Zápis z 20. jednání Rady České televize ze dne 14. 12. 2016
Přítomni:

J. Bednář, J. Brandejs, L. Beniak, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls,
J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka, J. Závozda

M. Jankovec, D. Váňa, J. M. Kašparů – odchod 14:40 hod.,
J. Brandejs – odchod 14:40 hod.
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
P. Dvořák, J. Souček, M. Cimirot, D. Kollárová, V. Kolář, J. Staněk
Omluveni:

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 L. Beniaka k materiálu „Závěrečná zpráva o výstavbě TS Brno“
7. Zpráva R. Kühna k materiálu „Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu“
8. Zpráva J. Bednáře, R. Hindlse a L. Beniaka k materiálu „Rozpočet České televize na rok 2017“
9. Stížnosti a podněty
10. Různé
11. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 222/20/16: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 223/20/16: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní R. Kühn a Z. Šarapatka a
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 224/20/16: Rada obdržela materiál „Návrh harmonogramu materiálů
předkládaných Radě ČT na rok 2017“.
Členové Rady ČT předloží elektronicky své připomínky k materiálu do 2. 1. 2017 do 10:00
hodin na sekretariát Rady ČT.
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Rada pověřuje předsedu Jana Bednáře a místopředsedu Jaroslava Dědiče vypořádáním
připomínek členů Rady ČT předložením konečného znění Harmonogramu materiálů
předkládaných Radě ČT na rok 2017 na jednání Rady ČT dne 18. 1. 2017.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 225/20/16: Rada obdržela návrh Osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce
2016.
Členové Rady ČT předloží elektronicky své připomínky k materiálu v termínu do 11. 1. 2017 do
12:00 hodin na sekretariát Rady ČT. Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení předsedy Jana
Bednáře a místopředsedů Richarda Hindlse, Jiřího Závozdy a Jaroslava Dědiče vypořádáním
připomínek členů Rady ČT a předložením konečného znění Osnovy Výroční zprávy o činnosti
ČT v roce 2016 k projednání Radě ČT dne 18. 1. 2017.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 226/20/16: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti úseku Nových médií“
a pověřuje radního Luboše Beniaka zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a
předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady ČT dne 4. 1. 2017.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 227/20/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu
dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání
rady.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

4) Informace generálního ředitele
1. V neděli 27. listopadu byla zahájena tradiční předvánoční sbírka Adventní koncerty České
televize,
která
v letošním
ročníku
podpoří
neziskové
organizace
Mikasa
z Ostravy, liberecký Tulipán, Klubíčko Beroun a celorepublikově působícího Zdravotního
klauna. Koncerty mohou diváci sledovat každou adventní neděli na programu ČT1 a živě
jsou přenášeny také na náměstí v Praze, Brně a Ostravě. Adventní koncerty České televize,
které loni oslavily 25. výročí, pomohly již 101 neziskovým organizacím a rozdělily téměř 170
milionů korun.
Na Staroměstském náměstí v Praze každou neděli probíhá také program věnovaný České
televizi, včetně prezentace programových novinek či tematických dílen pro děti. Každý den
se pak na Adventních trzích promítá pásmo Večerníčků a vybraných pohádek.
2. Magazín České televize Klíč obsadil druhé a třetí místo v televizní kategorii 23. ročníku Cen
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Stříbrné ocenění si odneslo vydání
věnované vzácnému dědičnému onemocnění mozku. Na bronzové příčce pak skončil díl,
který poukazuje na téma neformálních rodinných pečovatelů. Čestné uznání si v Míčovně
Pražského hradu dále převzal pořad Televizní klub neslyšících (TKN) za příspěvek o jednom
z nejtěžších zdravotních postižení – hluchoslepotě.
3. Česká televize na začátku prosince uspořádala tradiční mikulášské promítání nové vánoční
pohádky Slíbená princezna pro znevýhodněné děti z dětských domovů, pěstounských rodin
a azylových domů v Praze, Brně a Ostravě. Děti mohly tuto pohádku zhlédnout ještě
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před prémiovým uvedením v televizi. Akce, jejíž součástí bylo i setkání s tvůrci a herci
pohádky, se zúčastnilo přes 800 dětí.
4. Česká televize představila programové novinky pro jarní vysílání. Diváci tak uvidí například
seriály Svět pod hlavou, Četníci z Luhačovic, Labyrint II a Trpaslík, dále minisérie Bohéma a
Spravedlnost nebo historické televizní filmy Zádušní oběť a Monstrum. Součástí jarního
programu bude i 34 prémiových dokumentárních či publicistických projektů nebo první
animovaný seriál pro starší děti Anča a Pepík.
5. Filmová pohádka Anděl Páně 2 pokračuje v úspěšném tažení českými kiny. Pokračování
oblíbeného příběhu, jehož je Česká televize koproducentem, má na svém kontě včetně
předpremiér více než 445.000 diváků, a stala se tak nejúspěšnějším českým snímkem
letošního roku.
6. O uplynulém víkendu vyvrcholil letošní ročník taneční soutěže StarDance, ve které zvítězili
herec Zdeněk Piškula a tanečnice Veronika Lálová. Osmou řadu oblíbeného pořadu
sledovalo v průměru 1,3 milionu diváků. StarDance se přitom dařilo i při srovnání tzv.
kvalitativních ukazatelů, když spokojenost diváků v jednotlivých dílech dosahovala úrovně
nad dlouhodobým průměrem.
7. V pondělí Česká televize uzavřela cyklus Rok regionálních divadel, v rámci kterého
představila třináct divadelních scén ze třinácti krajů, přičemž nabídla vždy záznam jedné
výrazné inscenace a krátký dokumentární portrét dané scény a jejích osobností. Celý
podzimní projekt na obrazovkách ČT art zasáhl v průměru 494 tisíc dospělých diváků.
Nejsledovanějším divadelním záznamem bylo Vyhnání Gerty Schnirch z brněnského
HaDivadla. Nadprůměrně tento cyklus vyhledávali vysokoškoláci a také mladší diváci ve
věku 30-44 let.
8. Jedna z největších televizních společností v Evropě, německá veřejnoprávní televize ZDF,
odvysílá na Štědrý den jako hlavní dětský pořad pohádku České televize Dvanáct měsíčků.
Potvrzuje se tak tradiční zájem zahraničních vysilatelů o české hrané pohádky
a animovanou tvorbu. Podobně se tak při nedávné přehlídce nové tvorby České televize pro
zahraniční partnery velkému zájmu těšily pohádky Korunní princ nebo Nepovedený čert,
který je natočený ve znakovém jazyce.
Příloha č. 3 - TZ
9. V Praze se uskutečnila přehlídka deseti snímků zařazených v letech 2014 až 2016
do programu festivalu evropské televizní tvorby PRIX EUROPA. Součástí projekcí v kině
Světozor byl i zástupce České televize, v podobě snímku Osmy režiséra Jiřího Stracha,
který byl na PRIX EUROPA v kategorii hraná tvorba oceněn v roce 2014. V letošním ročníku
byl v kategorii hrané tvorby na festival nominován kriminální seriál České televize Rapl.
10. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem koncertu Mikulášská v opeře,
na kterém se již pošesté představila kapela z Jedličkova ústavu The Tap Tap se svými
hosty. Přímý přenos z mikulášského večera divákům nabídla v úterý 6. prosince na
programu ČT2. Dalším projektem, jehož bylo Česká televize hlavním mediálním partnerem,
bylo předávání cen šestého ročníku Mezinárodního dne lidských práv - Roma Spirit 2016.
Slavnostní večer se uskutečnil 10. prosince v Pražské křižovatce a jedním z oceněných,
v kategorii média, se stal reportér České televize Richard Samko. Záznam z předávání cen
odvysílá Česká televize v pondělí 26. prosince.
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11. V sobotu 10. prosince ve Špindlerově Mlýně odstartovala sedmá série lyžařské reality show
S ČT sport na vrchol. Jednodenní závod byl předzvěstí hlavní části soutěže, která
od 13. ledna do 1. dubna poputuje do celkem pěti skiareálů a nabídne amatérským lyžařům
všech věkových kategorií příležitost vyhrát například účast na profesionálním lyžařském
kempu. Soutěž, která v předchozích ročnících přilákala přes čtrnáct tisíc amatérských
lyžařů, má své pevné místo na obrazovce České televize.
12. Česká televize v sobotu 10. prosince připomněla 70. výročí vzniku FAMU, jedné
z nejstarších filmových fakult na světě. Ve speciálním čtyřhodinovém pásmu na programu
ČT art nabídla filmy od autorů v českém filmu již etablovaných, jako je například Jan
Hřebejk, Saša Gedeon, Marek Najbrt nebo Tomáš Vorel, od legendárních osobností FAMU
Karla Vachka, Woodyho Vašulky a Drahomíry Vihanové, i snímky mladých studentů, kteří se
zabývají experimenty testujícími hranice filmového umění.
13. České televizi se den před konáním Světového poháru v Novém Městě na Moravě podařilo
úspěšně ukončit náročná mezinárodní jednání a získat práva na vysílání biatlonu na
obrazovkách ČT sport na dalších šest let. Česká televize dosud vlastnila práva na
šampionáty a závody Světového poháru do roku 2018 a rovněž na přenosy z olympijských
her v roce 2018 v Pchjongčchangu. Nově uzavřená smlouva prodlužuje práva na vysílání
závodů konaných v rámci mistrovství světa a Světového poháru až do roku 2022.
14. Valné shromáždění Evropské vysílatelské unie, v němž je zastoupeno všech šestapadesát
členských zemí, po dvou letech volilo nové členy svého nejvyššího řídicího orgánu. České
televizi se podařilo obhájit dosavadní pozici, kterou jsem v jedenáctičlenném výkonném
výboru zastával od roku 2014. Stejně jako v předchozím období budu v tomto výboru, jehož
stěžejním úkolem je posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě, nadále zodpovídat
za oblast sportu a sportovních práv.
15. V úterý 13. prosince se uskutečnila valná hromada Asociace televizních organizací (ATO),
která mě jako zástupce České televize zvolila prezidentem ATO. Valná hromada dále
projednala předběžný hospodářský výsledek ATO v letošním roce, schválila rozpočet na
příští rok a odsouhlasila přípravu na budoucí projekt elektronického měření sledovanosti
včetně měření videoobsahu. Valná hromada rovněž projednala přidání odložené
sledovanosti do oficiálních výstupních dat měření. Česká televize bude od začátku roku
2017 prezentovat data včetně odložené sledovanosti. ATO dále připravuje vlastní
samoregulační systém označování pořadů ve spolupráci s profesorem Janem Jirákem.

