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Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 18. 1. 2017 

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

M. Jankovec, J. M. Kašparů, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka, D. Váňa,  

J. Závozda 

 

Omluveni: J. Kratochvíl 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, M. Fridrich, P. Hanuš, J. Staněk 

 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva J. Brandejse k materiálu „Informace o programovém schématu TV kanálů ČT na 

1. pololetí 2017“ 

7. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – osnova 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 09/02/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 10/02/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní J. Brandejs a D. Váňa a 

pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 11/02/17: Rada ČT obdržela materiál „Informace o programovém schématu TV 

kanálů ČT na 1. pololetí 2017“. Hodnotící zprávou pověřuje Mgr. Jana Brandejse.                

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

 



2 

Usnesení č. 12/02/17: 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. 

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

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Spokojenost s pořady České televize v loňském roce dosáhla stejné úrovně jako  

v  roce 2015. Mezi programy s nejvyšší mírou spokojenosti znovu patřily ČT2, ČT sport a ČT 

art. Mírný nárůst Česká televize zaznamenala u sledovaných ukazatelů originality a zaujetí.  

 

2. Česká televize v roce 2016 na všech svých programech splnila předepsané zákonné 

povinnosti týkající se pořadů pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením a plnění kvót 

evropské produkce ve vysílání, o čemž v rámci pravidelných výkazů informovala Radu pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Česká televize také informovala o opatřeních přijatých na 

podporu mediální gramotnosti.  

 
3. Česká televize v neděli 15. ledna zahájila vysílání nové řady dokumentárního cyklu GEN, 

který se tak na obrazovky vrací po patnácti letech. Portréty významných osobností očima 

předních režisérů, ale i režijních debutantů diváci uvidí každou neděli v hlavním vysílacím 

čase na programu ČT1.  

 

4. Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem cen Trilobit udílených Českým 

filmovým a televizním svazem FITES. Z projektů, na kterých se podílela, byly oceněny 

dokument o severokorejském režimu V paprscích slunce a filmový dokument Odvaha  

o vzniku jezdecké sochy Jošta Lucemburského. Cenu Ferdinanda Vaňka za přínos rozvoji 

občanské společnosti pak v rámci slavnostního večera, přenášeného v sobotu  

14. ledna na programu ČT art, získali autoři reportáže Účastníci zájezdu z pořadu Reportéři 

ČT. 

 

5. Filmová pohádka Anděl Páně 2, jejímž je Česká televize koproducentem, v minulém týdnu 

překročila milion diváků v českých kinech. Podle údajů filmových distributorů  

je tak prvním snímkem, který na tuto hranici dosáhl již v šestém týdnu od premiéry.  

 

6. V hlavním programu filmového festivalu Berlinale, jehož 67. ročník začíná 9. února,  

se objeví dva koprodukční snímky České televize. Pod hlavičkou Berlinale Special se 

mezinárodní gala premiéry dočká snímek Masaryk o osudu diplomata a politika Jana 

Masaryka. Druhým filmovým zástupcem je drama režisérky Agnieszky Holland nazvané 

Přes kosti mrtvých, které vzniklo v polsko-české koprodukci.  

 
7. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámila nominace na 24. ročník Českých lvů. V 

patnácti kategoriích se o ceny bude ucházet také dvanáct koprodukčních snímků České 

televize. Vůbec nejvíce, celkem čtrnáct, nominací získal náš koprodukční film Masaryk. 

Česká televize se v loňském roce podílela na pětatřiceti distribučních filmech, z toho 15 

hraných a 20 dokumentárních. 

 
8. V Bratislavě se v minulém týdnu uskutečnilo setkání vedení České televize s představiteli 

slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVS. Tématem jednání byla dosavadní 

spolupráce a přípravy společných projektů v souvislosti s blížícím se stým výročím vzniku 

Československa. 
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9. Z důvodu uplynutí mandátu dvou členů Etického panelu České televize, pana profesora 

Václava Pačese a Zdeňka Velíška, jsem se rozhodl k jejich opětovnému jmenování  

na nové funkční období. Etický panel ČT, který je poradním orgánem generálního ředitele, 

tak nadále zůstává v plném, pětičlenném složení. 

 
10. Česká televize přivítala rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která většinou 111 hlasů 

podpořila návrh na řešení dlouholeté právní nejistoty ohledně odpočtu daně z přidané 

hodnoty u veřejnoprávních médií. Česká televize deklarovala, že prostředky získané 

z částečného odpočtu hodlá přednostně využít na realizaci druhé vlny digitalizace, kterou 

předpokládá Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválená 

v loňském roce. Návrh v rámci takzvaného daňového balíku nyní projedná Senát. 

