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Zápis z 8. jednání Rady České televize ze dne 12. 4. 2017 

 

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

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

D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni: J. Brandejs – příchod 14:43 hod., J. Závozda – příchod 13:42 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  J. Staněk, P. Dvořák, P. Koliha 

 

 

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 o ČT D za rok 2016  

7. Výběrové řízení na generálního ředitele České televize – zúžený výběr kandidátů 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 86/08/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 87/08/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředsedové J. Dědič a R. 

Hindls a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 88/08/17: 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. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize připravila na webových stránkách programu ČT:D Velikonoční kalendář. 

Cílem projektu, který navazuje na vánoční obdobu, úspěšný Adventní kalendář, je 

představit velikonoční zvyky i křesťanskou podstatu svátků, včetně jejich promítnutí 

do hudebních a výtvarných děl. Nejrůznější aktivity a hry budou na stránkách přibývat až 

do 24. dubna. 

 

2. Na konci března byla zahájena charitativní akce Peříčkový týden, která předchází 

tradičnímu sbírkovému projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize 

Pomozte dětem. Benefiční večer věnovaný podpoře ohrožených a znevýhodněných dětí 

uvede v sobotu 15. dubna program ČT1. 

 

3. Česká televize byla mediálním partnerem udílení výročních knižních cen Magnesia Litera. 

Přímý přenos letošního šestnáctého ročníku diváci mohli sledovat v úterý 4. dubna na 

programu ČT art. 

 

4. Česká televize je hlavním mediálním partnerem festivalu Dny evropského filmu, který od 6. 

do 13. dubna ve vybraných pražských kinech představí padesátku filmů z různých koutů 

Evropy. Po pražské a brněnské části festival v rámci tzv. festivalových ozvěn zavítá do 

dalších českých a moravských měst. 

 

5. Česká televize v pražském kině Lucerna uspořádala premiérová představení dvou nových 

televizních filmů Zádušní oběť a Monstrum. První z nich, Zádušní oběť, již má za sebou i 

televizní premiéru, kterou diváci mohli zhlédnout v neděli 9. dubna na programu ČT1. 

 

6. Česká televize připravila sedmidílný dokumentární seriál Provedu! Přijímač, který sleduje 

deset armádních rekrutů během tříměsíčního výcvikového kurzu. Dokumentární série, 

která se odehrává během základní vojenské přípravy v kasárnách ve Vyškově, bude 

na programu ČT2 poprvé uvedena dnes večer. 

 

7. Pětadvacet let na obrazovce oslaví v tomto týdnu investigativní publicistický pořad Černé 

ovce. Pod názvem Černé ovce, sem tam bílá jej Česká televize vysílala poprvé 13. dubna 

1992. Kromě klasických publicistických kauz mají v pořadu stálý prostor rubriky Test, 

Poradna a Vyzkoušeli jsme. Česká televize aktuálně magazín vysílá čtyřikrát týdně, 

od pondělí do čtvrtka, vždy v podvečer. 

 

8. Česká televize na veletrhu v Cannes s producenty z Německa a Nizozemska uzavřela 

opční smlouvu na natočení zahraniční verze seriálu Labyrint. Zájem byl také o převzetí 

seriálu Rapl či minisérie Spravedlnost, kterou by rádi natočili ve Francii. Česká televize na 

veletrhu pro své diváky získala práva na filmové a seriálové novinky, například osmidílnou 

sérii Půlnoční slunce od tvůrců seriálu Most nebo premiérovou řadu Červeného trpaslíka. 

 

9. Dne 30. března se v sídle České televize konalo setkání s rektory a dalšími představiteli 

vysokých škol, které mělo na programu pravidelné zhodnocení dosavadních zkušeností a 

přípravu dalších společných aktivit. Mezi diskutovanými tématy nechybělo každoroční 

vítání nových stážistů, účast na pracovních veletrzích či spolupráce na tvorbě studentských 

filmů.  
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10. V pondělí 3. dubna jsem se v Hradci Králové zúčastnil konference ISSS, která se věnovala 

tématům veřejné správy, rozvoje e-governmentu a informatizaci společnosti. Ve svém 

příspěvku jsem hovořil mimo jiné o aktuální situaci kolem procesu televizní digitalizace. 

 

11. V úterý 11. dubna se konala další z přednáškových akcí, které vznikají ve spolupráci České 

televize a univerzit. V rámci zhruba tříhodinového programu na Západočeské univerzitě 

vystoupili šéfredaktor zpravodajství ČT Petr Mrzena, moderátor Michal Kubal, dále místní 

politologové Přemysl Rosůlek a Petr Jurek nebo představitel rakouské televize ORF Oliver 

Ortner. Dalšími zastávkami přednáškového cyklu budou Univerzita v Hradci Králové, 

Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a 

Univerzita Karlova. 