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 228/20/16: Rada bere na vědomí zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
29. 11. 2016 včetně informace o vyžádaných materiálech.
(Příloha č. 1 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 229/20/16: Rada bere na vědomí zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
6. 12. 2016. (Příloha č. 2 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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Usnesení č. 230/20/16: Rada České televize uděluje souhlas (po projednání v Dozorčí komisi
– Usnesení č. DK 01/01/17) s uzavřením dodatku č. 1, evidovaného pod č. 1079606/2842,
837/819-0-D1-00, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1042749/233, 837-0-D0-00, uzavřené
se společností E4C Group, s.r.o., IČO 26463610, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu
a zvýšení nájemného.
(Usnesení č. DK 01/01/17 je přílohou č. 3 zápisu z tohoto jednání)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 231/20/16: Rada České televize uděluje souhlas (po projednání v Dozorčí komisi
– Usnesení č. DK 02/01/17) s uzavřením dodatku č. 2, evidovaného pod č. 1079649/2841, 8191-D2-00, smlouvy o nájmu pozemku č. 1040109/231, 819-1-D0-00, uzavřené se společností
E4C Group, s.r.o., IČO 26463610, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení
nájemného.
(Usnesení č. DK 02/01/17 je přílohou č. 4 zápisu z tohoto jednání)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 232/20/16: Rada České televize uděluje souhlas (po projednání v Dozorčí komisi
– Usnesení č. DK 03/01/17) s uzavřením dodatku č. 4, evidovaného pod č. 1079776/2842, 8192-D4-00, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1050860/2842, 819-2-D0-00, uzavřené se
společností E4C Group, s.r.o., IČO 26463610, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a
zvýšení nájemného.
(Usnesení č. DK 03/01/17 je přílohou č. 5 zápisu z tohoto jednání)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 233/20/16: Rada České televize uděluje souhlas (po projednání v Dozorčí komisi
– Usnesení č. DK 04/01/17) s uzavřením smlouvy o nájmu, evidované pod č. 1080191, na
pronájem prostoru o celkové výměře 1,3 m2, nacházejícího se v budově ČT, v Brně, v ulici
Trnkova 2345/117, se společností DELIKOMAT s.r.o., IČO : 63475260, se sídlem U vlečky 843,
664 42 Modřice, a to na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019. Pozemek parc. č. 4281/4 a
budova č.p. 2345, stojící na tomto pozemku, jsou zapsány na LV č. 10333, pro katastrální
území Líšeň, obec Brno.
(Usnesení č. DK 04/01/17 je přílohou č. 6 zápisu z tohoto jednání)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 234/20/16: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí
komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 1. čtvrtletí roku 2017.
(Usnesení č. DK 05/01/17 přijaté formou per rollam dne 7. 12. 2016 je přílohou č. 7 z tohoto
zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 235/20/16: Rada bere na vědomí stanovisko Dozorčí komise Rady ČT k návrhu
rozpočtu České televize na rok 2017 (Usnesení č. DK 06/01/17) přijaté formou per rollam dne
9. 12. 2016. Stanovisko DK je přílohou č. 8 z tohoto jednání.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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6) Závěrečná zpráva o výstavbě TS Brno
Usnesení č. 236/20/16: Rada bere na vědomí materiál „Závěrečná zpráva o výstavbě TS
Brno“.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“.

7) Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za rok 2015
Usnesení č. 237/20/16: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti úseku
komunikace a marketingu za rok 2015“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci
materiálu za rok 2016 v termínu do 30. září 2017.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“.

8) Rozpočet České televize na rok 2017
Usnesení č. 238/20/16: Rada schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise (Usnesení č.
DK 06/01/17), v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění pozdějších předpisů, Rozpočet České televize na rok 2017. Rozpočet je v souladu s
Dlouhodobými plány České televize na roky 2017 až 2021.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „dokumenty/rozpocet-ct/“.

9) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 239/20/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (Příloha č. 9 tohoto zápisu).
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

10) Různé
a) Usnesení č. 240/20/16: Rada souhlasila s vystoupením paní Jaroslavy Kroupové.
(9:2:0) Návrh byl přijat.
b) Usnesení č. 241/20/16: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla.
(7:4:0) Návrh byl přijat.
c) Program 1. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 4. 1. 2017, bude
upřesněn v pozvánce.
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11) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Přílohy:
Zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 29. 11. 2016
Zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 6. 12. 2016
Usnesení č. DK 01/01/17 - uzavření dodatku č. 1 E4C – per rollam ze dne 7. 12. 2016
Usnesení č. DK 02/01/17 - uzavření dodatku č. 2 E4C – per rollam ze dne 7. 12. 2016
Usnesení č. DK 03/01/17 - uzavření dodatku č. 4 E4C – per rollam ze dne 7. 12. 2016
Usnesení č. DK 04/01/17 – smlouva o nájmu – DELIKOMAT - per rollam ze dne 7. 12. 2016
Usnesení č. DK 05/01/17 – plán činnosti DK - per rollam ze dne 7. 12. 2016
Usnesení č. DK 06/01/17 – stanovisko k návrhu rozpočtu České televize - per rollam ze dne
9. 12. 2016
9) Přehled stížností a podnětů
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ověřovatelé zápisu:

René Kühn

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D.

