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Zápis z 11. jednání Rady České televize ze dne 20. 6. 2018 v TS Brno 

 

Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, M. Doktor, V. Dostál, J. M. Kašparů,  

R. Kühn, I. Levá, T. Samek, Z. Šarapatka, V. Venclík 

 

Omluveni: J. Dědič, M. Hauser, J. Kratochvíl, D. Váňa 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

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

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení  

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Informace ředitele TS Brno 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli 

České televize za rok 2017 

8. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé – poděkování Mgr. J. Brandejsovi za práci v Radě ČT – konec mandátu 

11. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 128/11/18: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 129/11/18: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Ivana Levá a Vratislav 

Dostál a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 130/11/18: 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. 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize od čtvrtka 14. června nabízí přenosy a související zpravodajství  

z fotbalového mistrovství světa v Rusku. Většinu zápasů diváci uvidí na programu ČT sport, 

některé nabídne ČT2. Všechna utkání je možné sledovat v přímém přenosu také na webu 

ČT. Česká, potažmo Československá televize, vysílá fotbalové šampionáty nepřetržitě 

od roku 1966, mistrovství v Rusku je tedy čtrnácté v pořadí. Letošní mistrovství potrvá 

do 15. července. 

 

2. Snímek Přání k mání, vzniklý jako mezinárodní koprodukce České televize a TV Markíza, 

získal na filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně ocenění Zlaté jablko v kategorii Cena 

diváka za nejlepší hraný film. K dalším oceněním České televize patří Zlatý střevíček 

za nejlepší animovaný film, který porota udělila snímku Hurá na borůvky! z cyklu Mlsné 

medvědí příběhy, a Cena pro nejlepší evropský dokumentární film, která připadla 

koprodukčnímu snímku Planeta Česko. Ceny se rozdávaly během závěrečného 

festivalového galavečera; přímý přenos nabídl kanál ČT art. 

 

3. Zahraniční vysílatelé na Mezinárodním veletrhu World Content Market v Moskvě projevili 

zájem o projekty České televize. Během dvoudenního veletrhu se uskutečnilo více než 

šestadvacet konkrétních jednání, kdy Česká televize zástupcům bývalého východního bloku 

představila seriály Četníci z Luhačovic, Já, Mattoni, rozsáhlý cestopisný seriál Na cestě, 

večerníčkovskou tvorbu nebo pohádku Micimutr. Například společnost Omir TV, která vysílá 

v ruském jazyce po celém světě, se zajímala o seriál Život a doba soudce AK a pořad 

Herbář, z dřívější produkce pak o sérii Nemocnice na kraji města nebo Sanitka. Tradičně 

velký zájem byl o tvorbu pro nejmenší diváky. 

 

4. V České televizi se v minulém týdnu konalo setkání zástupců médií veřejné služby skupiny 

V4. Na programu bylo jednání o možné spolupráci v regionu i v rámci Evropské vysílatelské 

unie. Úvodní části jednání se zúčastnil také místopředseda Volebního výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR Aleš Juchelka, který zahraniční hosty seznámil se záměrem 

uspořádat na půdě Poslanecké sněmovny podzimní konferenci na téma fungování 

veřejnoprávních médií v Evropě. 

 

5. Česka televize uspořádala v minulém týdnu v Praze workshop pro 25 neziskových 

organizací, ve kterém se zaměřila na téma účinné vizuální komunikace a tvorby spotové 

kampaně. Lektory workshopu se stali jak profesionálové z České televize, tak externí 

odborníci. Česká televize pořádá tematické semináře pro zástupce neziskového sektoru od 

roku 2015, letos šlo již o pátý workshop, čtyři předešlé se odehrály v regionech, v Ostravě, v 

Olomouci a dvakrát v Brně. Cílem těchto vzdělávacích aktivit je zvyšovat úroveň 

komunikačních a prezentačních dovedností neziskových organizací, a v důsledku toho 

zvyšovat informovanost veřejnosti o přínosu neziskového sektoru. 

 

6. Odborná porota České ceny za Public Relations udělila první místo v kategorii Krizová 

komunikace týmu Komunikace a PR České televize. Hodnotící komise ocenila efektivní 

reakci ČT na mediální útoky moderátora TV Barrandov Jaromíra Soukupa, které v reálném 

čase vysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa odrážela pomocí protiargumentů a 

ověřitelných faktů na svém oficiálním twitterovém účtu.  
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7. Česká televize byla mediálním partnerem 17. ročníku udílení Mezinárodních cen Trebbia, 

letos ve znamení 100. výročí založení Československa. Přenos slavnostního ceremoniálu ze 

Španělského sálu Pražského hradu nabídl program ČT art. 

 

8.  Na základě hlasování členů České filmové a televizní akademie jsem se jako zástupce 

České televize stal na valné hromadě akademie členem jejího prezídia na příští funkční 

období. Výsledek korespondenčního hlasování 119 akademiků považuji za zhodnocení 

dosavadní spolupráce České televize a České filmové a televizní akademie. V nové roli jsem 

tak připraven podílet se na jejím dalším úspěšném rozvoji a na další podpoře české 

kinematografie a audiovize ze strany České televize. 

 

9. Zpravodajská ČT24 patří mezi nejdůvěryhodnější mediální značky na domácím trhu. 

Vyplynulo to z mediálního výzkumu, který organizoval Institut Reuters pro studium 

žurnalistiky ve 40 zemích z celkem pěti kontinentů. Mezi další obecná zjištění průzkumu 

patří nižší důvěra lidí ve zpravodajství, často spojená s vysokou polarizací médií a sílícím 

politickým tlakem na ně, a úpadek Facebooku a sociálních médií jako zdrojů zpravodajství. 

 

10. V souvislosti s ukončením mandátu členky Etického panelu České televize, prof. Stanislavy 

Hronové, jsem se po vzájemné dohodě rozhodl toto uvolněné místo obsadit panem PhDr. 

Petrem Holubcem. Jako bývalý šéfredaktor ČTK si přináší především dlouholetou zkušenost 

z vedení nezávislé redakce tiskové agentury. Čtyřleté funkční období nového člena Etického 

panelu ČT bude zahájeno k 16. červenci. 

 

11. Šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena, vedoucí úseku mediálního práva Markéta Havlová a 

ředitel korporátních vztahů a komunikace Vít Kolář se jako zástupci České televize zúčastnili 

jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny, který měl na programu vládní návrh 

zákona o zpracování osobních údajů. Tématem bylo představení změn spojených s 

evropskou směrnicí známou pod zkratkou GDPR. 

 

12. Česká televize v minulém týdnu vydala prohlášení, ve kterém varovala před vládními 

změnami zákona o DPH pro veřejnoprávní média. Změna, která připraví Český rozhlas 

o 120 milionů korun a Českou televizi o 350–400 milionů korun ročně, přímo ohrožuje 

dostupnost volně šířeného televizního vysílání a zároveň znamená porušení vládního 

závazku z roku 2016. Česká televize v loňském roce v dobré víře zahájila investice 

do digitalizace a podepsala smlouvy na provozování nových sítí. Pokud návrh schválí 

parlament a vláda nepřijde s žádným kompenzačním řešením, přinese to citelný zásah 

do procesu digitalizace, kdy lidé mohou přijít ze dne na den o bezplatné televizní vysílání. 

