Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 23. 1. 2019
Přítomni:

J. Bednář, L. Beniak, J. Dědič, M. Doktor, V. Dostál, M. Hauser, I. Levá,
V. Karmazín, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, T. Samek, Z. Šarapatka,
D. Váňa, V. Venclík

Omluveni:
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
P. Dvořák, J. Maceška, M. Cimirot

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 činnosti provozu
7. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2018 – harmonogram
8. Stížnosti a podněty
9. Různé
10. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 12/02/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 13/02/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Michael Hauser a Vladimír
Karmazín a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 14/02/19 : 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.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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4) Informace generálního ředitele
1. Ukazatel divácké spokojenosti za celou Českou televizi byl v loňském roce na hodnotě 8,4,
což znamenalo mírný nárůst proti předchozímu roku. U kanálu ČT1 se průměrný koeficient na
desetibodové škále zvýšil na hodnotu 8,4; u ČT sport došlo k nárůstu na průměrný koeficient
8,6. Meziročně vyšší hodnotu měla také originalita pořadů – celkem za ČT činila 62 procent,
tradičně nejvyšší originalitu měly kanály ČT2 (73 procent) a ČT art (82 procent). Mezi nejlépe
hodnocené pořady z hlediska kvalitativních parametrů za rok 2018 patřily devátá řada
StarDance, historický velkofilm Marie Terezie, Prezidentský duel a cyklus ČT art – Obecní
dům, jak jej neznáte.
2. Česká filmová a televizní akademie zveřejnila nominace na výroční filmové ceny Český lev.
Česká televize se podílela na vzniku 15 z celkem 18 navržených snímků, mezi nimiž nechybí
filmy Toman, Hastrman, Všechno bude nebo Zlatý podraz. Kromě nich odvysílá Česká
televize i nominovaný film Hovory s TGM, ke kterému zakoupila vysílací práva. Vyhlášení
vítězných snímků se uskuteční 23. března v pražském Rudolfinu, v přímém přenosu České
televize.
3. Česká televize uspěla ve všech kategoriích audiovizuálních Cen Trilobit Českého filmového a
televizního svazu (FITES). Hlavní cenu získal dokument Čechoslováci v gulagu režisérky
Marty Novákové, dále bodovaly snímky s účastí České televize - Všechno bude,
dokumentární Planeta Česko a King Skate. Při udílení Cen Trilobit měla Česká televize
celkem 24 nominací ve čtyřech kategoriích. Slavnostní ceremoniál mohli diváci sledovat na
programu ČT art v neděli 20. ledna.
4. Česká televize v minulém roce na všech svých programech splnila zákonné povinnosti
týkající se odvysílané evropské produkce, pořadů se skrytými nebo otevřeným titulky pro
osoby se sluchovým postižením a zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým postižením.
Z výročních materiálů, které v souladu se zákonem odevzdala Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV), vyplývá, že například u osob se sluchovým postižením, kdy je
vyžadován podíl pořadů se skrytými nebo otevřenými titulky alespoň 70 procent, to v případě
ČT1 bylo 95 procent, ČT2 téměř 90 procent a ČT24 podíl dosáhl 73 procent.
V případě osob se zrakovým postižením podíl zpřístupněných pořadů činil na ČT1 více než
31 procent, na ČT2 více než 22 procent a ČT24 přes 17 procent. Zákon přitom ukládá
zpřístupnit osobám se zrakovým postižením deset procent odvysílaných pořadů. Česká
televize vedle toho v souladu se zákonem odevzdala Zprávu o mediální gramotnosti, shrnující
veškerá opatření na podporu mediální gramotnosti obyvatel České republiky
5. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem udílení cen v kategoriích klasické hudby
Classic Prague Awards. Přímý přenos slavnostního ceremoniálu v Obecním domě nabídl
program ČT art v sobotu 19. ledna.
Česká televize byla mediálním partnerem projektu TOP ženy Česka, jehož cílem je zviditelnit
úspěšné ženy v soukromé i veřejné sféře. Informace z finálového večera zazněly mimo jiné
v rámci zpravodajského pořadu Devadesátka na ČT24 v pondělí 21. ledna.
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5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 15/02/19: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 15.
1. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech.
(Příloha č. 1 tohoto zápisu)
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Zpráva o činnosti provozu
Usnesení č. 16/02/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti provozu“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. prosince 2019.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2018 – harmonogram
Usnesení č. 17/02/19: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o činnosti
České televize v roce 2018 předsedu Jana Bednáře a místopředsedu Jaroslava Dědiče.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 18/02/19: Pracovní skupina Rady ČT pověřená zpracováním materiálů k hodnocení
veřejné služby (J. Bednář, J. Dědič, R. Kühn, M. Doktor, V. Dostál, M. Hauser, D. Váňa,
T. Samek):
- předloží své návrhy na sekretariát rady v termínu do 18. února 2019.
- po obdržení těchto materiálů předají koordinátoři Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2018
ostatním členům Rady ČT pracovní verzi nejpozději v termínu do 25. února 2019 do 12:00
hod.
- členové rady mohou zasílat písemně své připomínky na sekretariát rady v termínu do 4.
března 2019 do 10:00 hod.
Pracovní setkání Rady ČT nad tvorbou Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2018 proběhne v
prostorách Rady ČT dne 27. února od 11:00 hod.
Konečná verze Výroční zprávy o činnosti bude schvalována radou na 6. jednání RČT dne 27. 3.
2019.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

8) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 19/02/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 2 tohoto zápisu)
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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9) Různé
a) Usnesení č. 20/02/19: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT za
rok 2018, která činila 42 284 Kč.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 21/02/19: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady ČT v
roce 2019 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:
předseda ve výši 1,27
místopředseda 1,03
členové 0,8
a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2019 v navržené výši.
b) Usnesení č. 22/02/19: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT:
DUBEN 10. 4. a 24. 4. 2019
KVĚTEN 15. 5. a 28-29. 5. 2019 (Zlín)
ČERVEN 12. 6. a 26. 6. 2019
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
c) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 6. 2. 2019
od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce.

10) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Přílohy:
1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT
2) Přehled stížností a podnětů

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vladimír Karmazín

Doc. Mgr. Michael Hauser PhD.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 15. 1. 2019
Přítomni: J. Staněk, S. Holubová (Macášková), S. Hronová, J. Maceška
Omluveni:
J. Stránský
Hosté:
Sekretariát Rady ČT:
Předsedající:

P. Dvořáková
J. Staněk

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam
ze dne 4. 12. 2018
Usnesení č. DK 01/01/19
Na základě úkolu Rady České televize dozorčí komise předkládá stanovisko k návrhu rozpočtu
České televize na rok 2019.
Rozpočet na rok 2019 je sestaven v objemu nákladů a výnosů ve výši 6,67 miliardy Kč. U
televizních poplatků, hlavního zdroje příjmů České televize, počítá rozpočet s příjmem ve výši
5,64 miliardy Kč. I přes realizované aktivity, je vzhledem ke zkušenosti minulých let očekáván
meziroční pokles v příjmech z televizních poplatků, z důvodu sestupného trendu v počtu
přihlášených domácností.
Významnou událostí, která ovlivňuje a bude ovlivňovat výdaje České televize v následujících
letech, je přechod na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2. Plán investic počítá
s částkou 374 miliónů Kč. Hlavní položkou rozpočtu je výrobní úkol ve výši 2,29 miliardy Kč.
Rozpočet počítá s nárůstem mzdových nákladů, který reaguje na růst mezd v České republice.
Provozní a režijní náklady, které zahrnují náklady na vysílací síť a přenosy, výběr televizních
poplatků, kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, opravy, energie a další, se pohybují na
obdobné úrovni jako v minulém roce. Rozpočet počítá s generační obměnou televizní techniky,
výrobních kapacit a infrastruktury v areálu České televize v Praze a v televizním studiu
v Ostravě.
Pozitivní skutečností je, že nedochází ke zvyšování provozních a režijních nákladů. Česká
televize alokuje prostředky primárně na výrobu nových pořadů. Rozpočet je postaven na
předpokladech, že v makroekonomických parametrech nedojde k žádným velkým výkyvům.
Týká se to především inflace a kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud by u nich došlo
během roku k negativnímu vývoji, bude muset management přijmout odpovídající opatření.
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Rozpočet je sestaven v souladu s Dlouhodobými plány České televize na roky 2017 až 2021
schváleným Radou ČT.
Vzhledem k tomu, že současné Dlouhodobé plány byly sestavovány v polovině roku 2016 a
vycházely z tehdy známého stavu legislativy a ekonomické situace v České republice a během
roku 2017 a 2018 došlo ke změně důležitých legislativních a ekonomických podmínek, která mají
dopad na hospodaření ČT (jedná se zejména o schválení strategie přechodu na DVB-T2, novelu
zákona o DPH platnou od července 2017 a výrazný růst mezd v České republice), dozorčí
komise doporučuje, aby došlo během 1. poloviny roku 2019 k aktualizaci dlouhodobého
ekonomického vývoje a vypracování nových Dlouhodobých plánů na roky 2020 – 2024.
Souhrnné stanovisko dozorčí komise k rozpočtu na rok 2019 tvoří přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)