7

Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 11. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 29. 11. 2016
Přítomni:
Omluveni:

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

Hosté:
M. Cimirot
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Staněk

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hlasování per rollam
Informace z jednání Rady ČT
Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
Různé

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam
ze dne 18. 10. 2016
Usnesení č. DK 50/11/16
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na zřízení
šatny pro účinkující v hudebním studiu.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zřízení šatny v hudebním studiu
v místnosti č. P15 v přízemí objektu 404, v sektoru C areálu České televize Praha na Kavčích
horách.
Důvodem vyhlášení této veřejné zakázky byla skutečnost, že stávající prostor byl dlouhodobě
využíván jako sklad. Zřízením šatny tak došlo ke zvýšení komfortu pro účinkující a vzniklo tímto i
chráněné místo pro osobní věci a odkládání hudebních nástrojů.
Zakázka byla vyhlášena 29. 5. 2015 se lhůtou pro podání nabídek v termínu do 9. 6. 2015.
Předpokládaná hodnota 480.000 Kč bez DPH byla stanovena na základě vypracované projektové
dokumentace, jejíž součástí byl i oceněný výkaz výměr.
Osloveny byly 3 společnosti z oboru a výzva byla dále zveřejněna i na profilu zadavatele.
Nabídku podaly 3 společnosti a tříčlenná hodnotící komise posuzovala nabídky podle kritérií,
kterými byla nabídková cena s váhou 80% a doba plnění s váhou 20%.
Hodnotící komise vybrala nabídku, která byla ekonomicky nejvýhodnější. Vítězným uchazečem se
stala společnost AB Facility a.s. s cenou zakázky 478.282,50 Kč bez DPH, s dobou plnění 30 dnů.
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Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani RGŘ č. 39/2012.
(5:0:0)
Projednáno na 17. jednání Rady ČT dne 26. 10. 2016
Usnesení č. DK 51/11/16
Dozorčí komise obdržela dva návrhy smluv o zřízení služebnosti, zpracované dle ustanovení §
104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů a § 1257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž předmětem je
zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Praha 3, a to na dobu neurčitou, spočívající:
A) dle Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1078882 ve zřízení, provozování, údržbě a opravách:
Podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (OPTICKÉHO
KABELU, pod označením 11010-049044_0020_2014_Brno_nové studio_OK) k části pozemků ve
vlastnictví ČT parc. č. 8561/2, parc. č. 8808/1, parc. č. 8811/8, parc.
č. 8811/10, parc. č. 8821/1, zapsaných na LV č. 10333 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno – město, pro katastrální území Líšeň, obec Brno, a to v rozsahu
vymezeném v Geometrickém plánu č. 4477-673/2015, vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č.
290/2016 ze dne 12. 7. 2016, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno – město dne 19. 7. 2016 a který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí
této smlouvy,
Vnitřního komunikačního zařízení (OPTICKÉHO KABELU, pod označením 11010049044_0020_2014_Brno_nové studio_OK) ke stavbě č. p. 2345 stojící na pozemku parc. č. 4281/4
v rozsahu vymezeném v Popisu umístění vnitřního komunikačního zařízení, který je jako příloha č. 2
nedílnou součástí této smlouvy.
Služebnost dle A) Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1078882 se zřizuje za jednorázovou náhradu, a
to:
- služebnost k pozemku parc. č. 8561/2 za jednorázovou náhradu ve výši 385,- Kč,
slovy: tři sta osmdesát pět korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8808/1 za jednorázovou náhradu ve výši 1.925,Kč, slovy: jeden tisíc devět set dvacet pět korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8811/8 za jednorázovou náhradu ve výši 616,- Kč,
slovy: šest set šestnáct korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8811/10 za jednorázovou náhradu ve výši 385,- Kč,
slovy: tři sta osmdesát pět korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8821/1 za jednorázovou náhradu ve výši 2.695,Kč, slovy: dva tisíce šest set devadesát pět korun českých,
- služebnost ke stavbě č.p. 2345 stojící na pozemku parc. č. 4281/4 za
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč, slovy: pět set korun českých.
Jednorázová náhrada v úhrnné výši činí 6.506,- Kč, k níž bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
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Předmětem druhé předkládané smlouvy je opět zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, spočívající:
B) dle Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1078924 ve zřízení, provozování, údržbě a opravách:
- Podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (METALICKÉHO KABELU, pod
označením 16010-029103 0020_2015_Brno_nové studio_MET) k části pozemků ve vlastnictví ČT
parc. č. 8561/2, parc. č. 8808/1, parc. č. 8811/8, parc. č. 8811/10, parc. č. 8821/1, zapsaných na LV
č. 10333 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město, pro
katastrální území Líšeň, obec Brno, a to v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č. 4477673/2015, vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 290/2016 ze dne 12. 7. 2016, který byl potvrzen
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město dne 19. 7. 2016 a
který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy,
- Vnitřního komunikačního zařízení ( METALICKÉHO KABELU, pod označením 16010-029103
0020_2015_Brno_nové studio_MET) ke stavbě č. p. 2345 stojící na pozemku parc. č. 4281/4 v
rozsahu vymezeném v Popisu umístění vnitřního komunikačního zařízení, který je jako příloha č. 2
nedílnou součástí této smlouvy.
Služebnost dle B) Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1078924 se zřizuje za jednorázovou náhradu, a
to:
- služebnost k pozemku parc. č. 8561/2 za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč,
slovy: jedno sto korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8808/1 za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč,
slovy: jedno sto korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8811/8 za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč,
slovy: jedno sto korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8811/10 za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč,
slovy: jedno sto korun českých,
- služebnost k pozemku parc. č. 8821/1 za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč,
slovy: jedno sto korun českých,
- služebnost ke stavbě č.p. 2345 stojící na pozemku parc. č. 4281/4 za
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč, slovy: pět set korun českých.
Jednorázová náhrada v úhrnné výši činí 1 000,- Kč, k níž bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
Uzavřením těchto smluv bude splněna povinnost stanovená v § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
S ohledem na výše uvedené 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, s uzavřením smluv o zřízení služebnosti č. 1078882 a č. 1078924 udělila souhlas.
(5:0:0)
Projednáno na 17. jednání Rady ČT dne 26. 10. 2016
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ze dne 28. 10. 2016
Usnesení č. DK 52/11/16
Dozorčí komise obdržela dokumentaci k veřejné zakázce na poskytování služeb souvisejících s
tiskem a rozesíláním upomínek na adresy televizních poplatníků, s tiskem a rozesíláním oslovení
na adresy neevidovaných poplatníků a s tiskem a rozesíláním složenek na platbu televizního
poplatku, a to tak, aby byl dodržen zákon o ochraně osobních údajů a zároveň zadavatel mohl plnit
úkoly mu svěřené zákonem o ČT.
Očekávaná cena byla stanovena na základě již realizovaných poštovních služeb v minulých letech s
přihlédnutím na smlouvy SAP 1039869. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.675.000,- Kč
bez DPH. Základním kritériem pro výběr byla nabídková cena.
Zakázka byla vyhlášena dne 1. 12. 2014 s termínem pro podání nabídky 17. 12. 2014. Nabídku
podalo celkem 6 firem, z nichž byla vybrána nabídka s nejnižší rozhodnou výší nabídkové ceny, a to