Taková situace se může dotknout více než 50 procent českých domácností, které přijímají 

televizní signál prostřednictvím volného terestrického šíření. Ve snaze najít potřebné finance 

pak bude třeba zvážit i omezení šíře služeb, které Česká televize nabízí. 

 

13. Česká televize byla v minulých dnech informována o tom, že společnost O2 TV odkoupila od 

společnosti Pragosport vysílací práva na první fotbalovou ligu na příští čtyři sezony. Česká 

televize již v minulém roce kontaktovala majitele televizních práv a deklarovala svůj zájem 

podílet se na vysílání nejvyšší tuzemské soutěže i v následujících sezónách. Navzdory tomu 

s ní o podmínkách prodeje práv dosud nikdo nejednal. Nastalá situace je nová a další kroky 

tak budou primárně předmětem interní diskuze, případně celkové revize vysílání veškerého 

klubového fotbalu v České televizi. Do těchto úvah je nutné zahrnout i aktuální vládní návrh 

novely zákona o DPH, který ve svém důsledku může vést k omezení šíře nabízených 

služeb. 

http://www.digitalnewsreport.org/
http://www.digitalnewsreport.org/
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Česká televize má do roku 2022 zajištěna práva na zápasy české fotbalové reprezentace, 

na zápasy Evropské ligy s právem první volby do roku 2021. Vlastní i práva na zápasy v 

nové soutěži Liga národů UEFA, závěrečný turnaj EURO 2020 a mistrovství světa z Kataru v 

roce 2022. Diváci tak po následující čtyři roky o utkání české reprezentace i nejvýznamnější 

akce reprezentačních týmů Evropy i světa na obrazovkách České televize, nepřijdou. 

 

 

5) Informace ředitele TS Brno 

 

Usnesení č. 131/11/18: Rada zhlédla prezentaci programových a zpravodajských námětů TS 

Brno, vyslechla informace ředitele TS Brno pana Jana Součka o programových, výrobních a 

ekonomických aspektech a provozu televizního studia v Líšni. Rada bere tyto informace na 

vědomí a konstatuje, že TS Brno plní své zákonné poslání. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

6) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 132/11/18: Rada bere na vědomí zápis z 6. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

12. 6. 2018 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 133/11/18: Rada (po projednání v dozorčí komisi – usnesení č. DK 33/07/18 

přijaté per rollam dne 14. 6. 2018) uděluje předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1051557/2842, ev. pod. č. 1089987/2904, se 

společností Praktický lékař Pankrác s.r.o. (Usnesení č. DK 33/07/18 je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu) 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 134/11/18: Rada (po projednání v dozorčí komisi – usnesení č. DK 34/07/18 

přijaté per rollam dne 14. 6. 2018) uděluje předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 784-0-D0-00 ze dne 7.7.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 15.6.2010 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17.5.2011, ev. pod. č. 1089973/2904, se 

společností MUDr. Martina Zajíčková, s.r.o. (Usnesení č. DK 34/07/18 je přílohou č. 3 tohoto 

zápisu)  

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 135/11/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 35/07/18 přijaté formou per 

rollam dne 14. 6. 2018 týkající se veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce podlahy studia 2 

TSO“. (Usnesení č. DK 35/07/18 je přílohou č. 4 tohoto zápisu) 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 136/11/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 36/07/18 přijaté formou per 

rollam dne 14. 6. 2018 týkající se veřejné zakázky s názvem „Oprava rozvodů vody a 

kanalizace“. (Usnesení č. DK 36/07/18 je přílohou č. 5 tohoto zápisu) 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 137/11/18: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 3. čtvrtletí roku 2018. 

(Usnesení č. DK 37/07/18 přijaté formou per rollam dne 20. 6. 2018 je přílohou č. 6 tohoto 

zápisu) 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

7) Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli  

 České televize za rok 2017 

 

Usnesení č. 138/11/18: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o sjednaných 

pracovních podmínkách (dle Usnesení č. 226/18/11 ze dne 5. 10. 2011 a č. 148/13/17 ze dne 

28. 6. 2017) vznikl generálnímu řediteli nárok na roční bonus za rok 2017 v plné výši, a to na 

základě splnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu, kterými jsou:  

 

1) hospodářské výsledky ČT, zejména:  

- vyrovnané hospodaření,  

- dodržování plánovaného rozpočtu.  

 

2) úroveň televizního vysílání ČT, zejména:  

- kvalita programové nabídky,  

- posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu.  

 

3) manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména: 

- dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,  

- komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení,  

- komunikace s veřejností,  

- plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,  

- kvalita manažerských rozhodnutí,  

- kvalita kontrolních procesů a činností. 

  

 (10:0:1) Návrh byl přijat. V. Dostál se zdržel hlasování. 

 

 

8) Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017 

 

Usnesení č. 139/11/18: Rada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 

2017 a pověřuje předsedu Jana Bednáře, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 

483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 

31. 8. 2018 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. T. Samek mimo místnost. 

 

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Výroční zprávy“ 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 140/11/18: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. (Příloha č. 7 tohoto zápisu). 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. T. Samek mimo místnost. 
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10) Různé 

 

a) Rozloučení s Mgr. J. Brandejsem – konec mandátu 

 

b) Program 12. jednání Rady ČT v roce 2018, které se uskuteční ve středu dne 25. 7. 2018 

od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

  předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis z 6. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 12. 6. 2018 

2) Usnesení č. DK 33/07/18 - Praktický lékař Pankrác 

3) Usnesení č. DK 34/07/18 – MUDr. Martina Zajíčková 

4) Usnesení č. DK 35/07/18 – Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO 

5) Usnesení č. DK 36/07/18 – Oprava rozvodů vody a kanalizace 

6) Usnesení č. DK 37/07/18 - Plán kontrolní činnosti 

7) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Levá      Vratislav Dostál 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 6. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 12. 6. 2018 

 

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

Omluveni:    

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 24. 5. 2018 

 

Usnesení č. DK 30/06/18 

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

Radě České televize rozbor hospodaření České televize za rok 2017.  

 

Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2017 nebyl překročen. Náklady a výnosy dosáhly 

shodné výše 6 457 530 tis. Kč, což je o 417 mil. Kč méně než byl schválený rozpočet. Skutečné 

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

Young Audit, s.r.o. 

  

Hospodaření České televize bylo v souladu se schválenými dlouhodobými plány na roky 2017 – 

2021. K 31. 12. 2017 měla Česká televize finanční majetek ve výši 2 236 564 tis. Kč. Hlavní 

příjmovou položku tvoří příjem z televizních poplatků, který v roce 2017 činil 5,66 miliardy Kč. 

Přestože v roce 2017 pokračoval trend posledních let, kdy klesá počet evidovaných televizních 

přijímačů, získala Česká televize v tomto roce na televizních poplatcích o 15 mil. Kč více, než 

plánovala. Během roku 2017 pokles činil 3,7 tis. přijímačů. Dozorčí komise v této souvislosti 

doporučuje, aby Česká televize přijímala taková opatření, která povedou k zachování shodné 

úrovně rozpočtu, jako v minulých letech a aby se na příjmové stránce negativně neprojevil klesající 

trend evidovaných televizních přijímačů v České republice. 

