT do kanceláří 
NA VĚDOMÍ  

11/16 

26. 2. 2016 
31. 3. 2016 
7. 4. 2016 

8. 4. 2016-2x 

D. Dvořák (Cannabis 
is The Cure) 

zrušení cenzury o konopí v ČT 27. 4. 2016 Odpověď RČT  

E12, 
E12a, 

E12b/16, 
E12c/16 

29. 2. 2016 
5. 3. 2016 
8. 3. 2016 

18. 3. 2016 

M. Adámek 

žádost o informaci – pořad 168 
hodin, neobjektivita zpravodajství, 

Události – Gamma nůž, Čapí 
hnízdo, atd. 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  

13/16 
13a/16 

9. 3. 2016 
27. 4. 2016 

P. Janata 

stížnost na trvale svévolné 
neobjektivní postoje a financování 

pořadů propagujících 
pornografickou spodinu v ČT 

8. 6. 2016 Odpověď RČT  

E13/16 2. 3. 2016 I. Zahradníčková 

Stížnost na způsob jakým ČT 
informovala o demonstraci proti 

islamizaci, která se konala na 
Hradčanském náměstí v Praze dne 

6.2.2016 

27. 4. 2016 Odpověď RČT  
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E14/16 
E14a/16 

3. 3. 2016 
23. 3. 2016 

M. Hoření 

Stížnost na pořad Historie.cs-Jan 
Šverma padouch nebo hrdina, 

opomenutí komunistů-odbojářů ve 
vysílání k 15. 3. 1939 (x pochvala za 

toto vysílání) 

E14/16 - 27. 4. 2016 
E14a/16 - 11. 5. 2016 

Odpověď RČT  

E15/16 21. 2. 2016 J. Mítek zařazení jogy do vysílání ČT 16. 3. 2016 Odpověď RČT  

E16/16 23. 2. 2016 J. Stefan připomínky ke zpravodajství ČT 16. 3. 2016 Odpověď RČT  

16/16 14. 3. 2016 J. Svoboda 
stížnost na pořad Bedekr a 

silvestrovské pořady 
   

E18/16 7. 3. 2016 P. Truhlář neobjektivní zpravodajství ČT 30. 3. 2016 Odpověď RČT  

18/16 22. 3. 2016 
O. Kolář  

(MČ Praha 6) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT    

E19/16 
7. 3. 2016 
8. 4. 2016 

J. Kalabus 
Stížnost na objektivitu vysílání 
zpravodajství ČT, stížnost na 

zdlouhavé vyřizování stížnosti 

13. 4. 2016 Odpověď RČT  

19/16 30. 3. 2016 J. Šinágl 
stížnost na údajné porušení 

Etického Kodexu ČT moderátorkou 
Písařovicovou 

vyřízeno  

20/16 
20a/16 

29. 3. 2016 
28. 4. 2016 

I. Střelec, 
RRTV 

stížnost na reportáž Rozvod 
rozvědčíka 

   

E20/16 

15. 3. 2016 
21. 3. 2016 
1. 4. 2016 
4. 4. 2016 

12. 4. 2016 
18. 4. 2016 
27. 4. 2016 
11. 5. 2016 
12. 5. 2016 

NE ZÁKLADNÁM 

Stížnost na generálního ředitele ČT 
- cenzura ve zpravodajství ČT, 

urgence odpovědi, neobjektivní 
zpravodajství, nesouhlas 

s odpovědí na stížnost, stížnost na 
moderátorku paní Krmelovou, 
průjezd amerického konvoje, 

demonstrace proti ČT, obyčejný 
fašismus ,,České" televize 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  

E21/16 
E21a/16 

12. 2. 2016 
21. 3. 2016 

R. Kubička Stížnost na pořad Horizont ČT24 30. 3. 2016 Odpověď RČT  

21/16 20. 4. 2016 J. Němec 
věkové složení redakce 

zpravodajství-nespokojenost 
s odpovědí ČT 

předáno adresátovi 
8. 6. 2016   Odpověď RČT 

 