 

12. V úterý se uskutečnilo setkání vedení České televize se členy senátního Výboru pro 

vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Senátoři se zástupci ČT diskutovali  

o otázkách týkajících se hospodaření, televizní tvorby a legislativních změn, které aktuálně 

dopadají na fungování médií veřejné služby. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 89/08/17: Rada bere na vědomí zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

4. 4. 2017 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 90/08/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 26/05/17 přijaté formou per 

rollam dne 6. 4. 2017 týkající se veřejné zakázky na nákup elektrické energie na komoditní 

burze. (Usnesení č. DK 26/05/17 je přílohou č. 2 tohoto zápisu) 

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

 

 

6) Zpráva o ČT D za rok 2016 

 

Usnesení č. 91/08/17: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT D za rok 2016“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil materiál v termínu do 28. února 2018.  

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

 

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

 

 

7) Výběrové řízení na generálního ředitele České televize – zúžený výběr kandidátů 

 

Usnesení č. 92/08/17: Rada konstatuje, že ve schválené lhůtě obdržela celkem 12 přihlášek 

do výběrového řízení na generálního ředitele ČT. 

Rada konstatuje, že 28. 3. 2017 proběhlo otevírání obálek za přítomnosti notářky Mgr. Gajané 

Rejzkové, která po vyhodnocení splnění podmínek výběrového řízení na GŘ sepsala notářský 

zápis. Žádný z kandidátů nebyl vyřazen. 

Rada konstatuje, že schválené materiály byly předány všem jejím členům na 7. jednání Rady 

ČT v roce 2017. 
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Rada konstatuje, že do výběrového řízení se přihlásili tito kandidáti:  

 

Alena Dlabačová 

Gabriela Froňková Dousková 

Petr Dvořák 

Martin Konrád 

Tomáš Kopečný 

Karel Novák  

Daniel Petruška 

Jiří František Potužník 

Radoslav Štědroň 

Milan Vacek 

Stanislav Vaněk 

Petr Vinklář 

 

Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje 

výsledky jednotlivých kol hlasování, ve složení Jan Bednář, Michal Jankovec a Ivana Levá. 

Předsedou volební komise je jmenován Michal Jankovec. 

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

 

Usnesení č. 93/08/17: Rada souhlasí s volbou užšího výběru kandidátů dle následujícího 

způsobu:  

 

 Tajné hlasování 

 1. kolo hlasováni 

 Každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény všech kandidátů, kteří postoupili do 

aktuální fáze výběrového řízení (tj. splnili podmínky zadávací dokumentace, případně 

sami nerezignovali na další účast ve výběrovém řízení). 

 Každý člen rady označí na hlasovacím lístku max. 5 kandidátů, a to křížkem v 

prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta, a vhodí v nezalepené obálce do 

urny. 

 Do dalšího kola výběrového řízení na GŘ postupují kandidáti, kteří obdrželi počet 

hlasů 8 a vyšší. 

 Pokud v 1. kole nepostoupí do finále výběrového řízení min. 5 kandidátů, proběhne 2. 

hlasovací kolo. 

 

2. kolo hlasováni 

 Každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří v I. kole obdrželi 

alespoň 5 hlasů. 

 Každý člen rady označí na hlasovacím lístku max. 3 uchazeče a lístek v nezalepené 

obálce vhodí do urny. 

 Do finálového kola výběrového řízení na GŘ společně s kandidáty zvolenými v 1. kole, 

postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů tak, aby celkový počet účastníků 

finálového kola byl 5. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním postupovém místě 

proběhne 3. kolo hlasování. 

 
3. kolo hlasováni 

 Každý člen rady obdrží hlasovací lístky se jmény kandidátů, kteří měli ve 2. kole stejný 

počet hlasů na posledním postupovém místě. 
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 Každý člen rady označí na hlasovacím lístku právě tolik jmen, kolik míst zbývá do 

obsazení pětice pro finálové kolo. Lístek v nezalepené obálce vhodí do urny. 

 Do finálového kola postupují kandidáti, kteří ve 3. kole hlasováni obdrželi nejvyšší 

počet hlasů tak, aby doplnili finálové kolo na 5 účastníků, přičemž nejnižší počet 

postupových hlasů je 5. 

 V případě rovnosti hlasů proběhnou další kola hlasování stejným způsobem jako ve 3. 

kole hlasování. 

 

V případě, že by se nerozhodlo do 5. kola včetně, postupují do finálového kola kandidáti vzešlí 

z 1. a 2. kola hlasování. 

 

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

 

Dne 26. 4. 2017 se uskuteční finálová volba výběrového řízení na generálního ředitele ČT. 

Od 13:00 hod. začne jednání rady a následně proběhnou veřejná slyšení kandidátů: 10 minut 

vlastní projev, neomezený čas na odpovědi na dotazy členů rady. 

Kandidáti budou vystupovat v pořadí určeném losem.  