  

Z pohledu finanční stability Česká televize financuje svou činnost pouze z vlastních zdrojů. Cizí 

zdroje jsou tvořeny jen krátkodobými závazky, především z obchodního styku a vůči 

zaměstnancům, které jsou placeny ve lhůtách splatnosti. Hodnota likvidních aktiv (pohledávek za 

odběrateli a finančních prostředků v bankách) převyšuje krátkodobé závazky. Česká televize je díky 

svému hospodaření s finančními prostředky, finančně stabilní společností, která nemá žádné půjčky 

a je schopna hradit své závazky včas. 
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Dozorčí komise konstatuje, že v roce 2017 Česká televize hospodařila v souladu s rozpočtem a 

dlouhodobými plány schválenými Radou ČT a výsledek hospodaření byl potvrzen nezávislým 

auditorem. 

 

Rozbor hospodaření tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 
 
Příloha k usnesení č. DK 30/06/18 
 

Rozbor hospodaření a finanční situace České televize za rok 2017 
 

Porovnání rozpočtu a skutečnosti 

 

Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2017 nebyl překročen. Náklady a výnosy dosáhly 

shodné výše 6 457 530 tis. Kč, což je o 417 mil. Kč méně než byl schválený rozpočet. Skutečné 

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

Young Audit, s.r.o. Lze tedy konstatovat, že Česká televize hospodařila v roce 2017 v souladu 

s rozpočtem schváleným Radou ČT a výsledek hospodaření byl potvrzen nezávislým auditorem. 

 

Náklady a výnosy 

 

v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl  % 

výnosy z podnikatelské činnosti 615 000 639 410 24 410 4 % 

ostatní výnosy 165 000 113 593 -51 407 -31 % 

čerpání fondu televizních poplatků 6 095 000 5 704 527 -390 473 -6 % 

VÝNOSY 6 875 000 6 457 530 -417 470 -6 % 

mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění  

ke mzdám 
1 849 000 1 850 355 1 355 0 % 

výrobní úkol 2 210 000 2 203 735 -6 265 0 % 

provozní a režijní náklady 1 733 000 1 652 325 -80 675 -5 % 

DPH bez nároku na odpočet 573 000 342 878 -230 122 -40 % 

odpisy dlouhodobého majetku 500 000 461 358 -38 642 -8 % 

odpisy ocenitelných práv, změna stavu, 

aktivace 
10 000 -53 121 -63 121 - 

NÁKLADY 6 875 000 6 457 530 -417 470 -6 % 

 

Výnosy z podnikatelské činnosti byly o 4 % vyšší, než bylo plánováno. Výrazně lepšího výsledku se 

podařilo dosáhnout u výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu (mimo bartery), ale také u 

vydavatelské činnosti a poskytování služeb souvisejících s televizní a filmovou výrobou.  

 

Část výnosů z prodeje reklamy na programu ČT2 jsou v souladu se zákonem odváděny do Státního 

fondu kultury ČR. Za rok 2017 bylo do fondu odvedeno celkem 39 mil. Kč. Z pohledu finančního 

vykazování představuje odvod pro Českou televizi náklad. 
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U ostatních výnosů bylo dosaženo nižšího plnění o 31 %, jelikož při sestavování rozpočtu bylo 

počítáno s uskutečněním prodeje budovy Jezuitská v roce 2017. Tento prodej se však podařilo 

dokončit již na konci roku 2016 a tržby z prodeje tudíž byly součástí výnosů roku 2016. 

U mzdových nákladů byl rozdíl mezi plánem a skutečností způsoben zejména položkami, jejichž 

výši nelze rozpočtovat se stoprocentní přesností, jako jsou zákonné příplatky za přesčasové hodiny 

a práci o víkendu. Ve výrobním úkolu bylo nižší skutečnosti oproti plánu dosaženo úsporami v rámci 

realizace výroby. Provozní a režijní náklady byly oproti plánu nižší o 5 %. K poklesu došlo zejména 

u nákladů spojených s distribucí signálu, energií, oprav, kolektivní správy autorů, podpory IT a 

právních a poradenských služeb.  

 

Skutečnost DPH bez nároku na odpočet byla o 230 mil. nižší oproti rozpočtu. Na DPH bez nároku 

na odpočet měla vliv novela zákona o DPH, která vstoupila v platnost od 1. 7. 2017 a změnila 

způsob stanovení výše koeficientu používaného pro uplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu.  

 

Příjem z televizních poplatků 

 

v tis. Kč Rozpočet  
Skutečnos

t  
Rozdíl  % 

příjem z televizních poplatků 5 650 000 5 664 548 14 548 0,3 % 

 

Příjem z televizních poplatků v roce 2017 činil 5,66 miliardy Kč. V tomto roce získala Česká televize 

na televizních poplatcích o 15 mil. Kč více, než plánovala. Příjem z televizních poplatků je ovlivněn 

jednak počtem evidovaných poplatníků, a také počtem a úspěšností upomínacích a vymáhacích 

akcí. I v roce 2017 pokračoval trend posledních let, kdy klesá počet evidovaných televizních 

přijímačů. Během roku 2017 pokles činil 3,7 tis. přijímačů.  

 

Investiční výdaje 

 

v tis. Kč Skutečnost 

generační obměna infrastruktury a televizní techniky 144 289 

televizní technika a technologie 92 776 

informační technologie a spoje 88 226 

správa areálu 58 289 

serverová technologie DNPS II 17 189 

Ostatní 15 115 

INVESTICE celkem 415 884 

 

Česká televize v roce 2017 vysoutěžila a pořídila dlouhodobý majetek ve výši 416 mil. Kč.  

U investic v hodnotě 133,5 mil. Kč pak byl v roce 2017 zahájen proces výběru dodavatele, ale 

dodání bude uskutečněno až v roce 2018. Finanční prostředky na tyto investice byly převedeny a 

jsou součástí rozpočtu na rok 2018. 

 

V roce 2017 byla v rámci obměny generační infrastruktury a televizní techniky nejvýznamnější 

investiční akcí výměna a modernizace režijního komplexu a osvětlovacího roštu ve studiu KH3 
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v Praze. Celé studio prošlo celkovou rekonstrukcí, kdy byla nahrazena ještě původní SD 

technologie a osvětlovací rošt pocházející ze 70. let, tedy z doby výstavby areálu ČT na Kavčích 

horách. Rekonstrukce jednotlivých studií, jakožto klíčových prvků pro výrobu pořadů, je prováděna 

postupně. Modernizace režijního komplexu zahrnovala i přechod na technologii HD. Mezi další 

důležité realizace v této oblasti patří rekonstrukce indukčních jednotek v objektu C, kdy se jednalo o 

2. etapu této rekonstrukce, nákup HD technologie pro studio SK9 a rekonstrukce výměníkové 

stanice VM7.  

 

V oblasti televizní technika a technologie se jednalo především o vybudování střižen Grafického 

centra, rekonstrukci zastaralého režijního komplexu RK1 v TS Ostrava, nákupy kamer pro 

dramatickou tvorbu a obměnu objektivů v přenosové technice.  