Příloha k usnesení č. DK 01/01/19

Stanovisko Dozorčí komise Rady České televize k rozpočtu České televize
na rok 2019
Rozpočet České televize na rok 2019 umožní zachovat rozsah poskytovaných služeb, tedy
vysílání šesti programů, novou výrobu televizních a filmových pořadů, terestrické a satelitní
šíření programů, poskytování obsahu na internetu, investice do výrobních kapacit a obnovy
areálu na Kavčích horách. Zároveň dojde k rozšíření činností zahraničního a regionálního
zpravodajství. Jedná se zejména o vytvoření nového zahraničního postu v Istanbulu a vytvoření
dalších dvou regionálních studií v Plzni a Ústí nad Labem.
Rozpočet na rok 2019 je sestaven v objemu nákladů a výnosů ve výši 6,67 miliardy Kč. Plán
investic počítá s částkou 374 miliónů Kč.
Významnou událostí, která ovlivňuje a bude ovlivňovat výdaje České televize v následujících
letech, je přechod na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2 (1080p). Celý projekt
přechodu na nový formát vysílání má být dokončen do roku 2021 a zahrnuje nejen vlastní
přechod na vysílací standard DVB-T2/HEVC, ale také nutný přechod formátu záznamu obrazu
ve vysokém rozlišení z 1080i na 1080p. Česká televize realizací přechodu na DVB-T2 naplňuje
Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválené vládou ČR dne 20. 7. 2016
a Technický plán přechodu na standard DVB-T2 schválený vládou ČR dne 29. 8. 2018. V roce
2019 jsou je na výdaje spojené s přechodem na DVB-T2 (1080p) plánována částka ve výši 366
miliónů Kč.
U televizních poplatků, hlavního zdroje příjmů České televize, počítá rozpočet s příjmem ve výši
5,64 miliardy Kč, což je o 20 milionů Kč méně, než byl plán na rok 2018. Plánovaný příjem z
televizních poplatků vychází z očekávané skutečnosti roku 2018 a naplánovaných upomínacích
a vyhledávacích akcí v roce 2019. I přes realizované aktivity, je vzhledem ke zkušenosti
minulých let očekáván meziroční pokles v příjmech z televizních poplatků, z důvodu sestupného
trendu v počtu přihlášených domácností.
Hlavní položkou rozpočtu je výrobní úkol ve výši 2,29 miliardy Kč. Prostředky jsou plánovány
především na původní českou dramatickou tvorbu, zpravodajství, publicistiku, dokumenty,
pořady pro děti, zábavu a sportovní pořady. Meziroční snížení o 305 mil. Kč je dáno zejména
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poklesem nákladů na sportovní práva, kdy v roce 2018 se konaly dvě velké sportovní akce
(Zimní olympijské hry v Jižní Koreji a Mistrovství světa ve fotbale v Rusku).
Rozpočet počítá s nárůstem mzdových nákladů, což je reakcí na růst mezd v České republice.
Průměrná mzda v ČR se v roce 2017 zvýšila o 6,2 % a v roce 2018 se předpokládá nárůst o
dalších 9 %. Na tento vývoj reagovala Česká televize již během roku 2018, kdy došlo na základě
porovnání mezd dle profesí s průměrem na trhu k úpravě smluvních mezd. Objem plánovaných
mzdových prostředků na rok 2019 pak zahrnuje celoroční dopad úprav mezd provedených v
roce 2018.
Provozní a režijní náklady, které zahrnují náklady na vysílací síť a přenosy, výběr televizních
poplatků, kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, opravy, energie a další, se pohybují na
obdobné úrovni jako v minulém roce (snížení o 6 miliónů Kč). Pro budoucí vývoj České televize
bude podstatné, aby vedení ČT dále pokračovalo v racionalizaci činností a identifikovalo další
možnosti úspor.
Rozpočet počítá s další etapou generační obměny televizní techniky, výrobních kapacit a
infrastruktury v areálu České televize v Praze a v televizním studiu v Ostravě, kde některá
zařízení a technologie jsou již na hranici životnosti a je potřeba je postupně obnovovat. Na
generační obměnu je v roce 2019 naplánováno použít 111 milionů Kč.
Rozpočet České televize na rok 2019 lze považovat za realistický. Na straně příjmů počítá
pouze s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů zahrnuje všechny položky potřebné pro
výrobu pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Pozitivní je, že nedochází ke zvyšování
provozních a režijních nákladů. Česká televize alokuje prostředky primárně na výrobu nových
pořadů. S dopady externích vlivů, které se udály v roce 2017 a 2018, se Česká televize pro rok
2019 dokáže vypořádat bez omezování rozsahu poskytovaných služeb. Rozpočet je postaven
na předpokladech, že v makroekonomických parametrech nedojde k žádným velkým výkyvům.
Týká se to především inflace a kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud by u nich došlo
během roku k negativnímu vývoji, bude muset management přijmout odpovídající opatření.
Rozpočet je sestaven v souladu s Dlouhodobými plány České televize na roky 2017 až 2021
schváleným Radou ČT a naplňuje jejich hlavní finanční cíl v podobě zůstatku disponibilních
prostředků na konci roku 2019. Dozorčí komise upozorňuje na skutečnost, že v letech 2017,
2018 a 2019 bude mít Česká televize výdaje v objemu až 98 miliónů Kč, které vyplývají
z rozhodnutí finanční správy a týkají se let 2012 až 2015. Finanční úřad a následně i Odvolací
finanční ředitelství změnili svůj názor na metodiku stanovení koeficientu DPH a zpětně doměřili
České televizi doplatky DPH. Česká televize spolu s daňovými poradci s postupem finanční
správy nesouhlasí a proti rozhodnutím podala odvolání a následně i žalobu o neplatnost.