 

11. Česká televize se ohrazuje proti tvrzením v tiskové zprávě Rady pro rozhlasové  

a televizní vysílání, která upozorňuje na porušení zákona při vysílání pořadu Americká 

volební noc. Stanovisko však Česká televize zaujme až po doručení písemného vyhotovení 

upozornění Rady a vypořádá se s ním zákonnou cestou. 

 
 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 13/02/17: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

10. 1. 2017 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 14/02/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 09/02/17 týkající se zprávy o 

činnosti DK za období 4. čtvrtletí roku 2016. Zpráva o činnosti DK je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

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

 

Usnesení č. 15/02/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 10/02/17 přijaté formou per 

rollam dne 16. 1. 2017 týkající se veřejné zakázky „Oprava hydroizolací a povrchů v atriu, 

objekt 505“.  

(Usnesení č. DK 10/02/17 je přílohou č. 3 zápisu z jednání RČT) 

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

 

 

6) Informace o programovém schématu TV kanálů ČT na 1. pololetí 2017 

 

Usnesení č. 16/02/17: Rada ČT bere na vědomí materiál „Informace o programovém 

schématu TV kanálů ČT na 1. pololetí 2017“ a žádá generálního ředitele, aby předložil 

aktualizaci materiálu v termínu do 31. srpna 2017. 

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

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 
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7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – osnova 

 

Usnesení č. 17/02/17: Rada schvaluje osnovu Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2016 v 

navrženém znění. 

(Příloha č. 4 tohoto zápisu)  

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

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 18/02/17: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 5 tohoto zápisu). 

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

 

 

9) Různé 

 

a) Usnesení č. 19/02/17: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT za 

rok 2016, která činila 38 669 Kč. 

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

 

Usnesení č. 20/02/17: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady ČT 

v roce 2017 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:  

předseda ve výši 1,27 

místopředseda 1,03  

členové 0,8  

 

a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2017 ve výši: 

 

předseda 34 500,- Kč  

místopředseda 28 700,- Kč  

členové 25 800,- Kč  

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

 
b) Předseda Rady ČT Ing. J. Bednář informoval členy rady, že se koná: 

 dne 19. 1. 2017 od 15:00 hod. kulatý stůl na téma „Novelizace zákonů o České televizi a 

Českém rozhlasu“, který se uskuteční v Senátu Parlamentu České republiky 

 dne 27. 1. 2017 od 10:00 hod. seminář Volebního výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky na téma "Novela zákona o České televizi a Českém 

rozhlasu" 

 

c) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 1. 2. 2017, bude 

upřesněn v pozvánce. 

 
 

d) Usnesení č. 21/02/17: Rada nesouhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla.  
(5:8:1) Návrh byl přijat. Proti vystoupení 8 členů. Souhlas s vystoupením 5 členů. Zdržel se 1 

člen. 
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10) Závěr  
 
 
 
 
 
 

   Ing. Jan Bednář 
 předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 10. 1. 2017 

2) Usnesení č. DK 09/02/17- zpráva o činnosti DK – per rollam ze dne 16. 1. 2017 

3) Usnesení č. DK 10/02/17 - Oprava hydroizolací a povrchů – per rollam ze dne 16. 1. 2017 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – osnova 

5) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 

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

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 10. 1. 2017 

 

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

Omluveni:   J. Maceška 

 

Hosté:    H. Chudárek 

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 7. 12. 2016 

 

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, 837/819-0-

D1-00, 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, 837-

0-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. 
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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) 
 
 
Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 
 

 

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 

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) 
 
 
Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 
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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-D4-

00, 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, 

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) 
 
Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 

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) 
 
Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 
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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. 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 

 

 

Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 

 

ze dne 9. 12. 2016 

 

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.  
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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.  

 

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. 

 

Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 14. 12. 2016 
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ze dne 29. 12. 2016 

 

Usnesení č. DK 07/01/17 

 

Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části 

nemovitosti ve vlastnictví České televize se společností Vodafone Czech Republic a.s.. 

 

Česká televize uzavřela dne 22.8.2006 smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 1010489/821, 718-0-

D0-00, ve znění jejího dodatku č. 1, se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, 

jejímž předmětem je úplatné užívání části střechy budovy čp. 1669 (objekt PST) České televize na 

Kavčích horách, k.ú. Nusle o výměře 15 m2, a to za účelem umístění a provozování 

telekomunikačního zařízení nájemce pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů. 

 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby nájmu a doplnění kontaktních údajů obou smluvních 

stran. Doba nájmu byla ve smlouvě o nájmu sjednána na dobu 10 let, a to do 5.2.2017. Smluvní 

strany se dohodly na prodloužení doby nájmu do 31.12.2024. 

 

Předložený návrh dodatku č. 2, v němž je zapracována výše uvedená dohoda smluvních stran, je 

interně evidován pod č. 1080227/2848, 718-0-D2-00, a je řádně garantován / schválen v interním 

systému elektronického oběhu smluv České televize.  