 

Ze zbývajících oblastí je potřeba zmínit upgrady serverů, nákupy softwaru a diskových polí, obnovu 

záložních zdrojů pro vysílání ve výškové budově a další fázi implementace nového produkčního a 

vysílacího systému pro zpravodajství a sport DNPS II (Digital News Production Systém). 

 

 

Porovnání s dlouhodobými plány 

 

Hospodaření České televize bylo v souladu se schválenými dlouhodobými plány na roky 2017 – 

2021. K 31. 12. 2017 měla Česká televize finanční majetek ve výši 2 236 564 tis. Kč, což je  

o 412 mil Kč více, než bylo původně predikováno v dlouhodobých plánech. Skladba finančního 

majetku k 31. 12. 2017 byla následující: 542 315 tis. Kč představovaly státní dluhopisy České 

republiky a 1 694 249 tis. Kč bylo na účtech, v pokladně a ceninách. 

 

(v mld. Kč) 
Dlouhodobé 

plány 
Skutečnost Rozdíl 

Stav finančního majetku k 31. 12. 2017 1,825 2,237 0,412 

 

 

Porovnání nákladů v roce 2016 a 2017  

 

v tis. Kč 2016 2017 Rozdíl % 

služby 2 656 204 2 648 692 -7 512 0 % 

osobní náklady 1 953 194 2 011 838 58 644 3 % 

nakoupená televizní práva 483 288 366 805 -116 483 -24 % 

materiál a prodané zboží 161 574 142 535 -19 039 -12 % 

energie 87 364 77 397 -9 967 -11 % 

ostatní náklady 42 928 41 012 -1 916 -4 % 

VÝROBA A PROVOZ 5 384 552 5 288 279 -96 273 -2 % 

odpisy a opravné položky 824 606 795 511 -29 095 -4 % 

DPH bez nároku na odpočet 590 829 342 878 -247 951 -42 % 

ostatní daně a poplatky 60 905 61 048 143 0 % 

kurzové ztráty 6 838 17 450 10 612 155 % 
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v tis. Kč 2016 2017 Rozdíl % 

změna stavu zásob, aktivace -36 941 -47 636 -10 695 29 % 

VNĚJŠÍ FAKTORY A NEPENĚŽNÍ 

NÁKLADY 
1 446 237 1 169 251 -276 986 19 % 

NÁKLADY 6 830 789 6 457 530 -373 259 -5 % 

 

Největší nákladovou položku České televize představují nakupované služby, která zahrnuje 

především náklady související s výrobou a vysíláním pořadů, jako jsou: honoráře autorů  

a výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, náklady a vysílací sítě a přenosy  

a zakázková výroba pořadů. Dále jsou zde zahrnuty další významné provozní náklady jako náklady 

na správu a výběr televizních poplatků, opravy a údržba majetku, nájemné, náklady na dopravu. 

Celkový objem služeb nakoupených v roce 2017 byl o 7,5 mil. Kč nižší než v roce 2016. K poklesu 

došlo především u nákladů na vysílací sítě a přenosy (o 7 %), oprav (o 7 %), honorářů autorů a 

výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, provozovací honoráře (o 3 %) a nákladů na 

dopravu a cestovné (o 2 %). Naproti tomu došlo k meziročnímu nárůstu nákladů na nájemné a 

půjčovné (o 23 %) zejména u výroby pořadů a také z důvodu zavedení nové služby operativního 

leasingu osobních automobilů. Dále vzrostly i náklady na podporu IT a technických systémů (o 19 

%), jelikož v roce 2017 nabíhala již celoroční podpora systému podle smlouvy na DNPS II. 

 

Osobní náklady obsahují především mzdové náklady a zákonné zdravotní a sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem, dále pak sociální náklady na zaměstnance (osobní konta, příspěvek 

zaměstnavatele k penzijnímu připojištění a příspěvek na stravování) a náklady na pracovní dohody. 

V roce 2017 byly osobní náklady o 3 % vyšší než v roce 2016. Zvýšení osobních nákladů se 

projevilo zejména u mzdových nákladů na zaměstnance a u zákonného pojištění ke mzdám 

v důsledku valorizace mezd ve výši 2 % uskutečněné v lednu 2017 pro všechny zaměstnance. 

 

Nakoupená televizní práva představují především licence ke sportovním akcím a agenturnímu 

zpravodajství. Nižší náklady v roce 2017 souvisí s tím, že se v tomto roce nekonala řada velkých 

mezinárodních sportovních akcí, jako tomu bylo v roce 2016. 

 

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

drobného zařízení a náhradních dílů. Meziročně došlo k navýšení především náhradních dílů (o 25 

%) a pohonných hmot (o 8 %). Naproti tomu došlo ke snížení nákladů na video a audio nosiče (o 38 

%), na drobný dlouhodobý majetek (o 19 %) a na výpravné prostředky (o 12 %). 

 

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

odpovědnosti za škodu, cestovní a úrazové pojištění a věcné ceny do pořadů. Meziročně tyto 

položky byly o 4 % nižší.  

 

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

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

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

porovnání došlo ke snížení u odpisu pohledávek (o 13 %) a odpisů ocenitelných práv (o 7 %). 

Všechny tyto náklady jsou účetní transakce, které nepředstavují výdaje finančních prostředků v 

daném roce. Jejich výše je ovlivněna především objemem pořízeného majetku v minulých letech. 

 

DPH bez nároku na odpočet dosáhlo v roce 2017 výše 343 mil. Kč. Jedná se o část DPH, které 

musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale nemůže si jej nárokovat zpět. Na meziroční 
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pokles měla značný vliv novela zákona o DPH, která vstoupila v platnost v červenci, a zahrnovala 

nově ustanovení týkající se nároku na odpočet DPH u specifických subjektů, jakými jsou 

provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání ze zákona. Zároveň je v celkovém objemu 

zahrnut i doplatek ve výši 40 mil. Kč za roky 2012 a 2013, který vyplynul z rozhodnutí finanční 

správy, která zpětně změnila způsob stanovení koeficientu. ČT společně s daňovými poradci 

s postupem finanční správy nesouhlasí a podala soudní žalobu o neplatnost tohoto rozhodnutí.  

 

Ostatní daně a poplatky zahrnují především odvod výnosů z prodeje reklamy na programu ČT2 do 

Státního fondu kultury zřízenému při Ministerstvu kultury České republiky a poplatky Českému 

telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) za přidělené kmitočty pro vysílání. Meziročně došlo ke zvýšení 

odvodu do Státního fondu kultury (o 13 %), který souvisí se zvýšením výnosů z prodeje reklamy na 

programu ČT2. Naproti tomu byly nižší poplatky ČTÚ za přidělené kmitočty (o 8 %) a soudní 

poplatky při vymáhání dlužních televizních poplatků.  

 

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

makroekonomickým vlivům, které Česká televize nemůže ovlivnit.  

 

Změna stavu zásob a aktivace jsou účetní operace, které nepředstavují příjem nebo výdej 

finančních prostředků a jsou ovlivněny především skutečným dokončováním výroby, pořizováním 

pořadů a jejich odvysíláním. Jejich roční odhad vychází z plánovaného postupu výroby a vysílacího 

schématu, které se však během roku mění, ale nemají vliv na stav finančních prostředků České 

televize. 