firma Z+M Partner, spol. s.r.o. ve výši 2.037.110,- Kč bez DPH, která zaměstnává více než 50 %
občanů se zdravotním postižením. Proto byla rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele
snížená o 15 % v souladu s paragrafem 101 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. S
účinností od 1. 10. 2016 vstoupila v platnost novela zákona, kde takové zvýhodnění uchazeče již
není možné.
Dozorčí komise konstatuje, že při této veřejné zakázce bylo postupováno v souladu se Zákonem č.
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a s platnými nařízeními GŘ.
(5:0:0)
Projednáno na 18. jednání Rady ČT dne 9. 11. 2016
ze dne 26. 10. 2016
Usnesení č. DK 53/11/16
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku
mikrobusů pro středisko 671.
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 3 nových, resp. zánovních, motorových vozidel –
mikrobusů pro přepravu osob, pro potřeby štábů zadavatele na přepravu na místo natáčení a pro
potřeby scénického provozu. Veřejná zakázka byla rozdělena do tří samostatných částí, s tím, že
každá nabídka pro každou část veřejné zakázky musela být podána jako zcela samostatná v
samostatné uzavřené obálce. Požadavky dle zadávací dokumentace musely být splněné pro
každou část veřejné zakázky samostatně, bylo vyloučeno odkazovat na splnění podmínek v jiné
části zakázky.
Důvodem vyhlášení veřejné zakázky byla nezbytnost pohotového a adekvátního převozu větších
skupin pracovníků do měnící se lokality výkonu pracovních povinností.
Základním kritériem hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost (70%) každého nabízeného
vozidla. Kromě ceny dodávky byla nastavena další dílčí hodnotící kritéria, doba dodání vozidel,
rozsah výbavy a délka záruční doby. Pro hodnocení nabídek byl nastaven sofistikovaný výpočet,
který plně, bez možnosti ovlivnění, zajistil transparentní dosažení sledovaných cílů.
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Podle postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu stanoveného rozhodnutím
generálního ředitele museli být osloveni minimálně 3 dodavatelé. Ve skutečnosti bylo osloveno pět
dodavatelů, takže stanovené podmínka byla splněna. Navíc byla výzva k podání nabídek
uveřejněna na webovém profilu zadavatele.
Zakázka byla vyhlášena dne 18. 5. 2015 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na den 2. 6.
2015.
Nabídku podali ve lhůtě dva uchazeči, jeden uchazeč byl osloven přímo zadavatelem, druhý
uchazeč nabídku převzal z webového profilu.
Předpokládaná hodnota zakázky 1 650 000 Kč bez DPH byla stanovena na základě rešerše cen
obdobných vozidel na internetu. Postup stanovení předpokládané hodnoty zakázek není v
dokumentaci zachován, získaná data nejsou součástí předložené dokumentace Stanovená
předpokládaná cena zakázky je zjevně přiměřená cenové hladině motorových vozidel v době
vyhlášení VZ, jakož i výsledku výběrového řízení.
Nabídku do všech tří částí veřejné zakázky podaly společnosti:
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6
Komersia Auto s.r.o., Pražská 330, 267 12 Loděnice u Berouna
Hodnotící komise vybrala nabídku, která byla ekonomicky nejvýhodnější. Objektivním, předem
stanoveným početním postupem byl jako vítěz výběrového řízení vygenerován a pětičlenným
sborem pověřených zástupců zadavatele schválen podnik Komersia Auto s.r.o., Pražská 330, 267
12 Loděnice u Berouna.
Cena jednotlivých vozidel byla 611 000 Kč, a dvakrát 606 000 Kč – celkem 1 823 000 Kč. Nabídka
druhého uchazeče byla vyšší téměř o 400 000 Kč. (2 191 030 Kč).
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách, ani RGŘ č. 77/2013, výběrové řízení proběhlo v souladu se
zákonem.
(5:0:0)
Projednáno na 18. jednání Rady ČT dne 9. 11. 2016
ze dne 14. 11. 2016
Usnesení č. DK 54/11/16
Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.
1079304/2841.
Česká televize obdržela žádost manželů Žáčkových ze dne 13.6.2016 o souhlas s umístěním
přípojek inženýrských sítí na pozemek České televize p.č. 971/7, k.ú. Podolí (dále jako „Zatížený
pozemek“). Jedná se o pozemek na konci ulice Na Hřebenech I, na němž je umístěna veřejná
komunikace ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (točna) a v němž jsou umístěny
hlavní řady. Česká televize jej nevyužívá.
Žáčkovi jsou vlastníci pozemků p.č. 971/15 a 972/4, oba k.ú. Podolí (dále společně jako „Oprávněné
pozemky“), které bezprostředně sousedí se Zatíženým pozemkem České televize.
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Předmětem věcného břemene je zřízení, umístění, provozování a údržba přípojek inženýrských sítí,
a to podzemní přípojky kanalizace, vodovodu, plynu a silnoproudu, napojených na městské
inženýrské sítě a vedoucích přes Zatížený pozemek k Oprávněným pozemkům, a to v souladu s
přiloženým geometrickým plánem. Podobné věcné břemeno již bylo v jiné části Zatíženého
pozemku v minulosti zřízeno ve prospěch jiného sousedního pozemku.
Rozsah věcného břemene, resp. konkrétní umístění přípojek na Zatíženém pozemku, je přesně
vymezen v geometrickém plánu č. 1653-39/2016, vyhotoveném Ing. Marcelou Jehličkovou, který je
přiložen k předmětné smlouvě jako její nedílná součást.
Věcné břemeno je věcným právem, které je spojeno s existencí Zatíženého pozemku, resp.
Oprávněných pozemků, a to nehledě na to, kdo je, příp. se v budoucnu stane jejich vlastníkem.
S převodem vlastnického práva byť ke kterémukoli z pozemků tak toto věcné břemeno zůstává
zachováno a práva a povinnosti z něho přechází na příp. nového vlastníka pozemků.
Aby mohlo věcné břemeno řádně vzniknout, musí být zapsáno do katastru nemovitostí, a to na
základě návrhu na vklad, který bude podepsán současně s předloženou smlouvou. Podání návrhu
na vklad na příslušný katastrální úřad, jakož i úhradu souvisejícího správního poplatku ve výši
1.000,- Kč, zajistí Žáčkovi.
Věcné břemeno je sjednáno na dobu neurčitou, a to za úplatu. Úplata byla stanovena na částku
20.000,- Kč bez DPH, a to s přihlédnutím k § 16b odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku („Nelze-li cenu (služebnosti, pozn.) zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo
jednotně částkou 10 000 Kč“). Tato úplata bude ze strany České televize fakturována ihned po
uzavření předmětné smlouvy. Případné prodlení s její úhradou je sankcionováno standardními
smluvními úroky z prodlení, jakož i smluvní pokutou.
Předložená smlouva, s ohledem na výši její hodnoty, nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přesto bude smlouva veřejně přístupná ve
Sbírce listin příslušného katastrálního úřadu.
Předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, v níž je zapracována výše uvedená dohoda
smluvních stran, je interně evidován pod č. 1079304/2841, a je řádně garantován / schválen
v interním systému elektronického oběhu smluv České televize.
S ohledem na výše uvedené dozorčí komise doporučuje, aby Rada ČT ve smyslu ustanovení § 9
odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi udělila souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene, evidované pod č. 1079304/2841, s Martinem a Martinou Žáčkovými, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti inženýrských sítí váznoucí na pozemku České televize p.č. 971/7,
k.ú. Podolí, ve prospěch pozemků manželů Žáčkových p.č. 971/15 a p.č. 972/4, oba k.ú. Podolí, a
to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, vyhotoveném Ing. Marcelou Jehličkovou.
(5:0:0)
Projednáno na 19. jednání Rady ČT dne 23. 11. 2016
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ze dne 20. 11. 2016
Usnesení č. DK 55/11/16
Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních
projektů za období 3. čtvrtletí 2016.
Investice v hodnotě 256 mil. Kč, což představuje 64% z finančního objemu plánu běžných investic,
jsou k 30. 9. 2016 ve stavu, kdy plnění probíhá, nebo již proběhlo. Procento uskutečněných a
probíhajících plnění za 3. čtvrtletí roku 2016 je vyšší, než za stejné období roku 2015. U významné
zakázky na dodávku serverové technologie pro výrobu zpravodajství a sportu došlo k 30. 9. 2016
k převzetí I etapy.
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 30. 9. 2016.
(5:0:0)
Projednáno na 19. jednání Rady ČT dne 23. 11. 2016