Vystoupení každého kandidáta na generálního ředitele na veřejném slyšení je podmínkou k účasti 

ve finálové volbě. 

 

Usnesení č. 94/08/17: Rada souhlasí se způsobem hlasování ve finálové volbě výběrového 

řízení na generálního ředitele ČT takto: přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový. 

 

1. kolo hlasování: 

 každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z volby dne  

 12. 4. 2017 

 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše dvě jména křížkem v prázdném  

políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny 

 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 

 do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 

 v případě rovnosti hlasů postupují do 2. kola kandidáti se shodným počtem hlasů 

 

2. kolo hlasování 

 každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z 1. kola hlasování 

 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše jedno jméno křížkem 

v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny 

 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 

 v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 

 v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, následuje 3. kolo  

hlasování, kterého se zúčastní 2 kandidáti z 2. kola 

 v případě rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti z 2. kola 

 

3. kolo hlasování 

 každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů 

 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše jedno jméno křížkem 

v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny 

 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 

 v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 

 v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, bude se po technické 
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přestávce celá finálová volba opakovat (nejvýše 2x) s tím, že vypadne vždy kandidát 

s nejnižším počtem hlasů v 1. kole hlasování. 

 

Rada si vyhrazuje právo vyhlásit technickou přestávku kdykoliv během volby 

 

1. opakování finálové volby 

pokud nevzejde GŘ, bude se celá finálová volba opakovat 

 

2. opakování finálové volby 

pokud nevzejde GŘ, výběrové řízení se ruší. 

 

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

 

Volba kandidátů do finálové volby výběrového řízení na generálního ředitele České televize 

 

Volební komise konstatovala, že v 1. kole hlasování bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích 

lístků. Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti obdrželi 

následující počet hlasů: 

 

Alena Dlabačová   1 hlas 

Gabriela Froňková Dousková  1 hlas 

Petr Dvořák   15 hlasů 

Martin Konrád   11 hlasů 

Tomáš Kopečný   2 hlasy 

Karel Novák    11 hlasů 

Daniel Petruška   0 hlasů 

Jiří František Potužník  8 hlasů 

Radoslav Štědroň  1 hlas 

Milan Vacek   4 hlasy 

Stanislav Vaněk   3 hlasy 

Petr Vinklář   9 hlasů 

 

Do finálové volby postupují tito kandidáti: 

Petr Dvořák    15 hlasů 

Martin Konrád    11 hlasů 

Karel Novák    11 hlasů 

Petr Vinklář    9 hlasů 

Jiří František Potužník   8 hlasů 

 

 

Usnesení č. 95/08/17: Rada konstatuje, že do finálové volby výběrového řízení na 

generálního ředitele ČT postupují (řazeno abecedně): Petr Dvořák, Martin Konrád, Karel 

Novák, Jiří František Potužník, Petr Vinklář.     

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 96/08/17: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 3 tohoto zápisu). 

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

 

 

9) Různé 

 

a) Jednání Rady ČT v TS Brno bylo přesunuto z termínu 10. 5. 2017 na termín 31. 5. 2017.  

Dne 10. 5. 2017 proběhne jednání jako obvykle v Praze. 

 

b) Usnesení č. 97/08/17: Rada souhlasila s vystoupením pana Stanislava Vacka.  

 (9:1:5) Návrh byl přijat. Zdrželi se radní Brandejs, Dědič, Dostál, Jankovec, Závozda 

 

c) Usnesení č. 98/08/17: Rada souhlasila s vystoupením paní Jitky Strakové.  

 (2:5:8) Návrh nebyl přijat. 

 

d) Usnesení č. 99/08/17: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla.  

 (0:8:7) Návrh nebyl přijat. 

 

e) Program 9. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 26. 4. 2017, 

bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

10) Závěr  

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Bednář 

 předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 4. 4. 2017 

2) Usnesení č. DK 26/05/17– nákup elektrické energie - per rollam ze dne 6. 4. 2017 

3) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Dědič   Prof. Richard Hindls 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 4. 4. 2017 

 

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

Omluveni:   J. Stránský 

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 10. 3. 2017 

 

Usnesení č. DK 20/04/17  

 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí roku 2017.  

 

Příloha k usnesení č. DK 20/04/17 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 2. ČTVRTLETÍ 2017 

 

 

Ve 2. 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 

  

(5:0:0) 
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Usnesení č. DK 21/04/17  

 

Dozorčí komise obdržela materiály k veřejné zakázce na modernizaci výtahů č. 38, 39 a 40 

v objektu zpravodajství ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 

Účelem modernizace byla kompletní výměna výtahů za nové a likvidace stávajících, kromě 

některých částí po domluvě při demontáži, se zachováním nosnosti a plochy klece.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky za dodávku tří výtahů byla stanovena ve výši 2.550.000,- Kč bez 

DPH (cena každého z výtahů je 850.000,- Kč bez DPH) a byla stanovena na základě rozpočtu 

obdobné akce z r. 2012, kdy se soutěžní ceny pro 3-stanicový výtah pohybovaly v této cenové 

úrovni. Zakázka vyhlášena 20. 4. 2015 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 1. 6. 2015. 