 

 

Porovnání výnosů v roce 2016 a 2017  

 

v tis. Kč 2016 2017 Rozdíl % 

čerpání fondu televizních poplatků 5 835 725 5 704 527 -131 198 -2 % 

tržby za vlastní výkony a zboží 707 893 639 410 -68 483 -10 % 

jiné výnosy 287 171 113 593 -173 578 -60 % 

VÝNOSY 6 830 789 6 457 530 -373 259  -5 % 

 

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

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

zájemcům, vydavatelskou činnost aj. Celkově se výnosy z podnikatelských aktivit v roce 2017 

v porovnání s rokem 2016 snížily o 68 mil. Kč. K meziročnímu poklesu došlo u vysílání reklamy (o 

12 %), sponzoringu, PP, barterového plnění (o 3 %) i prodeje práv a ostatních tržeb (o 18 %).  

 

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

zisky, výnosy související s vymáháním dlužných televizních poplatků (přirážky k televizním 

poplatkům, náhrady nákladů na právní zastoupení při soudním vymáhání dlužných poplatků), 

výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a provozní dotace. Vyšší výnosy v roce 2016 

byly z prodejů nevyužívaných budov v Brně po vybudování nového moderního studia.  
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Přehled pohledávek a závazků 

 

Pohledávky a jiná aktiva 

 

v tis. Kč 
Stav  

k 1.1.2017 

Stav 

k 31.12.2017 
Rozdíl 

Pohledávky za odběrateli 182 237 204 550 22 313 

Poskytnuté zálohy 90 468 67 621 -22 847 

Pohledávky z předepsaných 

televizních poplatků 
477 002 471 566 -5 436 

Ostatní pohledávky 28 557 100 747 72 190 

Opravná položka k pohledávkám -34 590 -34 768 -178 

Jiná aktiva (zejména sportovní práva) 289 649 443 274 153 625 

CELKEM 1 033 323 1 252 990 219 667 

 

Celkové pohledávky a jiná aktiva k 31. 12. 2017 byly o 220 mil. Kč vyšší v porovnání se stavem 

k 31. 12. 2016. Výrazný nárůst byl zaznamenán u položek Ostatní pohledávky a Jiná aktiva.  

 

Poskytnuté zálohy zahrnují zejména předplacená televizní práva ke sportovním akcím. Během roku 

byly vyúčtovány zálohy ke konaným sportovním akcím a došlo k jejich zaúčtování  

do nákladů.  

 

Pohledávky z předepsaných televizních poplatků představují předepsané, ale dosud nezaplacené 

televizní poplatky. Díky větší úspěšnosti při upomínání dlužníků, se objem pohledávek opět 

meziročně snížil. 

 

Položka Ostatní pohledávky představuje především dohadné účty aktivní, pohledávky za 

zaměstnanci, pohledávky z titulu DPH a jiné pohledávky. Nárůst ostatních pohledávek reprezentují 

zejména pohledávky z titulu DPH, které jsou spojeny s novelou zákona o DPH. Díky této novele se 

zvýšil objem DPH, které si Česká televize nárokuje.  

 

Položka Jiná aktiva zahrnuje především pořízená televizní práva na licence, jejichž platnost začíná 

až po 31. 12. 2017 nebo se vztahují k akcím, jejichž konání je naplánováno v následujících letech 

(především se jedná o sportovní události). 

 

Závazky a jiná pasiva 

 

v tis. Kč 
Stav  

k 1.1.2017 

Stav 

k 31.12.2017 
Rozdíl 

Závazky z obchodního styku 497 148 626 530 129 382 

Ostatní závazky 416 352 434 801 18 449 

Jiná pasiva 8 233 3 766 -4 467 

CELKEM 921 733 1 065 097 143 364 

 

Krátkodobé závazky a jiná pasiva k 31. 12. 2017 byly v porovnání se stavem k 31. 12. 2016  

o 143 mil. Kč vyšší.  
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Závazky z obchodního styku představují závazky vůči dodavatelům a přijaté zálohy. Nárůst těchto 

závazků byl zapříčiněn zejména zvýšením objemu nákupů v posledních dvou měsících roku, kdy 

splatnost faktur za tyto nákupy přesahuje do roku následujícího.  

 

Pod položkou Ostatní závazky jsou zahrnuty zejména závazky vůči zaměstnancům, závazky 

k institucím sociálního zabezpečení, přijaté předplatné televizních poplatků, ostatní přímé daně, 

dohadné položky a jiná závazky České televize.  

 

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

 

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

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

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

v bankách) převyšuje krátkodobé závazky. Česká televize je díky svému hospodaření s finančními 

prostředky, finančně stabilní společností, která nemá žádné půjčky. Česká televize je schopna 

hradit své závazky včas. ČT má zatím k dispozici dostatečné finanční prostředky k zajištění své 

běžné činnosti. 

 

Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů před DPH bez nároku na odpočet za rok 2017 byla 

238 mil. Kč. 

 
 
 
Usnesení č. DK 31/06/18 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 ke 

smlouvě o nájmu se společností AM servis plus, a.s., IČO: 25308530, se sídlem Kulkova 2a, 615 

00 Brno (dále jen nájemce).  

 

Česká televize uzavřela dne 10. 1. 2008 smlouvu o nájmu, dne 22. 12.2010 Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o nájmu a dne 21. 8. 2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu s nájemcem. Předmětem této 

smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 7493/2, druhem ostatní plocha, o výměře 911 m2 a 

nebytových prostor v budově (montážní hala), která je součástí pozemku parc. č. 7493/16 o celkové 

výměře 340 m2 ve vlastnictví České televize, to vše nacházející se v katastrálním území Židenice, 

obec Brno, okres Brno – město, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4581 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – město.  

Předmětem smlouvy je pronájem výše uvedené nemovité věci za účelem provozování 

opravárenské a servisní činnosti pro motorová vozidla. 

  

V současné době probíhají v Brně - Židenicích přípravné práce, týkající se stavby „Silnice I/42, (dále 

jen „Estakáda Židenice“) a jak vyplynulo z jednání České televize se zúčastněnými subjekty 

(nájemcem, Statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací a Brněnskými komunikacemi, a.s.), zasáhne realizace Estakády Židenice zčásti i 

pozemky ve vlastnictví České televize v této lokalitě. Proto se Česká televize dohodla s nájemcem 

na změně předmětu nájmu a na související změně výše nájemného.  

 

V mezidobí došlo v rámci tohoto území ke sloučení některých parcel a k jejich přečíslování a na 

základě požadavku společnosti Brněnské komunikace, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, došlo ze 

strany České televize nejdříve ke zúžení rozsahu pronajímaných částí pozemků o ty části, které 
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budou následně těmito společnostmi a Statutárním městem Brnem od České televize odkoupeny, 

příp.na nichž bude zřízeno věcné břemeno nebo právo stavby. Teprve následně, jako druhý krok, 

budou zúčastněnými stranami odsouhlaseny finální verze těchto smluv kupních, o zřízení věcných 

břemen a o právu stavby a tyto budou samostatně dle zákona předloženy Radě České televize ke 

schválení.  

 

Z těchto důvodů dochází k předložení Dodatku č. 3 smlouvy o nájmu, v jehož rámci dochází právě 

ke zúžení předmětu nájmu oproti současnému stavu a k související úpravě výše nájemného. 