 

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, smlouvy o nájmu části nemovitosti, uzavřené se 

společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, jehož předmětem je prodloužení doby 

nájmu a doplnění kontaktních údajů. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 1. jednání Rady ČT dne 4. 1. 2017 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 20. jednání Rady ČT konaného dne 14. 12. 

2016 a o průběhu 1. jednání Rady ČT v roce 2017 konaného dne 4. 1. 2017. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 08/01/17 (příloha č. 1) 
 

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

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1402 431111 Výměna podlahových krytin v objektech ČT 

 

s termínem do 31. ledna 2017. 

(5:0:0) 
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Ad 5) Různé 

 

 DK vyslechla prezentaci výkonného ředitele Obchodu Hynka Chudárka týkající se 

organizační struktury útvaru Obchod a struktury jeho výnosů a nákladů, legislativních 

omezení činnosti a způsobů refinancování příjmů na příslušných programech. 

 

 Další termíny jednání DK: 7. 2. 2017 

       7. 3. 2017 

       4. 4. 2017 

 

 

             Bc. Jiří Staněk 

                                  Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 08/01/17 

 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 10. 1. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 08/01/17 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 08/01/17 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1402 431111 Výměna podlahových krytin v objektech ČT 

 

 

s termínem do 31. ledna 2017. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

       Bc. Jiří Staněk 

                         předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 09/02/17 

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

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

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k usnesení č. DK 09/02/17 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

4. 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 4. čtvrtletí roku 2016. 

 

Dozorčí komise prověřila průběh následujících veřejných zakázek: 

Modernizace studia RK14 SD/HD 

Dodávka záznamového stroje HDTV typu HDCAM pro potřeby kanálu ČT Sport 

Zřízení šatny pro účinkující v hudebním studiu 

Poskytování služeb souvisejících s tiskem a rozesíláním upomínek 

Dodávka mikrobusů pro středisko 671 

 

Dozorčí komise pro projednání návrhu doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas 

s uzavřením smluv o zřízení služebnosti, jejichž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

Dozorčí komise po projednání návrhu doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s 

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Martinem a Martinou Žáčkovými, jejímž 

předmětem je zřízení služebnosti inženýrských sítí váznoucí na pozemku České televize. 

 

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

projektů za období 3. čtvrtletí 2016. 

 

Dozorčí komise na vyžádání 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. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 1, 

smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností E4C Group, s.r.o., jehož předmětem 

je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 a 

dodatku č. 4 smlouvy o nájmu pozemku uzavřené se společností E4C Group, s.r.o., jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu 

na pronájem prostoru se společností DELIKOMAT s.r.o.. 
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Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předložila své stanovisko k návrhu rozpočtu České 

televize na rok 2017.  

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 

smlouvy o nájmu části nemovitosti, uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu a doplnění kontaktních údajů. 

 

 

Jiří Staněk 

Dozorčí komise rady České televize 

 

 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 10/02/17 

 
Dozorčí komise obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava hydroizolací a povrchů v atriu, 

obj. 505“.   

  

Předmětem veřejné zakázky, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, bylo provedení 

stavebních prací za účelem odstranění dlažby a izolačních souvrství v pásu podél objektu TP3 a 

části podloubí až na nosnou betonovou konstrukci, dále položení nové hydrotepelné izolace a 

zpětné pokládky a doplnění kamenné dlažby. 

 

Zadavatel přistoupil k zadání této veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení 

§ 23 odst. 4 písm. b) Zákona 137/2006 Sb. z důvodu krajně naléhavého případu, který svým 

jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou 

zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Po silných deštích došlo k výraznému rozšíření rozsahu 

zatékání, které ohrožovalo provoz v prostorách strojoven vzduchotechniky a silnoproudé rozvodny. 

Porucha by mohla způsobit zadavateli jako provozovateli televizního vysílání ohrožení bezpečnosti i 

vlastního vysílání.  

 

Předpokládaná cena celkem 1 650 000,--Kč bez DPH byla stanovena na základě odborného 

odhadu žadatelského útvaru. 

 

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, protože zakázka byla zadána v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění ve smyslu § 23 odst. b) zákona. Zadavatel posoudil, zda nabídka splňuje jeho 

požadavky. Šestičlenná komise vybrala firmu Prozac stavební s.r.o., Rudolfovská tř. 464/103, 370 

01 České Budějovice s cenou 1 569 775,--Kč. 