  

Zadavatel oslovil 5 subjektů v oboru, nabídku podalo 7 firem. Pětičlenná hodnotící komise vybrala 

nabídku uchazeče Výtahy Vaněrka, s.r.o., U Hrádku 2960, Teplice s nejnižší nabídkovou cenou 

1.617.000,- Kč bez DPH. 

 

Dozorčí komise na základě předložené dokumentace a výše uvedeného konstatuje, že při tomto 

výběrovém řízení nebyl porušen zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ani navazující 

vnitřní předpisy České televize. 

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 22/04/17  

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Upgrade diskového záznamu 

v PVS na HD“.   

 

Předmětem veřejné zakázky, byla dodávka bezpáskového záznamu umožňujícího nahrávat, ale 

zejména kvalitně reprodukovat záběry nižší rychlosti. Tato dodávka musela navazovat na stávající 

technologii v přenosové technice zadavatele a musela umožňovat síťové řetězení s již pořízenou 

technologií. Podmínkou zadavatele byl zároveň odkup diskového záznamu EVS XT pracujícího 

pouze v SD režimu (SD server), pořízeného v roce 2005. 

 

Zadavatel provedl zadání této veřejné zakázky v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 

137/2006 Sb., oznámením otevřeného řízení vyzval zadavatel neomezený počet dodavatelů k 

podání nabídek a k prokázání splnění nezbytné kvalifikace. 

 

Zadání této veřejné zakázky bylo odůvodněno potřebou plnohodnotného využití možností a kvality 

nových HD kamer. Investice byla předpokladem přechodu výroby zadavatele do formátu HDTV, 

tedy zvýšení kvality vysílání pro veřejnost. Předmět zakázky byl určován nutností návaznosti na 

stávající technologii v přenosové technice zadavatele, podmínkou zakázky byla i možnost síťového 

řetězení s touto technologií. Odprodej diskového záznamu EVS XT byl odůvodněn jeho 

nepotřebností. 

 

Předpokládaná cena celkem 280.718 € bez DPH byla stanovena na základě indikativní nabídky 

společnosti INTERLAB, která je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů obdobných 

komodit. Oproti tomu cena vzájemného odkupu diskového záznamu EVS XT nesměla být nižší, než 

26.100 € bez DPH. 
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Zakázka byla vyhlášena 15. 4. 2015, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek (2.6.2015) předložil 

nabídku jediný uchazeč (minimální počet zájemců v otevřeném výběrovém řízení není limitován). 

Hodnotící komise hodnotila nabídky podle jediného kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. 

 

Hodnotící komise konstatovala, že jediná učiněná nabídka splňovala požadavky zadavatele, 

uvedené v zadávací dokumentaci a dle stanoveného hodnotícího kritéria vybrala uchazeče 

INTERLAB, se sídlem ve Francii, s nabídkovou cenou 253.718 € včetně DPH (po odpočtu výkupní 

ceny diskového záznamu 27.100 €).  

 

Po prostudování kompletní dokumentace dozorčí komise konstatuje, že uplatnění postupu dle 

ustanovení § 27 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, ani vnitřní předpisy České televize, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 

 
Projednáno na 6. jednání Rady ČT dne 15. 3. 2017 
 

 

ze dne 24. 3. 2017 

 
Usnesení č. DK 23/04/17 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

části pozemků České televize.  

 

O souhlas se zřízením služebnosti inženýrské sítě, a to plynové přípojky, na části pozemků České 

televize parcelní č. 1187/3, 1090/3 a 1187/10, k.ú. Podolí (dále jen „Pozemky“) požádala Českou 

televizi dne 13. 12. 2016 společnost AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o., IČO: 257 28 113, se sídlem 

Praha 4, Na hřebenech II 1062, 147 00. Jedná se o pozemky se způsobem využití jako zeleň. 

Plynová přípojka má zajistit přívod plynu k budově č. p. 1062 na pozemku České televize č.p. 

1187/2, v obci a k.ú. Podolí, jejímž vlastníkem je spolek AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o. (dále jen 

„Budova“).  

 

Společnost AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o. svou žádost odůvodnila skutečností, že získala dotaci na 

modernizaci vytápění Budovy, které jí a zde působícímu spolku umožní ukončit problematické 

napojení přívodu tepla z České televize. S ohledem na poskytnutí dotace musí být v případě 

souhlasu České televize stavba přípojky, včetně její kolaudace a vyúčtování realizována v termínu 

do 30.6.2017. 