Předmět nájmu se tímto Dodatkem č. 3 nově vymezuje takto: pozemek parc. č. 7493/11, druhem 

ostatní plocha, o výměře 189 m2, část pozemku parc. č. 7493/2, druhem ostatní plocha, o výměře 

579 m2, bezprostředně související s budovou, stojící na pozemku parc. č. 7493/17 a nebytové 

prostory v budově stojící na pozemku parc. č. 7493/17 o výměře 340 m2, montážní hala (dále jako 

nemovitosti ve vlastnictví České televize). Nově je rozsah nájmu zakreslen v situačním plánku, který 

tvoří přílohu č. 1 navrhovaného Dodatku č. 3. Celková výše nájemného za pronájem všech výše 

uvedených nemovitých věcí dle návrhu Dodatku č. 3 je stanovena v souladu se RGŘ č. 16/2007, 

přičemž při stanovení výše nájemného bylo započítáno i navýšení o inflaci.  

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného 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. 3 ke smlouvě o nájmu, evidovaného pod č. 1089403, 

s nájemcem – společností AM servis plus, a.s., IČO: 25308530, se sídlem Kulkova 2a, 615 00 Brno, 

jehož předmětem je pronájem nemovitostí ve vlastnictví České televize, pro účely provozování 

opravárenské a servisní činnosti pro motorová vozidla.  

(5:0:0) 
 

Projednáno na 10. jednání Rady ČT dne 30. 5. 2018 
 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 8. jednání Rady ČT konaného dne 25. 4. 

2018, 9. jednání dne 16. 5. 2018 a 10. jednání Rady ČT konaného dne 30. 5. 2018. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů 

 

Usnesení č. DK 32/06/18 (Příloha č. 1) 

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně 

formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 170101700 Poštovní služby (tisky a rozesílání dopisů) 

 170104300 Dům ČT – MFF Karlovy Vary 2017 

 170716600 Hlavní a kontribuční připojení ČT do sítě internetu 2017 - 2019 

 170818600 Výměna baterií pro UPS TP2-4, doplnění o battery management 

 

 

s termínem do 3. července 2018. 

 

(5:0:0) 
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Ad 5) Různé 

 

Další termíny jednání: 12. 7. 2018 – čtvrtek, 17. 7. 2018, 14. 8. 2018 

  

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

 předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 32/06/18 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 12. 6. 2018  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 32/06/18 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 32/06/18 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 170101700 Poštovní služby (tisky a rozesílání dopisů) 

 170104300 Dům ČT – MFF Karlovy Vary 2017 

 170716600 Hlavní a kontribuční připojení ČT do sítě internetu 2017 - 2019 

 170818600 Výměna baterií pro UPS TP2-4, doplnění o battery management 

 

 

s termínem do 3. července 2018. 

 

 

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 33/07/18 
 
Dozorčí komise obdržela žádost o předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor se společností Praktický lékař Pankrác s.r.o., IČ: 29414148 (dále jako 

nájemce). 

 

Česká televize v současnosti přenechává jako pronajímatel do užívání nájemci pro účely 

provozování lékařské ordinace a poskytování pracovně-lékařských služeb nebytové prostory 

umístěné ve 2. patře, sektoru J objektu České televize v Praze 4, Kavčí hory (dále jako „předmět 

nájmu“), a to na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1051557/2842 ze dne 15. 1. 2013 

(dále jen jako „Smlouva o nájmu“). 

 

V návaznosti na žádost nájemce byl vypracován Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu, kterým dojde k 

prodloužení výpovědní doby dle odstavce 2.1. Dodatku č. 1. V ostatním zůstává nájemní smlouva 

beze změny.  

 

Předložený návrh dodatku je interně evidován pod č. 1089987/2904 v interním systému 

elektronického oběhu smluv České televize.  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje, aby Rada České televize ve smyslu § 9 

odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí 

souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1051557/2842, ev. pod. 

č. 1089987/2904, se společností Praktický lékař Pankrác s.r.o.  

(5:0:0) 
 
 
 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 34/07/18 
 
Dozorčí komise obdržela žádost o předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor se společností MUDr. Martina Zajíčková, s.r.o., IČ: 24764922 (dále jako 

nájemce). 

 

Česká televize v současnosti přenechává jako pronajímatel do užívání nájemci pro účely 

provozování lékařské ordinace a poskytování pracovně-lékařských služeb nebytové prostory 

umístěné ve 2. patře, sektoru J objektu České televize v Praze 4, Kavčí hory (dále jako „předmět 

nájmu“), a to na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 784-0-D0-00 ze dne 7. 7. 2009 ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2010 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17. 5. 2011 (dále jen jako 

„Smlouva o nájmu“). 

 

V návaznosti na žádost nájemce byl vypracován Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu, kterým dojde 

k prodloužení výpovědní doby dle odstavce 2.1. Dodatku č. 3. V ostatním zůstává nájemní smlouva 

beze změny.  

 

Předložený návrh dodatku je interně evidován pod č. 1089973/2904 v interním systému 

elektronického oběhu smluv České televize.  
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Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje, aby Rada České televize ve smyslu § 9 

odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí 

souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 784-0-D0-00 ze dne 7. 7. 

2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.6.2010 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17.5.2011, ev. pod. č. 

1089973/2904, se společností MUDr. Martina Zajíčková, s.r.o. 

 (5:0:0) 
 
 

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 35/07/18 
 
DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO“.   

Předmětem veřejné zakázky bylo založení 10-ti mikropilotů pro horní sféru studia, vybourání, 

nivelace a položení nové betonové podlahy včetně technologických prostupů v podlaze studia 

v areálu České televize, Dvořákova 2892/18, 728 00 Ostrava. 

 

Důvodem vyhlášení zakázky malého rozsahu byla skutečnost, že stav podlahy neodpovídal 

budoucím požadavkům na realizaci horní sféry.  

 

Předpokládaná cena celkem 1 545 000,--Kč bez DPH byla stanovena na základě projektových cen.  

 

Tříčlenná hodnotící komise vybrala dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena 

s váhou 100%, firmu DEV Company, spol. s.r.o.,Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava, s nabídkovou 

cenou 1 448 202,--Kč.  

Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky splňovaly veškeré 

požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 

 
 
 

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 36/07/18 
 
DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava rozvodů vody a kanalizace “.   

Předmětem veřejné zakázky byla kompletní demontáž a náhrada znehodnocených kanalizačních a 

vodovodních rozvodů včetně přípojek v objektech TP1 – TP3 v areálu České televize, Praha 4 na 

Kavčích horách. 

 

Důvodem vyhlášení zakázky malého rozsahu byla skutečnost, že stávající rozvody byly poškozeny 

vlivem kondenzace a následné koroze a často docházelo k prasknutí a odstávkám. Přínosem této 

akce bylo odstranění rizika havarijních poruch a odstávek.  

 

Předpokládaná cena celkem 1 298 488,--Kč bez DPH byla stanovena na základě projektových cen.  

 

Pětičlenná hodnotící komise vybrala dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena 

s váhou 100%, firmu Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15, s nabídkovou cenou 743 426,-

-Kč. 
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Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky splňovaly veškeré 

požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 

 
 

Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 37/07/18 
 
Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2018. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

 
Příloha k usnesení č. DK 37/07/18 

 
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 3. ČTVRTLETÍ 2018 

 
 

Ve 3. čtvrtletí 2018 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů 
6. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků související s údržbou a opravami 

areálu Kavčí hory.  
 