 

Po prostudování kompletní dokumentace dozorčí komise konstatuje, že uplatnění § 23 odst. 4 písm. 

b) zákona č. 137/2006 Sb. bylo odůvodněné. Předložená nabídka splňovala veškeré požadavky 

výzvy k podání nabídky a podmínky veřejné zakázky dané zákonem o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2016 
 

OBSAH  

 

Úvodní slovo předsedy Rady České televize  

Úvodní slovo generálního ředitele České televize  

 

1. Úvod  

1.1 Základní údaje o České televizi v roce 2016  

1.2 Složení Rady České televize  

1.3 Složení dozorčí komise Rady České televize  

1.4 Složení managementu České televize  

1.5 Složení Etického panelu České televize  

 

 

2. Česká televize v roce 2016 

  

2.1 Programové služby 

  

2.1.1 Programové okruhy České televize stav v roce 2016 a výhled na další období  

2.1.2 Nová media - stav v roce 2016 a výhled na další období  

2.1.3 Předpokládaný rozvoj programových služeb  

 

2.2 Původní tvorba České televize 

  

2.2.1 Vývoj a výroba pořadů v roce 2016 a výhled na další období  

2.2.2 Priority činnosti TPS v roce 2016 a výhled na další období  

2.2.3. Česká televize a česká kinematografie v roce 2016 a výhled na další období  

 

2.3 Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2016 

  

2.4 Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2016 

 

 

3. Rada České televize v roce 2016 

 

3.1 Závěry a hodnocení Rady České televize 

 

3.1.1 Souhrnné hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí  

3.1.2 Činnost České televize v roce 2016 při naplňování speciálního ustanovení zák.č.  

         247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

         v roce 2016  

 

3.2 Závěrečné shrnutí plnění zákonných norem Českou televizí  

 

3.3 Stížnosti a podněty 
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3.4 Činnost Rady ČT v roce 2016 

 

3.4.1 Jednání Rady České televize  

3.4.2 Agenda Rady České televize  

3.4.3 Činnost dozorčí komise Rady České televize  

 

4. Přílohy  

 

4.1 Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2016  

4.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

4.3 Soudní spory a správní řízení v roce 2016  

4.4 Usnesení Etického panelu České televize  

4.5 Organizační schéma České televize  

4.6 Oceněné pořady ČT  

4.7 Mezinárodní koprodukce 2016  

4.8 Stavba nového studia ČT v Brně – přehled za rok 2016  

4.9 Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 2016 

 

 
Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 

 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 18. 1. 2017 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

42/16 
k 20/16 

17. 10. 2016 
Policie ČR (kauza 

Střelec) 
kauza I. Střelec – žádost o 

součinnost 
26. 10. 2016 Odpověď RČT  

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  

NA VĚDOMÍ  

44/16 24. 10. 2016 COLAS 
žádost o omluvu-nesprávné užití 

loga společnosti 
NA VĚDOMÍ  

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  
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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 
   

E47/16 10. 12. 2016 K. Čabrádek 
změna programu ČT - nezařazení 

dokumentu Pavel Wonka se 
zavazuje dne 6. 12. 2016 

   

48/16 1. 11. 2016 J. Pokorný ne/objektivita zpravodajství 14. 12. 2016 Odpověď RČT  

E48/16 25. 12. 2016 J. Kačírek 
zkopírování štědrodenního 

programu + otázky 
   

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 

NA VĚDOMÍ  

53/16 18. 11. 2016 RRTV 
žádost o posouzení stížnosti na 

pořad Normálka 
   

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 NA VĚDOMÍ  

E1/17 13. 1. 2017 Š. Kotrba 

stížnost na reakci M. Kubala a F. 
Lutonského na rozhodnutí RRTv ve 

věci "Americká volební noc" - 
údajné porušení Kodexu ČT 

   

2/17 9. 1. 2017 B. Konečný 
stížnost na zpravodajství ČT - dění 
na Ukrajině, volby prezidenta USA, 

odstoupení V. Británie z EU 

   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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 
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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 

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 

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 

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 16. 12. 2016 

Částečná 
odpověď 

9. 11. 2016 

E46/16 2. 12. 2016 P. Krešňák 
porušení Statutu ČT v pořadu Černé 

ovce dne 1.12.2016 
4. 1. 2017 

Přímé 
vyřízení 

 

Odpověď 
Rady ČT 

4. 1. 2017 

52/16 11. 11. 2016 AFK Slavoj Podolí žádost o uzavření smlouvy 23. 11. 2016 Na vědomí 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 11. 2016 

54/16 22. 11. 2016 RRTV 
stížnost na pořad Události v regionech 

Brno (Stávková pohotovost lékařů)-
MUDr Táborská 

4. 1. 2017  
Částečná 
odpověď 
4. 1. 2017 

1/17 19. 12. 2016 
LEO 

EXPRESS(Köhler) 

zásah do pověsti společnosti Leo 
Express - nepravdivé tvrzení na webu 

ČT24 

18. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 

 