 

Předpokládaná poloha umístění a rozsahu inženýrské sítě na Nemovitostech je vyznačena v 

katastrální mapě č. 17.1.308, vyhotovené projektantem Ing. Petrem Kopeckým. Má být vedeno v 

asfaltových cestách na předmětných Pozemcích, a to v předpokládané celkové šířce 0,6 m a délce 

262,3 m. Inženýrská síť má být vybudována na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě. Skutečná poloha umístění inženýrské sítě na Nemovitostech bude 

zaměřena po její realizaci. Po realizaci inženýrské sítě má být uzavřena smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě.  

 

Služebnost je věcným právem, které je spojeno s existencí Pozemků, a to nehledě na to, kdo je, 

příp. se v budoucnu stane jejich vlastníkem. S převodem vlastnického práva ke kterémukoli z 

Pozemků tak toto věcné právo zůstává zachováno a práva a povinnosti z něho přechází na příp. 
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nového vlastníka Pozemků. Služebnost inženýrské sítě vzniká zápisem do katastru nemovitostí, a 

to na základě návrhu na vklad, který bude podepsán současně s předloženou smlouvou o zřízení 

služebnosti. Podání návrhu na vklad na příslušný katastrální úřad, jakož i úhradu souvisejícího 

správního poplatku, zajistí AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o.. 

 

Služebnost inženýrské sítě spočívá v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby plynové 

přípojky na části pozemků České televize. Služebnost inženýrské sítě bude sjednána na dobu 

neurčitou, a to za úplatu. Úplata byla s ohledem na předpokládaný rozsah inženýrské sítě 

stanovena v předpokládané výši 52.460,- Kč bez DPH. Česká televize při sjednání předpokládané 

úplaty vychází ze své předchozí praxe, kdy v případě zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) 

inženýrských sítí požaduje částku 20.000,- Kč bez DPH za každých 60 m2 zatížení (s přihlédnutím 

k § 16b odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Tato úplata bude ze strany České 

televize fakturována po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v návaznosti na skutečný rozsah 

inženýrské sítě. Veškeré náklady na údržbu, opravy inženýrské sítě je povinna hradit společnost 

AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o., a to včetně jakýchkoli případných škod způsobených České televizi.  

 

Předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě je interně 

evidován pod č. 1082333, a je řádně garantován / schválen v interním systému elektronického 

oběhu smluv České televize. Předložený návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě je 

interně evidován pod č. 1082334, a je řádně garantován / schválen v interním systému 

elektronického oběhu smluv České televize. 

 

S ohledem na výše uvedené dozorčí komise konstatuje, že obsah smluvních dokumentů a postup 

České televize je v souladu s právními předpisy a případným souhlasem s uzavřením smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě ve prospěch společnosti AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o., nedojde k porušení žádné právní 

normy ani vnitřních zásad hospodaření České televize. 

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 24/04/17 

 

Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT základní informaci o plnění investičního 

plánu za rok 2016. 

 

Celkový rozpočet investic na rok 2016 činil 715 mil. Kč. Tato částka zahrnovala také investice 

převedené z roku 2015, tj. dlouhodobý majetek, který se započal pořizovat v roce 2015, jeho dodání 

a ukončení realizace se však posunulo do roku 2016.  

 

Skutečně pořízen byl během roku 2016 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 552 mil. 

Kč. Nejvýznamnější dokončenou investici v roce 2016 představovala nová budova pro Televizní 

studio Brno a další fáze implementace nové serverové technologie pro výrobu a vysílání 

zpravodajství a sportu DNPS II.  

Během roku 2016 byly také realizovány investice související s nutnou generační obměnou techniky, 

výrobních kapacit a infrastruktury areálu České televize na Kavčích horách v Praze. Tento areál byl 

postaven v 60. a 70. letech 20. století a některé technologie a výrobní kapacity jsou stále původní a 

mnohdy již za hranicí životnosti. Česká televize tedy postupně v rámci svých finančních možností 

investuje do výrobního areálu, aby mohl být využíván pro výrobu pořadů i v budoucnu. Významnou 

investicí v této oblasti v roce 2016 byla modernizace osvětlovacího roštu ve studiu KH 1. Původní 

rošt byl nahrazen zcela novým a tím byla zvýšena efektivita i bezpečnost práce ve studiu.  
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Z investic uskutečněných v roce 2016 směřovala největší část prostředků (61%) do nákupů nové 

televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů. Druhou nejvýznamnější 

oblastí z pohledu vynaložených finančních prostředků (20%) byly nákupy informačních technologií.  

Třetí nejvýznamnější skupinou z pohledu vynaložených finančních prostředků (14%) byly v roce 

2016 investice spojené se správou a provozem a budov. Vynaložené finanční prostředky na 

investice v konkrétních oblastech jsou uvedeny v příloze usnesení. 