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 17. jednání Rady ČT konaného dne 26. 10.
2016 v TS Ostrava a 19. jednání konaného dne 23. 11. 2016.
Místopředseda DK J. Maceška informoval přítomné o průběhu 18. jednání Rady ČT konaného dne
9. 11. 2016.

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
Usnesení č. DK 56/11/16 (příloha č. 2)
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto
výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací:





150 688 3111 Vývoj migračního nástroje pro přesun titulů mezi DAPFII a DAR
150 375 2111 Modernizace výtahu ev. č. 38 v OZ
130 929 4111 Servisní podpora komunikačního systému Alcatel-Lucent 4400
(DG608)
131 237 2111 Rozšíření systému DAPF o nové digitalizační pracoviště pro
digitalizaci archivních materiálů včetně dodání odpovídajících licencí

s termínem do 20. prosince 2016.
(5:0:0)
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Ad 5) Různé
bez usnesení

Bc. Jiří Staněk
předseda Dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 1
k Usnesení č. DK 55/11/16

Průběžná informace o stavu schválených investičních projektů
za 3. čtvrtletí 2016
Uskutečněná plnění za 3. čtvrtletí 2016
Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 30. 9. 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 zakázek v hodnotě 256 mil. Kč, což představuje 64% finančního
objemu plánovaných investic.
Tabulka č. 1 – stav plnění běžných investic k 30. 9. 2016

Ukazatel (v tis. Kč)

Investiční plán pro
rok 2016 (včetně
převodu)

Uskutečněná
plnění

Probíhající
plnění

televizní technika a technologie

215 478

142 195

18 700

informační technologie a spoje

94 394

34 673

9 983

digitální archiv

6 276

4 784

452

správa areálu

76 687

35 525

3 843

vozový park

1 049

Ostatní

6 540

4 831

901

400 424

222 008

33 879

INVESTICE BĚŽNÉ

Tabulka č. 2 ukazuje finanční objem uskutečněných mimořádných investičních akcí k 30. 9. 2016,
ve kterých je zahrnuta výstavba nové budovy pro TS Brno společně s pořízením nové technologie,
serverová technologie DNPS a rekonstrukce infrastruktury areálu České televize v Praze.
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Tabulka č. 2 – stav plnění mimořádných investic k 30. 9. 2016

Investiční plán pro
rok 2016 (včetně
převodů)

Ukazatel (v tis. Kč)
Nová budova a technologie v
TSB
serverová technologie DNPS
rekonstrukce infrastruktury
areálu

INVESTICE MIMOŘÁDNÉ

Uskutečněná
plnění

Probíhající
plnění

159 793

128 141

17 799

66 940

47 406

17 618

88 093

41 250

1 950

314 826

216 797

37 367

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 infrastruktury areálu.
K 30. 9. 2016 bylo 70% finančního objemu investic ve stavu, kdy již byly uskutečněny nebo byly
v některé z fází jejich zpracování. U 15% z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá
veřejná zakázka a u 9% probíhá tvorba zadávací dokumentace – některé z nich budou převedené
do roku 2017. Zbývajících 6% z finančního objemu investic plánovaných na rok 2016 je ve stavu
nerozpracováno a jejich realizace bude převedena do roku 2017.
Velkou položku převodu do roku 2017 bude představovat zakázka na výměnu ERP systému, která
bude v roce 2016 vysoutěžena, ale její realizace začne až v roce 2017. Z investic do správy budov
se převod bude týkat výměny topení/chlazení, kde realizace začne v prosinci 2016, ale bude trvat
cca 6 měsíců, dále kompletní postupná rekonstrukce WC v jednotlivých objektech ČT a další akce,
jejichž příprava a samotná realizace je velmi časově náročná. Při sestavování rozpočtu roku 2017
bude navíc zohledněn čas potřebný pro realizaci samotného zadávacího řízení s ohledem na
novelu Zákona o Zadávání veřejných zakázek účinného od 1.10.2016.
Tabulka č. 3 - Stav rozpracovanosti investičního plánu k 30. 9. 2016 – běžné investice (v % z plánovaného
objemu peněžních prostředků)

Ukazatel
(v tis. Kč)
televizní
technika
informační
technologie
digitální
archiv
správa areálu

Nerozpracov
áno

Probíhá tvorba
zadávací
dokumentace

Probíhá
veřejná
zakázka

Probíhá
plnění

Investice
uskutečně
na

3%

11%

11%

16%

60%

8%

6%

23%

45%

17%

16%

-

-

29%

55%

14%

10%

18%

33%

25%

vozový park

-

-

100%

-

-

ostatní
INVESTICE
BĚŽNÉ

9%

3%

-

48%

40%

6%

9%

15%

27%

43%
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Příloha č. 2
k Usnesení č. DK 56/11/16

Ing. Petr Dvořák, MBA
Generální ředitel ČT

V Praze dne 29. 11. 2016

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 56/11/16

Vážený pane generální řediteli,
na základě Usnesení č. DK 56/11/16 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní
dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením:





150 688 3111 Vývoj migračního nástroje pro přesun titulů mezi DAPFII a DAR
150 375 2111 Modernizace výtahu ev. č. 38 v OZ
130 929 4111 Servisní podpora komunikačního systému Alcatel-Lucent 4400
(DG608)
131 237 2111 Rozšíření systému DAPF o nové digitalizační pracoviště pro
digitalizaci archivních materiálů včetně dodání odpovídajících licencí

s termínem do 20. prosince 2016.

S pozdravem

Bc. Jiří Staněk
předseda Dozorčí komise Rady ČT
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 12. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 6. 12. 2016
Přítomni:
Omluveni:

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

Hosté:
V. Myslík
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Maceška

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hlasování per rollam
Informace z jednání Rady ČT
Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
Různé

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam
bez usnesení

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
bez usnesení

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
bez usnesení

Ad 5) Různé
DK zhlédla a vyslechla prezentaci ředitele divize Výroby Václava Myslíka týkající se organizace a
procesů kontroly výroby pořadů. DK shledala výklad přínosný a zasvěcený a považuje obsah
představené agendy za vhodný k dalšímu prezentování širší veřejnosti tak, aby bylo jasné, jak
precizní jsou procesy kontroly financování tvorby pořadů.

Ing. Jiří Maceška
místopředseda Dozorčí komise Rady ČT
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 01/01/17
Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových
prostor se společností E4C Group, s.r.o., který je interně evidován pod č. 1079606/2842, 837/819-0D1-00, a je řádně garantován / schválen v interním systému elektronického oběhu smluv České
televize.
Česká televize uzavřela dne 30. 5. 2011 smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1042749/233, 8370-D0-00 (dále jako „smlouva o nájmu“), se společností Czech Division, a.s., IČO 25860224 (dále
jako „původní nájemce“), jejímž předmětem je úplatné užívání místnosti č. G 103, o výměře 17,95
m2, umístěné v 10. patře budovy čp. 1132 České televize na Kavčích horách (dále jako „předmět
nájmu“), a to pro účely jejího užívání jako administrativních a úložných prostor.
Mezi Českou televizí, původním nájemcem a společností E4C Group, s.r.o., IČO 26463610 (dále
jako „nájemce“), byla následně dne 23. 9. 2016 uzavřena dohoda o postoupení smlouvy o nájmu č.
1079017/842, 837-1-D0-00, na jejímž základě byl stávající nájem, se zachováním původních práv a
povinností dle smlouvy o nájmu (vč. doby nájmu), převeden z původního nájemce na E4C Group,
s.r.o., jakožto nového nájemce, a to ke dni 1. 10. 2016.
Nájemce spolupracuje s Českou televizí při šíření televizního signálu a provozování satelitního
digitálního vysílání. V předmětu nájmu nájemce skladuje náhradní díly k satelitnímu up-linku a
měřící a jiné přístroje nutné k jeho údržbě. Česká televize nájemci pronajímá i jiné své prostory, na
základě dalších 2 nájemních smluv, které budou též shodně dodatkovány.
Doba nájmu byla ve smlouvě o nájmu sjednána do 31. 12. 2016 a dodatkem smlouvy je navrženo
prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018. Současně je v předloženém návrhu dodatku zvýšeno
nájemné o 5% a nájemce je povinen hradit i úhradu za poskytované služby. Nájemné za nebytový
prostor je stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007
Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 1, evidovaného pod č. 1079606/2842, 837/819-0-D1-00,
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1042749/233, 837-0-D0-00, uzavřené se společností E4C
Group, s.r.o., jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného.
(5:0:0)