 

 
Příloha č. 7 k zápisu z jednání RČT 

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 20. 6. 2018 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

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 

E3/17 
E3a/17 
k E3/17 

23. 1. 2017 
14. 12. 2017 
26. 3. 2018 
5. 4. 2018 

M. Hoření 
Stížnost na seriál Okupace a další 

podněty, nespokojenost s odpovědí, 
urgence odpovědi 

4. 10. 2017 Odpověď Rady ČT 

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

Pozemky 
25. 4. 2018 Odpověď Rady ČT 

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

24/17 
24a, 
b/17 

20. 3. 2017 
24. 5. 2017 

R. Kubička 
dotaz na způsob vyřizování podnětů a 
stížností, nespokojenost s odpovědí 

12. 4. 2017 Odpověď Rady ČT 



20 

E26/17 
6. 10. 2017 
9. 10. 2017 

M. Morawska volební spot-Sportovci   

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

strana) 
stížnost na GŘ-neposkytnutí informací 

dle zákona č. 106_1999 Sb. 
V ŘEŠENÍ 

E28/17 1. 10. 2017 J. Zajíc Dokument Selský rozum V ŘEŠENÍ 

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

E29/17 23. 10. 2017 R. Kašpárek Stížnost na Václava Moravce 15. 11. 2017 Odpověď Rady ČT 

30/17 
30a/17 
30b/17 

30. 3. 2017 
22. 11. 2017 

7. 6. 2018 
P. Novák 

stížnost na nevyvážené zpravodajství 
nespokojenost s odpovědí RČT 

stížnost na N. Fridrichovou 

31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

E30/17 

27. 10. 2017 
7. 12. 2017 

11. 12. 2017 
4. 3. 2018 

26. 3. 2018 

Z. Borkovec ovlivňování voleb do PSP ČR nepožaduje odpověď 

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

E32/17 20. 11. 2017 
P. Boháček,  

S. Slavkovský 
Podnět pro přezkum části pořadu 
@online vysílaného 18.11.2017 

  

E33/17 8. 12. 2017 M. Rück 
stížnost na moderování pořadu Objektiv 

ve slovenštině 
10. 1. 2018 Odpověď Rady ČT 

E37/17 
E37a/17 

24. 12. 2017 
3. 3. 2018 

Z. Jedlička Stížnost na seriál Zapomenutí vůdci V ŘEŠENÍ 

44/17 20. 4. 2017 E. Rozmarová Stížnost na jednání redaktorů ČT 14. 6. 2017 Odpověď Rady ČT 

45a/17 
45b/17 
45c/17 

26. 9. 2017 
7. 12. 2017 
17. 1. 2018 

AK Vyskočil, Krošlák 

stížnost na neobjektivitu a 
nevyváženost pořadu Reportéři ČT – 

urgence odpovědi, reakce na odpověď - 
k 45-17, 45a, 45b-17 

29. 11. 2017 
10. 1. 2018 

Odpověď Rady ČT 

46a/17 11. 9. 2017 Z. Jehlička 
stížnost na zkreslení dokumentu 
Okupace mysli – nespokojenost 

s odpovědí Rady ČT 

Nespokojenost s 
vyřízením 

 

47/17 26. 5. 2017 
T. Berger (Monitora 

Media) 

upozornění na nehospodárné nakládání 
s finančními prostředky při výběrovém 

řízení 

  

48/17 14. 6. 2017 RAUL Poděkování-Primátorky NA VĚDOMÍ 

50/17 27. 6. 2017 Ratio Legal (Spolchemie) stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ 

53/17 20. 9. 2017 Statutární město Brno stížnost na reportáže 
4. 10. 2017 

žádost o doplnění příloh 

54/17 25. 9. 2017 Zakládání Group opakující program na ČT24 NA VĚDOMÍ 
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56/17 24. 10. 2017 RRTV 
Analýza zpřístupňování vysílání pro 

osoby se zrakovým postižením 
NA VĚDOMÍ 

58/17 25. 10. 2017 P. Kudela 
poškození autorských práv, stížnost na 

jednání R. Šofra 
13. 12. 2017 Odpověď Rady ČT 

60/17 20. 11. 2017 J. Šinágl dotazy na Radu ČT 10. 1. 2018 Odpověď Rady ČT 

61/17 
k E46/16 

1. 12. 2017 P. Křešňák žádost o reakci na stížnost 
Nespokojenost s 

vyřízením 
 

62/17 
62a/17 

11. 12. 2017 
12. 1. 2018 

S. Bouček 
Krajské státní 

zastupitelství Hradec 
Králové 

Stížnost na GŘ 
Podání S. Boučka 

  

1/18 22. 12. 2017 
Zdravotnická záchranná 

služba Jihomor.kraje 
stížnost na článek uveřejněný na webu 

ČT a ČT24 
  

E1/18 
E1a/18 

4. 1. 2018 
29. 5. 2018 

J. Otava 
Neobjektivní, nepravdivý článek - web 

ČT24, urgence stížnosti 
  

2/18 13. 12. 2017 J. Soukup stížnost na zpravodajství ČT 16. 5. 2018 Odpověď Rady ČT 

E2/18 7. 1. 2018 V. Jeřábek OVM   

E3/18 9. 1. 2018 J. Jeřábek porušení Kodexu   

3/18 10. 1. 2018 I. Novotný 
upřednostňování TOP09 ver 

zpravodajství ČT 
14. 3. 2018 Odpověď Rady ČT 

E4/18 12. 1. 2018 J. Legerski OVM   

5/18 
5a/18 
5b/18 

11. 1. 2018 
23. 1. 2018 
7. 3. 2018 

V. Hendrych 

stížnost zařazení celostátního sněmu 
Pirátské strany do vysílání ČT, stížnost 
na zařazení přenosu kongresu ODS do 
vysílání ČT, na vědomí – kritika vysílání 

o výročí smrti diktátora Stalina 

  

E6/18 28. 1. 2018 M. Tomancová Stížnost na generálního ředitele   

E7/18 1. 2. 2018 Z. Milata 
Stížnost na průběh vysílání jeho 

vyváženost a objektivitu -prezidentské 
volby 

  

7/18 11. 1. 2018 J. Podhorský používání feudálních titulů 14. 3. 2018 Odpověď Rady ČT 

E9/18 6. 2. 2018 M. Rokytka 
stížnost na J. Šídla Newsroom 168h. na 

GŘ 
  

9/18 
5. 2. 2018 

13. 2. 2018 
J. a A. Machoninovi 

Stížnost na pořad Zapomenutí vůdci, 
otevřená výzva 

V ŘEŠENÍ 

E10/18 6. 2. 2018 M. Kohoutek postoj k práci veřejnoprávního media   
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10/18 
10a/18 
10b/18 

7. 2. 2018 
4. 4. 2018 

22. 5. 2018 
Z. Macoun 

stížnost na dehonestaci prezidenta M. 
Zemana při prezidentských volbách, 

urgence odpovědi 

20. 6. 2018 Odpověď Rady ČT 

E11/18 11. 2. 2018 R. Abušinov Podnět - Dobrodružství archeologie PODNĚT 

11/18 9. 2. 2018 
F. Vlnař (Česká 

podnikatel.pojišťovna) 
Stížnost na reportáž Sklo v pořadu 

Černé ovce 
  

E12/18 11. 2. 2018 J. Lachman 
stížnost na vyváženost a objektivitu 

reportáže v pořadu Události 
  

12/18 20. 2. 2018 AK Máchal, Bobek 
Stížnost na Události v regionech, 

Události 
  

E13/18 13. 2. 2018 V. Růžičková 
Žádost o pomoc se zveřejněním 

problematiky nejnemocnějšího města v 
ČR a EU 

16. 5. 2018 Odpověď Rady ČT 

E14/18 14. 2. 2018 M. Motlíková 
stížnost na moderování ve slovenštině, 

nespokojenost s odpovědí 
Nespokojenost s 

vyřízením 
 

E15/18 17. 2. 2018 P. Uhl 
souhlas s textem J. Machonina - k cj. 