 

Rozdíl mezi plánem investic a objemem skutečně realizovaných představuje investice v objemu 

23% rozpočtu, u kterých došlo k posunu v realizaci. Mezi tyto významné položky patří ERP Systém, 

rekonstrukce vzduchotechniky v objektech ČT na Kavčích Horách a obměna vozového parku 

přenosové techniky. K dokončení těchto investic dojde v roce 2017, kam byly přesunuty prostředky 

v roce 2016 nevyužité.  

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při plnění investičního plánu nedošlo 

k zásadnímu posunu čerpání investic a bylo respektováno doporučení Rady ČT, aby byly finanční 

prostředky na investice alokovány v takové výši, ve které bude reálné jejich čerpání a v meziročním 

porovnání tak došlo ke zlepšení čerpání plánovaných prostředků roku 2016 o 12% na úroveň 77% 

celkového objemu plánu investic. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 24/04/17 

 

Investice ČT v roce 2016 
 

Celkový rozpočet investic na rok 2016 činil 715 mil. Kč. Tato částka zahrnovala také investice 

převedené z roku 2015, tj. dlouhodobý majetek, který se započal pořizovat v roce 2015, jeho dodání 

a ukončení realizace se však posunulo do roku 2016.  

 

Skutečně pořízen byl během roku 2016 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 552 mil. 

Kč. Nejvýznamnější dokončenou investici v roce 2016 představovala nová budova pro Televizní 

studio Brno. V roce 2016 byla dokončena nejen samotná stavba, ale bylo realizováno technické a 

administrativní vybavení budovy a došlo k přestěhování všech provozů TS Brno ze stávajících 

prostor. V roce 2016 pokračovala také další fáze implementace nové serverové technologie pro 

výrobu a vysílání zpravodajství a sportu DNPS II.  

 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 

Investiční plán 
pro rok 2016 

(včetně převodu 
z roku 2015) 

Uskutečněná 
plnění 

INVESTICE v roce 2016 715 250 552 177 

 

Během roku 2016 byly také realizovány investice související s nutnou generační obměnou techniky, 

výrobních kapacit a infrastruktury areálu České televize na Kavčích horách v Praze. Tento areál byl 

postaven v 60. a 70. letech 20. století a některé technologie a výrobní kapacity jsou stále původní a 

mnohdy již za hranicí životnosti. Česká televize tedy postupně v rámci svých finančních možností 

investuje do výrobního areálu, aby mohl být využíván pro výrobu pořadů i v budoucnu. Významnou 

investicí v této oblasti v roce 2016 byla modernizace osvětlovacího roštu ve studiu KH 1. Původní 

rošt byl nahrazen zcela novým a tím byla zvýšena efektivita i bezpečnost práce ve studiu.  
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Vynaložené finanční prostředky na investice v roce 2016 podle jednotlivých oblastí zachycuje 

následující tabulka: 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Uskutečněná 

plnění 

televizní technika a technologie 167 225 

informační technologie  56 131 

digitální archiv 5 236 

správa areálu 39 878 

serverová technologie DNPS II 59 587 

výstavba nového studia v Brně 84 525 

technologie nového studia v Brně 88 948 

rekonstrukce areálu v Praze 43 480 

ostatní 7 167 

INVESTICE celkem 552 177 

 

Z investic uskutečněných v roce 2016 směřovala největší část prostředků (61%) do nákupů nové 

televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů. Mezi nejvýznamnější 

položky z oblasti techniky pořízené v roce 2016 patří: 

 

 Vybudování krajských TV studií v Hradci Králové a Českých Budějovicích   

 Pořízení HD reportážních kamer v Praze a Ostravě     

 Rozšíření uložiště pro postprodukci     

 Dokončení konverze odbavovacích pracovišť na HD 

 Modernizace zvukového pultu v SK6 

 

Druhou nejvýznamnější oblastí z pohledu vynaložených finančních prostředků (20%) byly v roce 

2016 nákupy informačních technologií. Mezi nejvýznamnější pořízené položky patří: 

 

 Licence Microsoft a jiný software          

 Rozšíření centrálního uložiště dat 
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 Rozvoj a upgrade počítačových sítí a serverů 

  

Třetí nejvýznamnější skupinou z pohledu vynaložených finančních prostředků (14%) byly v roce 

2016 investice spojené se správou a provozem a budov. Mezi nejvýznamnější pořízené položky 

patří: 

 Výměna ústředen EPS, která vzhledem ke své náročnosti bude pokračovat i v roce 2017 

 Rekonstrukce výměníkové stanice VM 11    

 Modernizace vzduchotechniky a elektra       

 

Rozdíl mezi plánem investic a objemem skutečně realizovaných představuje investice, u kterých 

došlo k posunu v realizaci. K dokončení těchto investic dojde v roce 2017, kam byly přesunuty 

prostředky v roce 2016 nevyužité.  

 

Projednáno na 7. jednání Rady ČT dne 29. 3. 2017 
 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 6. jednání Rady ČT konaného dne 15. 3. 