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 02/01/17
Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o souhlas s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o
nájmu pozemku se společností E4C Group, s.r.o., který je interně evidován pod č. 1079649/2841,
819-1-D2-00, a je řádně garantován / schválen v interním systému elektronického oběhu smluv
České televize.
Česká televize uzavřela dne 17.2.2011 smlouvu o nájmu pozemku č. 1040109/231, 819-1-D0-00
(dále jako „smlouva o nájmu“), ve znění jejího dodatku č. 1, se společností E4C Group, s.r.o., IČO
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26463610, resp. s jeho právním předchůdcem (dále jako „nájemce“), jejímž předmětem je úplatné
užívání části pozemku České televize p.č. 1187/7, k.ú. Podolí, o výměře 97,93 m2, části střechy
výškového objektu E501 o výměře 26 m2 a 6 vláken v optickém kabelu (dále společně jako
„předmět nájmu“), a to pro účely umístění a provozování vysílacích antén.
Nájemce spolupracuje s Českou televizí při šíření televizního signálu a provozování satelitního
digitálního vysílání. Česká televize nájemci pronajímá i jiné své prostory, na základě dalších 2
nájemních smluv, které budou též shodně dodatkovány.
Doba nájmu byla ve smlouvě o nájmu sjednána do 31. 12. 2016 a dodatkem smlouvy je navrženo
prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018. Současně je v předloženém návrhu dodatku zvýšeno
nájemné o 5%. Nájemné je stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007
Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 2, evidovaného pod č. 1079649/2841, 819-1-D2-00,
smlouvy o nájmu pozemku č. 1040109/231, 819-1-D0-00, uzavřené se společností E4C Group,
s.r.o., jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného.
(5:0:0)

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 03/01/17
Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nebytových
prostor se společností E4C Group, s.r.o., který je interně evidován pod č. 1079776/2842, 819-2-D400, a je řádně garantován / schválen v interním systému elektronického oběhu smluv České
televize.
Česká televize uzavřela dne 20.12.2012 smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1050860/2842,
819-2-D0-00, ve znění jejích dodatků (dále jako „smlouva o nájmu“), se společností E4C Group,
s.r.o., IČO 26463610 (dále jako „nájemce“), jejímž předmětem je úplatné užívání místností,
umístěných v 10. patře sektoru G budovy čp. 1132 České televize na Kavčích horách, vč. vysílacích
stojanů a parabol (dále jako „předmět nájmu“), a to pro účely provozování satelitního digitálního
vysílání.
Nájemce spolupracuje s Českou televizí při šíření televizního signálu a provozování satelitního
digitálního vysílání. Česká televize nájemci pronajímá i jiné své prostory, na základě dalších 2
nájemních smluv, které budou též shodně dodatkovány.
Doba nájmu byla ve smlouvě o nájmu sjednána do 31. 12. 2016 a dodatkem smlouvy je navrženo
prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2018. Současně je v předloženém návrhu dodatku zvýšeno
nájemné o 5% a nájemce je povinen hradit i úhradu za poskytované služby. Nájemné za nebytový
prostor je stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007
Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 4, evidovaného pod č. 1079776/2842, 819-2-D4-00,
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smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1050860/2842, 819-2-D0-00, uzavřené se společností E4C
Group, s.r.o., jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného.
(5:0:0)

Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 04/01/17
Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, evidované pod č.
1080191, jejímž předmětem je pronájem prostor o výměře 1,3 m2 v části budovy nového TS Brno v
ulici Trnkova 2345/117, pro účely umístění a provozování dvou potravinových a nápojových
automatů společnosti DELIKOMAT s.r.o., IČO : 63475260, a to na dobu určitou od 1.1.2017 do
31.12.2019.
Nájemce je povinen hradit i úhradu za poskytované služby. Nájemné za nebytový prostor je
stanoveno v souladu s RGŘ č. 16/2007
Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, evidované pod č. 1080191, na pronájem prostoru o
celkové výměře 1,3 m2, nacházejícího se v budově České televize, v Brně, v ulici Trnkova
2345/117, se společností DELIKOMAT s.r.o., na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019.
(5:0:0)

Příloha č. 7 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 05/01/17
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 2017.
(5:0:0)
Příloha k Usnesení č. DK 05/01/17

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2017
V 1. čtvrtletí 2017 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly:
1.
2.
3.
4.
5.

Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení
Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT
Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK
Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu
Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů
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Příloha č. 8 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 06/01/17
Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá své stanovisko k návrhu rozpočtu České
televize na rok 2017. Rozpočet je sestaven v objemu nákladů a výnosů ve výši 6,875 miliardy Kč,
což je o 27 milionů Kč méně oproti rozpočtu na rok 2016, umožní zachovat rozsah poskytovaných
služeb, tedy vysílání šesti programů, novou výrobu televizních a filmových pořadů, terestrické a
satelitní šíření programů, poskytování obsahu na internetu, investice do výrobních kapacit a další.
Rozpočet je v souladu s Dlouhodobým plánem České televize na roky 2017 až 2021, schváleným
Radou ČT. Souhrnné stanovisko dozorčí komise tvoří přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)
Příloha k Usnesení č. DK 06/01/17
Stanovisko dozorčí komise k rozpočtu České televize na rok 2017
Rozpočet České televize na rok 2017 umožní zachovat rozsah poskytovaných služeb, tedy vysílání
šesti programů, novou výrobu televizních a filmových pořadů, terestrické a satelitní šíření programů,
poskytování obsahu na internetu, investice do výrobních kapacit a další.
Rozpočet je sestaven v objemu nákladů a výnosů ve výši 6,875 miliardy Kč, což je o 27 milionů Kč
méně oproti rozpočtu na rok 2016.
Hlavním zdrojem příjmů ČT jsou televizní poplatky. Pro rok 2017 se předpokládá, že poplatníci
zaplatí na televizních poplatcích 5,65 miliardy Kč. To je o 10 milionů Kč méně, než v roce 2016.
Pokles příjmů z poplatků je dán snižujícím se počtem evidovaných domácností. Naopak pozitivně
se v odhadu výše příjmů projevuje zvyšující se efektivita vymáhání dlužných poplatků.
Hlavní položkou rozpočtu jsou náklady na výrobu pořadů, tedy výrobní úkol ve výši 2,21 miliardy Kč.
Prostředky jsou plánovány především na původní českou dramatickou tvorbu, zpravodajství,
publicistiku, dokumenty, pořady pro děti a sportovní pořady. U většiny vyráběných žánrů dochází
v porovnání s rokem 2016 k nárůstu objemu výroby, a tedy i prostředků. Naopak méně prostředků
bude potřeba na sportovní pořady, protože se bude konat méně velkých sportovních akcí, než tomu
bylo v roce 2016.
Na rok 2017 je plánována plošná valorizace mezd ve výši 2 %. Toto navyšování odpovídá
ekonomické realitě v České republice a situaci na trhu práce. Průměrná mzda v ČR se za poslední
dva roky zvýšila o 6 %, a další navyšování mezd plánují firmy i státní instituce. Česká televize musí
být schopná na měnící se situaci reagovat a nabízet takové platové ohodnocení, které umožní
udržet a získat kvalifikované a zkušené zaměstnance.
Česká televize dlouhodobě čelí negativní ekonomické realitě v podobě snižujících se příjmů
z televizních poplatků a naopak rostoucích cen vstupů. Dlouhodobě fixní výše televizního poplatku a
klesající počet poplatníků způsobuje nerovnováhu mezi příjmy a výdaji, se kterou se vedení České
televize vyrovnává zvyšováním efektivity procesů a důrazem na hospodárnost vynakládaných
prostředků. V rozpočtu na rok 2017 se tento trend projevuje dalším poklesem u většiny položek
provozních a režijních nákladů. Díky tomu může být na hlavní činnost České televize, tedy výrobu a
vysílání televizních pořadů, vynakládáno takové množství peněžních prostředků, které zabezpečí
zachování objemu poskytovaných služeb.
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Provozní a režijní náklady, které zahrnují náklady na šíření signálu, výběr televizních poplatků,
provozovací honoráře, opravy a další, se snížily od roku 2016 snížit o 3 %. Tento pokles ukazuje na
racionalizaci činností a pro vývoj České televize bude podstatné, aby management pokračoval
v tomto trendu a identifikoval další možnosti úspor.
Rozpočet počítá s další etapou generační obměny techniky, výrobních kapacit a infrastruktury
v areálu České televize v Praze, kde některá zařízení a technologie jsou již na hranici životnosti a je
potřeba je postupně obnovovat. Celkově jsou naplánovány investice v objemu 385 milionů Kč.
Rozpočet České televize na rok 2017 lze považovat za realistický. Na straně příjmů počítá pouze
s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů zahrnuje všechny položky potřebné pro výrobu
pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Rozpočet správně reaguje na situaci v ekonomice a
zahrnuje valorizaci mezd. Pozitivní je také pokračující snižování provozních a režijních nákladů a
alokace prostředků primárně na výrobu nových pořadů. Rozpočet je postaven na předpokladech, že
v makroekonomických parametrech nedojde k žádným velkým výkyvům. Týká se to především
inflace a kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud by u nich došlo během roku k negativnímu
vývoji, bude muset management přijmout odpovídající opatření.
Rozpočet je v souladu s Dlouhodobým plánem České televize na roky 2017 až 2021, schváleným
Radou ČT. Po zohlednění projektů a činností přesunutých z roku 2016, jsou celkové náklady
rozpočtu shodné s náklady předpokládanými v Dlouhodobých plánech. Také je splněn hlavní cíl
Dlouhodobých plánů, že finanční prostředky na konci roku 2017 neklesnou pod 1,825 miliardy Kč.
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Příloha č. 9 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016
Stížnosti došlé na Radu ČT
č.j.