E22/16 14. 3. 2016 A. Stříž 
nevyváženost politických stran ve 

vysílání zpravodajství 
27. 4. 2016 Odpověď RČT  

22/16 26. 4. 2016 P. Pražský (ČAPPO) 
zpětné zařazení pořadu Ekonomika 

ČT24 do vysílání ČT 
11. 5. 2016 Odpověď RČT  

23/16 26. 4. 2016 C. Lacina(FOKUS) 
žádost o zařazení pravidelného 

pořadu na téma duševního zdraví 
do vysílání ČT 

11. 5. 2016 Odpověď RČT  

24/16 
27. 4. 2016 
5. 5. 2016 

P. Pražák 500str. stížnost na zpravodajství ČT    

E25/16 11. 3. 2016 B. Kopoldová Stížnost na pořad Historie.cs 27. 4. 2016 Odpověď RČT  
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25/16 
+flash 
disk 

13. 5. 2016 P. Rychtera 
zamlčení rozsahu protestů v Praze 

17. 11. 2015 
8. 6. 2016 Odpověď RČT  

26/16 10. 5. 2016 M. Ševčík 
Stížnost na pořad Události, 

komentáře ze dne 4. 4. 2016 
   

E26/16 25. 3. 2016 J. Petráň problematika kauzy Čapí hnízdo 27. 4. 2016 Odpověď RČT  

27/16 11. 5. 2016 V. Dukát 
Nesouhlas s odvysíláním příspěvku 

„Jiné světy – Česká fotka“ 
   

E27/16 21. 4. 2016 A. Janoušek 
stížnost na generálního ředitele – 

odvolání se na článek P. 
Žantovského 

   

E28/16 
E28a/16 

19. 4. 2016 
22. 4. 2016 

V. Jeřábek dehonestace prezidenta Zemana 25. 5. 2016 Odpověď RČT  

28/16 24. 5. 2016 RRTV Analýza regionálního vysílání ČT na vědomí  

E29/16 26. 4. 2016 J. Benda 
chování zpravodajů ČT, vysílání 

OVM z televizní věže 
8. 6. 2016 Odpověď RČT  

E30/16 23. 5. 2016 Z. Milata podnět – pořad Horizont ČT24 podnět   

E31/16 27. 5. 2016 J. Seidler 
Stížnost na reportáž v pořadu 
Události v regionech a postup 

redaktora Václava Svobody   

   

E32/16 1. 5. 2016 R. Kotala 
Stížnost na neznámé zaměstnance 

ČT 
8. 6. 2016 Odpověď RČT  

E33/16 30. 5. 2016 D. Ostranska 
nedostatečné informování o 

konfliktu na Východní Ukrajině, 
nevyváženost zpráv 

  
 
 
 

E34/16 10. 5. 2016 T. Krejčí 
Žádost o slyšení, situace 
s koprodukční smlouvou 

8. 6. 2016 Odpověď RČT  

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 
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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 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 

Odpověď 
Rady ČT 

17. 2. 2016 

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 

16. 2. 2016 

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 

14/16 10. 3. 2016 
Hradec Králové 

(Z. Fink) 
stížnost na pořad 168 hodin-reportáž 

Lesní muž 
16. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

E17/16 4. 3. 2016 J. Klimt 
zastaralost pořadů Cestománie, 

neaktuální informace v díle o Albánii 
16. 3. 2016 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 3. 2016 

17/16 18. 3. 2016 
V. Šavrdová (ZŠ 

Za Invalidovnou) 
Stížnost na reportáž Fyzické tresty ve 

škole - Události 
30. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 
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E23/16 1. 4. 2016 Z. Vrátníček 
Stížnost na Otázky Václava Moravce 

ze dne 26.1.2016 
13. 4. 2016 

Přímé 
vyřízení 

25. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

E24/16 24.3.2016 Z. Vránová reklama na Clavin 13. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

15/16 
15a/16 
15b/16 

11. 3. 2016 

J. Himl 
L. Fabianová 

J. Vašíček 

Stížnost na reportérku M. Zajícovou – 
Černé ovce 

27. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

27. 4. 2016 

 
 