2017 a o průběhu 7. jednání Rady ČT v roce 2017 konaného dne 29. 3. 2017. 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 25/04/17 (příloha č. 1) 
 

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

výběrovému řízení včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti public relations 

 

 

s termínem do 25. dubna 2017. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

Termíny jednání DK: 16. 5. 2017, 6. 6. 2017, 11. 7. 2017, 29. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

       předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 25/04/17 

 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 4. 4. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 25/04/17 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 25/04/17 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k tomuto výběrovému řízení: 

 

 Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti public relations 

 

 

s termínem do 25. dubna 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 26/05/17 

 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT prověřila výhodnost nákupu elektrické energie na 

Komoditní burze, ke které přistoupila Česká televize. 

 

Cena nakupované el. energie se skládá z ceny za silovou elektřinu (vlastní spotřebu, lze jí soutěžit) 

a ceny za její distribuci. Cenu za distribuci určuje regulační úřad a je jednotná pro všechny 

dodavatele – nelze ji soutěžit. Výhodou nákupu prostřednictvím komoditní burzy je flexibilita a 

rychlost. Nákup je uskutečněn řádově do 14 dnů od vydání příkazu k zobchodování požadovaného 

objemu elektřiny na dané období.  

 

Tato rychlost umožňuje reagovat na kolísání ceny elektřiny a provádět její nákup v době, kdy jsou 

ceny pro kupujícího příznivé. Další výhodou je pak jednoduchost celého postupu bez tvorby složité 

zadávací dokumentace, vlastní realizace případné aukce atd. Komoditní burze se platí poplatek dle 

jejich ceníku. Výše poplatku je navázána na celkový objem realizovaného obchodu. 

  

Oproti nákupu na komoditní burze je možné elektřinu vysoutěžit klasickým způsobem – otevřeným 

nadlimitním řízením, ve kterém je poměrně dlouhá realizační doba (dle Zák. o veř. zak. min. 50 dní 

pro podání nabídek). 

  

 V roce 2013 byly dodávky elektřiny vysoutěženy v klasickém otevřeném nadlimitním řízení 

za cenu 1.008,- Kč/MWh při plánovaném odběru 51 350 MWh (součet za roky 2014 a 2015) 

 V roce 2015 byly dodávky elektřiny vysoutěženy prostřednictvím komoditní burzy za cenu 

912,- Kč za MWh při plánovaném odběru 23 451 MWh (v roce 2016) 

 V roce 2016 byly dodávky elektřiny vysoutěženy prostřednictvím komoditní burzy za cenu 

757,- Kč za MWh při plánovaném odběru 25 265 MWh (v roce 2017) 

 V roce 2016 činila úspora za vysoutěženou silovou el. energii 2,1 mil. Kč a v roce 2017 lze 

očekávat v porovnání s obdobím „před burzou“ úsporu zhruba 5 - 6 mil. Kč. 

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při průměrné roční spotřebě v ČT cca 

24.000 MWh došlo k výrazné úspoře v celkových nákladech na elektrickou energii oproti 

předchozímu období a uvedený způsob nákupu na Komoditní burze je úspornější a snižuje náklady 

ČT. 

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

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 12. 4. 2017 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

49/16 
49a/16 

4. 11. 2016 
17. 3. 2017 

Sdružení čs. 
zahraničních letců 

kampaň ČT proti Českému svazu 
bojovníků za svobodu, urgence 

V ŘEŠENÍ  

56a/16 20. 2. 2017 S. Vacek stížnost na špatnou práci Rady ČT    

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 

12. 4. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

E2/17 22. 1. 2017 P. Petkov Stížnost na seriál Okupace    

E3/17 23. 1. 2017 M. Hoření 
Stížnost na seriál Okupace a další 

podněty 
   

3/17 
3a/17 

23. 1. 2017 
26. 1. 2017 

M. Jansta ČUS 
Výkonný výbor ČUS 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Tady je Janstovo“ 

V ŘEŠENÍ  

4/17 20. 1. 2017 L. Korec Stížnost na ČT    

E4/17 26. 1. 2017 IDS Building Stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ  

5/17 
k 39/15 

17. 1. 2017 R. Novotný 
stížnost na pořad Nedej se 

(Megapodvod s vodou) 
   

6/17 
k 71/13 

23. 1. 2017 V. Kluyev 
Reportéři ČT-žádost o stažení 

reportáže Falešný lékař 
   

E6/17 13. 1. 2017 J. Kadeřábek Stížnost na pořad Máte slovo 29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

7/17 20. 1. 2017 
Anglicko-české 

gymnázium AMAZON 
Pošta pro tebe – stížnost na průběh 

natáčení 
   

E7/17 15. 2. 2017 Š. Kotrba 
stížnost na členy redakce 

zpravodajství - možné porušení 
Kodexu ČT 

   