Datum
doručení

Odesílatel

Charakteristika

Datum odeslání odpovědi

Způsob
vyřízení

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

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

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

14. 12. 2016

Odpověď RČT

8. 6. 2016

Odpověď RČT

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, ostrakizace KSČM, volební
preference KSČM, stížnost na
pořad Příběhy pod mořskou
hladinou, dehonestace prezidenta,
urážení ČSSD a KSČM
Stížnost - zveřejnění utajovaných
informací v OVM, Stížnost na
vyřazení nevyřízené stížnosti
z evidence, dotaz na průběh
vyřizování stížnosti

předáno J. M. Kašparů
odpověď 2. 3. 2016

6/16,
6a/16
6b/16
6c/16
6d/16
6e/16
6f/16

22. 1. 2016
1. 3. 2016
8. 4. 2016
1. 7. 2016
11. 7. 2016
3. 8. 2016
24. 10. 2016

V. Hendrych

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

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

J. Černý

E8/16

12. 1. 2016

R. Němec

stížnost na používání "headlines"
ve vysílání ČT

3. 2. 2016

Odpověď RČT

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

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
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10/16

18. 2. 2016

J. Tyller

Podnět – tlumočení cizojazyčných
vstupů ve vysílání, opakování
stejných zpráv několikrát za den

E11/16

28. 1. 2016

Schiebertová
(Wratislavský palác)

Stížnost na neoprávněné vniknutí
pracovníků ČT do kanceláří

11/16

26. 2. 2016
31. 3. 2016
7. 4. 2016
8. 4. 2016-2x
13. 7. 2016 –
131 emailů

D. Dvořák (Cannabis
is The Cure)

zrušení cenzury o konopí v ČT

E12,
E12a,
E12b/16,
E12c/16
E12d/16

29. 2. 2016
5. 3. 2016
8. 3. 2016
18. 3. 2016
12. 8. 2016

M. Adámek

13/16
13a/16

9. 3. 2016
27. 4. 2016

P. Janata

E13/16

2. 3. 2016

I. Zahradníčková

E14/16
E14a/16

3. 3. 2016
23. 3. 2016

M. Hoření

E15/16

21. 2. 2016

J. Mítek

E16/16

23. 2. 2016

16/16

2. 3. 2016

Odpověď RČT

NA VĚDOMÍ

27. 4. 2016

Odpověď RČT

30. 3. 2016

Odpověď RČT

8. 6. 2016

Odpověď RČT

27. 4. 2016

Odpověď RČT

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

Odpověď RČT

zařazení jogy do vysílání ČT

16. 3. 2016

Odpověď RČT

J. Stefan

připomínky ke zpravodajství ČT

16. 3. 2016

Odpověď RČT

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

13. 4. 2016

Odpověď RČT

19/16

30. 3. 2016

J. Šinágl

20/16
20a/16,
k 42/16

29. 3. 2016
28. 4. 2016
25. 8. 2016
5. 10. 2016

I. Střelec,
RRTV
B. Kubinová
Policie

stížnost na reportáž Rozvod
rozvědčíka, urgence, dopis Policie

E20/16

15. 3. 2016
21. 3. 2016
1. 4. 2016
4. 4. 2016
12. 4. 2016
18. 4. 2016
27. 4. 2016

NE ZÁKLADNÁM

Stížnost na generálního ředitele ČT
- cenzura ve zpravodajství ČT,
urgence odpovědi, neobjektivní
zpravodajství,nesouhlas s odpovědí
na stížnost, stížnost na

žádost o informaci – pořad 168
hodin, neobjektivita zpravodajství,
Události – Gamma nůž, Čapí
hnízdo, atd., způsob informování o
Rusku
stížnost na trvale svévolné
neobjektivní postoje a financování
pořadů propagujících
pornografickou spodinu v ČT
Stížnost na způsob jakým ČT
informovala o demonstraci proti
islamizaci, která se konala na
Hradčanském náměstí v Praze dne
6.2.2016
Stížnost na pořad Historie.cs-Jan
Šverma padouch nebo hrdina,
opomenutí komunistů-odbojářů ve
vysílání k 15. 3. 1939 (x pochvala za
toto vysílání)

Stížnost na objektivitu vysílání
zpravodajství ČT, stížnost na
zdlouhavé vyřizování stížnosti
stížnost na údajné porušení
Etického Kodexu ČT moderátorkou
Písařovicovou
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vyřízeno

30. 3. 2016

Odpověď RČT

11. 5. 2016
12. 5. 2016
17. 8. 2016
18. 8. 2016
2. 9. 2016
8. 9. 2016
19. 10. 2016
25. 10. 2016
27. 10. 2016
30. 10. 2016
31. 10. 2016
2. 11. 2016
4. 11. 2016
7. 11. 2016
1. 12. 2016
5. 12. 2016

moderátorku paní Krmelovou,
průjezd amerického konvoje,
demonstrace proti ČT, obyčejný
fašismus ,,České" televize, stížnost
na zpravodajství, stížnost na
manipulativní charakter vysílaných
zpráv ČT, stížnost na Interview 24,
vojenské analýzy zpravodajství ČT,
propaganda se znaky podpory
agrese proti jinému státu,
požadavek na dodržování zákona o
ČT, protest proti sestřihu ve
vystoupení pana Bradyho, pohrdání
koncesionáři, porušení zákona o ČT
moderátorkou Zuzanou
Tvarůžkovou, skandální jednání
moderátora Borka, odvolání Petra
Dvořáka z funkce generálního
ředitele, záměna objektivního
zpravodajství za propagandu,
Stížnost na neobjektivní nepravdivé
zpravodajství ČT - Černá Hora,
Stížnost na záměnu zpravodajství
ČT za propaganu, koputí ocelovou
botou do obličeje občaské
společnosti

E21/16
E21a/16

12. 2. 2016
21. 3. 2016

R. Kubička

Stížnost na pořad Horizont ČT24

21/16

20. 4. 2016

J. Němec

věkové složení redakce
zpravodajství-nespokojenost
s odpovědí ČT

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
24a/16

27. 4. 2016
5. 5. 2016
28. 6. 2016

P. Pražák

500str. stížnost na zpravodajství ČT
nesouhlas s odpovědí RČT

22. 6. 2016

Odpověď RČT

E25/16

11. 3. 2016

B. Kopoldová

Stížnost na pořad Historie.cs

27. 4. 2016

Odpověď RČT

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“
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30. 3. 2016

Odpověď RČT

předáno adresátovi
8. 6. 2016 Odpověď RČT

A. Janoušek

stížnost na generálního ředitele –
odvolání se na článek P.
Žantovského

14. 12. 2016

Odpověď RČT

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

E29/16

26. 4. 2016
19. 6. 2016

J. Benda

chování zpravodajů ČT, vysílání
OVM z televizní věže, nesouhlas
s odpovědí RČT

E30/16

23. 5. 2016

Z. Milata

podnět – pořad Horizont ČT24

E31/16

27. 5. 2016

J. Seidler

Stížnost na reportáž v pořadu
Události v regionech a postup
redaktora Václava Svobody