RCT 9-18 
NA VĚDOMÍ 

E16/18 
E16a/18 

16. 2. 2018 
20. 3. 2018 

J. Jeřábek 

Analýza reportáže CZEXIT pořadu 168 
hodin České televize ze dne 11. 2. 2018, 

stížnost na reportáž „Neexistuiící 
pseudokoncentrák“ 

  

16/18 9. 3. 2018 D. Kirjakovský 
stížnost na nevysílání demonstrací, 

pořadů o makedonské problematice 
28. 3. 2018 Odpověď Rady ČT 

E17/18 22. 2. 2018 J. Petráň 
chování redaktorky k předsedovi vlády 

ČR 
  

17/18 14. 3. 2018 R. Vitkovič 
Vyhlásenie skupiny občanov Slovenskej 

republiky 
  

E18/18 
E18a/18 

28. 2. 2018 
26. 5. 2018 

J. Novotný 
Stížnost na zvuky, zpravodajství, atd., 

urgence 
20. 6. 2018 Odpověď Rady ČT 

18/18 19. 3. 2018 T. Tyl Stížnost na vysílání České televize   

E19/18 12. 3. 2018 E. Jindřich 
Žádost o sdělení výše odměn členů Rady 

ČT 
11. 4. 2018 Odpověď Rady ČT 

19/18 25. 4. 2018 
Spolek 

NEZAPOMÍNEJME 
stížnost na upřednostňování KSČM ve 

zpravodajství ČT 
  

E20/18 12. 3. 2018 O. Zuckerová Stížnost na překlad 25. 4. 2018 Odpověď Rady ČT 

20/18 7. 5. 2018 Amper Market 
stížnost na odstranění reportáže Stíny 

kladenské burzy z archivu ČT 
  

E21/18 19. 3. 2018 R. Srokosz 
Stížnost na vulgarity v pořadu Dabing 

Street 
25. 4. 2018 Odpověď Rady ČT 

21/18 17. 5. 2018 V. Novák stížnost na zpravodajství ČT 20. 6. 2018 Odpověď Rady ČT 
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E22/18 12. 4. 2018 RRTV 

postoupení stížnosti (Komunistická 
strana Čech a Moravy - Česká 

televize/ČT1/Máte slovo - podněcování 
nenávisti) 

  

22/18 14. 6. 2018 
Dopravní podnik hl. m. 

Prahy 
Stížnost na reportáž Tajnosti metra D   

E23/18 
E23a/18 

11. 5. 2018 
12. 6. 2018 

H. Reinosová 
(Parlamentní listy) 

stížnost na zařazení Parlamentních listů 
mezi tzv. dezinformační weby, stížnost 
na pořad Newsroom - blokování Parl. 

listů 

  

E24/18 17. 5. 2018 P. Daněk 

Stížnost na odvysílanou reportáž 
„Vozíčkáři si opravy chválí“ v pořadu 

Události v regionech (Ostrava) ze dne 3. 
5. 2018 

  

E25/18 30. 5. 2018 J. Klimeš stížnost na upoutávky pořadů ČT Sport 20. 6. 2018 Odpověď Rady ČT 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
datum 
předání 

datum přijetí 
vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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 12. 6. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 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 16. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

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 16. 3.2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

21/17 17. 3. 2017 
Ministerstvo vnitra 

(Odbor tisku) 
stížnost na vystupování redaktora ČT 

Jiřího Hynka 
29. 3. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 9. 2017 

45/17 6. 6. 2017 AK Vyskočil, Krošlák 
stížnost na neobjektivitu a 

nevyváženost pořadu Reportéři ČT 
28. 6. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

29. 11. 2017 

46/17 1. 6. 2017 Z. Jehlička 
stížnost na zkreslení dokumentu 

Okupace mysli 
14. 6. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 2017 

51/17 
51a/17 

28. 6. 2017 
27. 7. 2017 

FTV Prima 
Stížnost na neobjektivní informace v 

pořadu Newsroom ČT24 – 4. 6., 18. 6., 
25. 6. 2017 

23. 8. 2017 
Přímé 

vyřízení 
27. 9. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 2017 

52/17 
52a/17 

24. 7. 2017 
12. 3. 2018 

Devátá energetická 
(A. Batuna) 

Stížnost na pořad Máte slovo 
Urgence odpovědi 

23. 8. 2017 20. 10. 2017 
Částečná 
odpověď 

23. 8. 2017 

59/17 13. 11. 2017 Gen. finanční ředitelství stížnost na pořad Pološero 29. 11. 2017 11. 5. 2018 
Částečná 
odpověď 

29. 11. 2017 

4/18 19. 1. 2018 AGROFERT Stížnost na pořad Selský rozum 
14. 2. 2018 
14. 3. 2018 

15. 5. 2018 
Odpověď 
Rady ČT 

16. 5. 2018 
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E5/18 12. 1. 2018 L. Man 
Zpravodajství - pořad Jaro 19.dil - 

údajná oslava K. Knispela z wermachtu 
14. 3. 2018 9. 4. 2018 

Částečná 
odpověď 

14. 3. 2018 

6/18 
k 16/17 

25. 1. 2018 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, reportáž 

Pozemky 
14. 2. 2018 28. 3. 2018 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 4. 2018 

E8/18 1. 2. 2018 P. Petržílek 

Stížnost obce Zdiby na porušení zásad 
objektivity a vyváženosti a jednostranné 
zvýhodnění názorů jednotlivých skupin 

veřejnosti 

14. 3. 2018 9. 4. 2018 
Odpověď 
Rady ČT 

16. 5. 2018 

14/18 21. 2. 2018 L. Hejcman Stížnost na nezákonný postup ČT 14. 3. 2018 
Přímé 

vyřízení 
6. 4. 2018 

Odpověď 
Rady ČT 

14. 3. 2018 

15/18 26. 2. 2018 AK Frank Bold Podnět k pořadu Reportéři ČT 28. 3. 2018 
Přímé 

vyřízení 
 

Odpověď 
Rady ČT 

28. 3. 2018 

E26/18 1. 6. 2018 M. Kučera 
stížnost na pořad Infiltrace-Obchod se 

zdravím 
20. 6. 2018  

Částečná 
odpověď 

20. 6. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