8/17 
8a/17 

23. 1. 2017 
25. 1. 2017 

M. Turnovská 
O. Schwarz 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Prodej bytů jen pro někoho“ 

NA VĚDOMÍ  

E8/17 20. 2. 2017 

M. Vodrážka 
(Centrum pro 
dokumentaci 

totalitních režimů) 

Otevřený dopis A. Babišovi NA VĚDOMÍ  
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9/17 25. 1. 2017 J. Hladík(VUMOP) 
Pochvala za spolupráci na pořadu 

NEDEJ SE PLUS 
NA VĚDOMÍ  

E9/17 27. 2. 2017 M. Slimáková Stížnost na pořad Máte slovo 12. 4. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

10/17 
10a/17 

25. 1. 2017 
29. 3. 2017 

V. Hendrych 

stížnost na objektivitu ČT24-
převaha pravicových politiků-

protikuřácký zákon, stížnost na 
nedodržování zákona – 

zpravodajství ČT 

   

11/17 
k 3/17 

25. 1. 2017 
Hájek (Sport.areál 

Harrachov) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT – 

„Tady je Janstovo“ 
V ŘEŠENÍ  

E11/17 13. 3. 2017 Z. Šustr 
Stížnost na moderování pořadu 

Objektiv moderátorkou A. 
Kubalovou 

29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

12/17 30. 1. 2017 J. Šinágl Dotazy na Radu ČT    

E12/17 21. 3. 2017 R. Wicha 
stížnost na nevhodné vyjádření L. 
Mareše při moderování pořadu 

Fotbalista roku 

   

13a/17 
K e8/17 

1. 3. 2017 A. Babiš 
vyjádření k otevřenému dopisu M. 

Vodrážky 
NA VĚDOMÍ  

15/17 3. 2. 2017 S. Grochalová 
Stížnost-nepřesný název 

Komunistické strany 
   

16/17 6. 2. 2017 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, 

reportáž Pozemky 
   

17/17 14. 2. 2017 H. Šlechtová 
nepravdivé informování o 

jmenování polské soudkyně 
předsedkyní ústavního soudu 

   

18/17 27. 2. 2017 RRTV 
stížnost statutárního města Zlín na 

chování redaktora ČT v pořadu 
Nedej se Plus 

V ŘEŠENÍ  

19/17 10. 3. 2017 I. Svoják 
stížnost na nepovolený vstup štábu 

ČT na soukromý pozemek 
   

20/17 
17. 3. 2017 
19. 3. 2017 

Klub na obranu 
demokracie 

reakce na postoj RRTV ve věci 
reportáží ČT o A. Babišovi 

NA VĚDOMÍ  

22/17 22. 3. 2017 K. Kafka 
používání šlechtických titulů 

v pořadu Modrá krev 
   

23/17 22. 3. 2017 J. Straková žádost o poskytnutí informací 29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

24/17 20. 3. 2017 R. Kubička 
dotaz na způsob vyřizování 

podnětů a stížností 
12. 4. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

 

26/17 31. 3. 2017 I. Dokoupil 
Stížnost na pořad Velká 

vlastenecká válka-Plán Barbarossa 
   

27/17 31. 3. 2017 
J. Michálek (Pirátská 

strana) 

stížnost na GŘ-neposkytnutí 
informací dle zákona č. 106_1999 

Sb. 
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29/17 5. 4. 2017 J. Novotný stížnost na GŘ ČT NA VĚDOMÍ  

30/17 30. 3. 2017 P. Novák 
stížnost na nevyvážené 

zpravodajství 
   

31/17 10. 3. 2017 J. Jantula SkyLink VYŘÍZENO  

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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 22. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

12. 4. 2017 

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 

14. 3. 2017 

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 22. 3. 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 
2. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 

E5/17 26. 1. 2017 P. Jahn 
Stížnost na krácení sportovních 

pořadů 
15. 2. 2017 

Přímé 
vyřízení 

22. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 2. 2017 

E10/17 5. 3. 2017 Z. Steinitz 
stížnost na postup redaktorky Moniky 

Zajícové 
29. 3. 2017  

Částečná 
odpověď 

29. 3. 2017 

13/17 1. 2. 2017 A. Babiš 
Stížnost na pořad Události ze dne 
24.1.2017 - reportáž Sobotka vs 

Zeman spor o Karla Srpa 

15. 2. 2017  
Částečná 
odpověď 
1. 3. 2017 
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14/17 
14a/17 

3. 2. 2017 
10. 2. 2017 

A. Babiš 

Stížnost na pořad Reportéři 
ČT(Ministerské počty) a 168 

hodin(Křišťálově čisté) + doplnění 
podnětu (reportáž Voda a víno, OVM)  

15. 2. 2017  
Částečná 
odpověď 
1. 3. 2017 

21/17 17. 3. 2017 

Ministerstvo 
vnitra (Odbor 

tisku) 

stížnost na vystupování redaktora ČT 
Jiřího Hynka 

29. 3. 2017  
Částečná 
odpověď 

29. 3. 2017 

 