17. 8. 2016

Odpověď RČT

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

14. 9. 2016

Odpověď RČT

33/16

16. 6. 2016

H. Bečánová

Stížnost na GŘ - použití názvu
Sudety v pořadu Všechnopárty

13. 7. 2016

Částečná
odpověď

34/16

20. 6. 2016

J. Janota
(Českomoravská
myslivecká jednota)

Stížnost na pořad Nedej se reportáž Čeho je moc, toho je příliš

34a/16

13. 7. 2016

D. Pitek

reakce na stížnost ČMMJ
- pořad Nedej se - reportáž Čeho je
moc, toho je příliš

E34/16

21. 6. 2016

B. Vantuch

podnět-informační lišta ČT24

13. 7. 2016

Odpověď RČT

E35/16

10. 5. 2016

T. Krejčí

Žádost o slyšení, situace
s koprodukční smlouvou

8. 6. 2016

Odpověď RČT

E36/16

5. 8. 2016

P. Mottl

Objektiv – stížnost na vysílání ve
slovenštině

17. 8. 2016

Odpověď RČT

E37/16

12. 5. 2016

Vackovi

propaganda v seriálu o Karlu IV.dehonestace prezidenta

17. 8. 2016

Odpověď RČT

37/16

7. 9. 2016

Sdružení hasičů
Čech, Moravy a
Slezska

poděkování – Mistrovství ČR
v požárním sportu

E38/16
E38a/16

16. 8. 2016
18. 8. 2016

A. Schubert
M. Kovalová

nevyváženost informací o
Národním parku Šumava

38/16

20. 9. 2016

J. Mates (ÚsvitNárodní Koalice)

stížnost - Superdebata

39/16

29. 9. 2016

ZZSJMK(Klusák)

žádost o poskytnutí informace

E39/16
E39a/16
E39b/16

21. 8. 2016
24. 8. 2016

P. Zemčík

Stížnost na způsob informování o
předpovědi počasí v ČT

E27/16

21. 4. 2016

E28/16
E28a/16
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na vědomí

8. 6. 2016

Odpověď RČT

podnět

na vědomí

14. 9. 2016

Odpověď RČT

na vědomí

14. 9. 2016

Odpověď RČT

Stížnost na porušení zásad
objektivity a vyváženosti a
jednostrannému zvýhodnění
politických stran v superdebatě
před krajskými volbami
Stížnost na genderově a věkově
nevyvážené složení terénních
redaktorů Zpravodajství ČT

E40/16

12. 9. 2016

I. Bartoš
(Česká pirátská
strana)

E41/16

17. 8. 2016

P. Šraier

41/16

16. 9. 2016

A. Kytková

propagace soukr. firmy Jakubem
Železným

42/16
k 20/16

17. 10. 2016

Policie ČR (kauza
Střelec)

kauza I. Střelec – žádost o
součinnost

E42/16

27. 11. 2016

S. Novotný (ANM)

Stížnost na pořad News Room z
30.10.2016

43/16
(k 68-14 a
33-15)
43a/16

24. 10. 2016
16. 11. 2016

J. Straková

upozornění na neplacení tel.
poplatků + žádost o omluvu,
urgence (dopisem pro 14 radních)

E43/16
k E43/16

24. 11. 2016
28. 11. 2016
3. 12. 2016

P. Čepický

Stížnost na pořad 13. komnata
Pavla Lukeše
- reakce v. Stehlíkové – režisérky
poradu
- nesouhlas s odpovědí

44/16

24. 10. 2016

COLAS

žádost o omluvu-nesprávné užití
loga společnosti

E44/16

16. 10. 2016

P. Ziegler

platba koncesionářských poplatků
jazyková úroveň moderátorů

14. 12. 2016

Odpověď RČT

45/16

27. 10. 2016

T. Vokoun

stížnost na nečinnost GŘ (žádost o
informaci-SMS hlasy jednotlivých
párů Stardance 2015)

14. 12. 2016

Odpověď RČT

E45/16

29. 11. 2016

D. Pacltová

reklamy ve vysílání ČT

46/16

27. 10. 2016

M. Tuček

opožděné začátky vysílání pořadů
ČT:D

14. 12. 2016

Odpověď RČT

47/16

27. 10. 2016

J. Šinágl

prodej autorských práv DVD Třicet
případů majora Zemana

48/16

1. 11. 2016

J. Pokorný

ne/objektivita zpravodajství

14. 12. 2016

Odpověď RČT

49/16

4. 11. 2016

Sdružení čs.
zahraničních letců

kampaň ČT proti Českému svazu
bojovníků za svobodu

50/16
(ke
49/16)

8. 11. 2016

P. Sedláček

kampaň ČT proti Českému svazu
bojovníků za svobodu

51/16

10. 11. 2016

RRTV

Analýza informování o tématu
migrace ve zpravodajských a
publicist. pořadech ČT

53/16

18. 11. 2016

RRTV

žádost o posouzení stížnosti na
pořad Normálka

28

23. 11. 2016

Odpověď RČT

26. 10. 2016

Odpověď RČT

NA VĚDOMÍ

NA VĚDOMÍ

54/16

22. 11. 2016

RRTV

stížnost na pořad Události v
regionech Brno (Stávková
pohotovost lékařů)-MUDr Táborská

55/16

24. 11. 2016

Easy
Communications

Stížnost na pořad Newsroom ze
dne 30. 10. 2016

56/16

30. 11. 2016

S. Vacek

autorský námět „Televizní Hyde
Park koncesionářů“

57/16

12. 12. 2016

Klub na obranu
demokracie

Stanovisko k novele zákona o ČT

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření

datum
předání

datum
přijetí
vyjádření

Způsob
vyřízení

15. 7. 2015

Přímé
vyřízení

Odpověď
Rady ČT
15. 7. 2015

č.j.

Datum
doručení

e62/15

20. 5. 2015

63/15

10. 9. 2015

J. Šinágl

66/15
66a/15

21. 9. 2015
11. 11. 2015

AK Vyskočil,
Krošlák

70/15

12. 10. 2015

AK Poledne, Rotta

73/15

15. 10. 2015

RRTV
- Gavlasová
(Berbr)

Stížnost na výroky J. Bosáka

e74/15

6. 11. 2015

M. Hoření

informování o úmluvě TTIP

75/15

21. 10. 2015

R. Dědic (Value
Consulting)

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

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

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

Odesílatel

Charakteristika

A. Vodvářková (P.
žádost o záznam pořadu Děti na tahu
Kudela – PSP ČR)
stížnost na nezveřejnění informací ve
zpravodajství ČT o pietním aktu k
uctění bojovníků proti nacismu
stížnost na reportáže Podezřelé
stavební praktiky a Ochránce ze dne
27.10.2013, urgence odpovědi

21. 10. 2015 16. 11. 2015

16. 12. 2015

Přímé
vyřízení

Částečná
odpověď
21. 10. 2015
Odpověď
Rady ČT
16. 12. 2015

Přímé
stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne
11. 11. 2015
vyřízení
7.9.2015-Stíny minulosti Pavla Tykače
22. 12. 2015

Odpověď
Rady ČT
11. 11. 2015

11. 11. 2015

Přímé
vyřízení
22. 12. 2015

Odpověď
Rady ČT
11. 11. 2015

16. 12. 2015

15. 1. 2016

Odpověď
Rady ČT
3. 2. 2016

Stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost
25. 11. 2015 15. 1. 2016
o omluvu

Odpověď
Rady ČT
17. 2. 2016
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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

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

36/16

19. 8. 2016

RRTV(Krupica)

propagace hazardu ve vysílání ČT

14. 9. 2016

Částečná
odpověď
14. 9. 2016

40/16

30. 9. 2016

I. Štampach

vystoupení některých politiků na
bohoslužbě

9. 11. 2016

Částečná
odpověď
9. 11. 2016

52/16

11. 11. 2016

AFK Slavoj Podolí

žádost o uzavření smlouvy

23. 11. 2016

30

Na vědomí

Odpověď
Rady ČT
23. 11. 2016