ze dne 10. 12. 2018
Usnesení č. DK 02/01/19
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Rozšíření prodejny ČT“. Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební úpravy nebytového
prostoru v 1. nadzemním podlaží, spočívající ve vybudování nové prodejny ČT a víceúčelového
multimediálního prostoru přístupného veřejnosti v prostoru bývalé prodejny Mountfieldu v objektu
OPC.
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Důvody pro vyhlášení VZMR a oslovení čtyř uchazečů v souladu s ustanovením § 6 a §18
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění byly realizovány v souladu
s dokumentem Stanovení postupu při zadávání zakázek malého rozsahu v ČT, kdy zadavatel
odůvodnil potřebu veřejné zakázky tím, že stávající dispoziční a provozní uspořádání
nevyhovuje současným potřebám. Hlavním přínosem mělo být rozšíření prodejny ČT, která byla
umístěna v nedostatečném prostoru na hlavní severní vrátnici a vytvoření nového multifunkčního
prostoru, který bude koncipován jako stálá expozice, ale zároveň jako tematická výstava.
Osloveny byly čtyři společnosti: INOMINE TRADE s.r.o., MIRONSTAV spol. s.r.o., DAME s.r.o.,
František Karas, stavební práce. Zakázka byla vyhlášena dne 12. 6. 2017 se lhůtou pro podání
nabídek 4. 7. 2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 5.950.000,-Kč bez DPH byla
stanovena na základě odborného odhadu projektanta Ing. Pavla Jindry, stavebně projekční a
inženýrská činnost. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nabídky,
které hodnotila tří členná komise, podaly společnosti INOMINE TRADE s.r.o. a MIRONSTAV
spol. s.r.o. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti INOMINE TRADE
s.r.o. s nabídkovou cenou 5.938.820,50,-Kč.
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani vnitřní nařízení České televize.
(5:0:0)
Usnesení č. DK 03/01/19
Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí komise Rady České televize
předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2019. Plán činnosti tvoří
přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)
Příloha k usnesení č. DK 03/01/19

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2019

V 1. čtvrtletí 2019 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly:
1.
2.
3.
4.
5.

Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení
Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT
Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK
Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu
Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů
Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků související s údržbou a opravami areálu Kavčí
hory.
Projednáno na 20. jednání Rady ČT dne 12. 12. 2018
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ze dne 7. 1. 2019
Usnesení č. DK 04/01/19
Dozorčí komise obdržela Oznámení záměru převést nemovitost z majetku České televize a
Žádost o udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy, týkající se převodu
pozemků ve vlastnictví České televize v areálu Televizního studia Brno v Brně – Židenicích v
ulici Kulkova čp. 2 na statutární město Brno.
Již několik let probíhají v Brně jednání, týkající se plánované výstavby úseku Velkého městského
okruhu „Silnice I/42, VMO Rokytova“ (Estakáda Židenice). Proces přípravy této stavby začal
prověřováním jejího přínosu a technické proveditelnosti v několika variantách, přičemž trasa,
která nejlépe vyhověla dopravním potřebám, byla navržena v souladu s cíli územního plánování
města Brna a vyhodnocena i z hlediska dopadu na životní prostředí. Stejně jako výstavba
ostatních úseků brněnského Velkého městského okruhu, je i tento připravován investorem
stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a po své realizaci bude
nejen řešením problému průjezdu městskou částí Židenice, ale v rámci následného vedení
okruhu novým Vinohradským tunelem pomůže ve výhledu několika let i dopravě mezi městskými
částmi Husovice, Vinohrady, Líšeň, Juliánov a východním přivaděčem (tzv. výpadovkou na
Olomouc).
Tato veřejně prospěšná stavba, resp. její mostní konstrukce, zasáhne dle schválené projektové
dokumentace zčásti i pozemky ve vlastnictví České televize v areálu Televizního studia Brno
v Brně – Židenicích v ulici Kulkova č. 2., přičemž v rámci přípravných jednání předcházela této
situaci negociace všech zúčastněných stran – tj. České televize, statutárního města Brna,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace a společnosti Brněnské
komunikace, a.s.
Vzhledem k tomu, že prodej výše uvedených nemovitostí je realizován z důvodu důležitého
veřejného zájmu na výstavbě veřejně prospěšné stavby části Velkého městského okruhu města
Brna, tj. „Silnice č. I/42, VMO Rokytova“ v Brně – Židenicích, která by měla do budoucna vyřešit
dlouhodobě nevyhovující dopravní podmínky v této oblasti města Brna, udělil generální ředitel
České televize v tomto případě výjimku z povinností, stanovených v RGŘ č. 27/2010, kterým se
stanoví pravidla a postup při prodeji, bezúplatném převodu (darování), směně a pronájmu
nemovitého majetku České televize a při zřizování věcných břemen, resp. RGŘ č. 8/2014,
kterým se mění pravidla pro úplatný převod nemovitostí z majetku ČT a RGŘ č. 23/2016, kterým
se mění pravidla pro úplatný převod nemovitostí z majetku České televize, tj. výjimku
z povinnosti, uvedené v čl. VI. Inzerce záměru prodeje a prohlídky. V rámci urychlení celého
schvalovacího procesu současně generální ředitel České televize udělil souhlas ke společnému
předložení Radě České televize:
1) oznámení záměru převést nemovitost ve vlastnictví České televize na jiný subjekt - ve smyslu
RGŘ č. 27/2010, resp. RGŘ č. 8/2014, ve znění RGŘ č. 23/2016
a
2) žádosti o udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy se statutárním městem
Brnem, IČO: 449 92 785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – dle ustanovení § 9 odst. 8
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
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Ad. 1) Oznámení záměru převést nemovitost ve vlastnictví České televize na jiný
subjekt
a) označení nemovitostí způsobem umožňujícím provést zápis do katastru nemovitostí:
- pozemek p.č. 7487/2 o výměře 42 m2, trvalý travní porost
- pozemek p.č. 7493/3 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/21 o výměře 30 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/22 o výměře 47 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/23 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/24 o výměře 288 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 9756/39 o výměře 294 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 9756/42 o výměře 94 m2, trvalý travní porost
- pozemek p.č. 9756/93 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

b) kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí: viz příloha č. 1 žádosti GŘ na Radu ČT
c) adresa nemovitostí: pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území
Židenice, obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město
d) popis nemovitosti, včetně fotodokumentace: Znalecký posudek Ing. Šárky Švancarové č.
3381-016/2018 ze dne 6. 3. 2018, včetně Dodatku č. 1 a č. 2 - viz příloha č. 2, 3 a 4 žádosti
GŘ na Radu ČT
e) popis navrhovaného způsobu inzerce převodu: uplatněna výjimka z této povinnosti
f) důvod převodu: Důvodem převodu je důležitý veřejný zájem na výstavbě veřejně prospěšné
stavby části Velkého městského okruhu města Brna, tj. „Silnice I/42, VMO Rokytova“ v Brně –
Židenicích, která by měla do budoucna vyřešit dlouhodobě nevyhovující dopravní podmínky v
této oblasti města Brna. Je nutno respektovat i skutečnost, že v případě veřejně prospěšných
staveb dopravní a technické infrastruktury, by mohly být tyto pozemky ve vlastnictví České
televize dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, i vyvlastněny.

Ad 2)

Žádost o udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy

Z důvodu důležitého veřejného zájmu na výstavbě veřejně prospěšné stavby části VMO Velkého
městského okruhu „Silnice I/42, VMO Rokytova“ v Brně – Židenicích navrhuje Česká televize
provést prodej nemovitostí formou přímého prodeje. Na základě výše uvedeného předkládá
generální ředitel České televize Radě České televize dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č.
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, rovněž i návrh kupní smlouvy
evidované pod č. 1090920, přičemž stranou kupující je Statutární město Brno, IČO: 44992785,
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno.
Prodávané nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice,
obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnoměsto (dále jen „nemovitosti“) a byly popsány a oceněny znaleckým posudkem Ing. Šárky
Švancarové č. 3381-016/2018 ze dne 6. 3. 2018, na cenu v místě a čase obvyklou, a to ve výši
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1.711.500,- Kč včetně DPH. Tento znalecký posudek, včetně jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
které řeší formální náležitosti posudku, je posudkem revizním, na jehož vypracování se dohodly
smluvní strany poté, co Česká televize rozporovala ocenění těchto prodávaných pozemků ve
Znaleckém posudku Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, č. 86/2016 ze dne
23. 9. 2016 na základě objednávky statutárního města Brna, který stanovil cenu obvyklou ve výši
1.661.600,- Kč, a zadala vypracování kontrolního znaleckého posudku k ověření výše ocenění
těchto pozemků. Kontrolní znalecký posudek č. 166-53/2017 ze dne 25. 9. 2017 zpracoval
následně pro ČT znalec Ing. Jiří Zima, který stanovil cenu obvyklou ve výši 2.019.411,- Kč,
přičemž při porovnání obou ZP byl největší rozdíl v ocenění u pozemků, určených k prodeji. U
ostatních pozemků, určených ke zřízení věcných břemen, nebyl rozdíl v ocenění příliš patrný.
Proto se zástupci ČT a města Brna nakonec dohodli na vypracování třetího revizního ZP, který
zpracovala znalkyně Ing. Šárka Švancarová, v tomto případě již pouze na ocenění pozemků
určených k prodeji. Součástí přílohy č. 5 a 6 žádosti GŘ na Radu ČT je písemné vyjádření ŘSD
a města Brna ke způsobu stanovení kupní ceny dotčených pozemků, ve kterém potvrzují, že
kupní cena stanovená v revizním znaleckém posudku je stanovena ve znění ustanovení § 3b
zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že kupní cena je stanovena vždy znaleckým
posudkem.
S ohledem na výše uvedené dozorčí komise doporučuje, aby Rada České televize:
1) udělila souhlas se záměrem převést nemovité věci ve vlastnictví České televize na jiný
subjekt, a to formou kupní smlouvy.
Jedná se o tyto pozemky ve vlastnictví České televize:
- pozemek p.č. 7487/2 o výměře 42 m2, trvalý travní porost
- pozemek p.č. 7493/3 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/21 o výměře 30 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/22 o výměře 47 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/23 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 7493/24 o výměře 288 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 9756/39 o výměře 294 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.č. 9756/42 o výměře 94 m2, trvalý travní porost
- pozemek p.č. 9756/93 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
2) udělila souhlas ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění pozdějších předpisů, s uzavřením kupní smlouvy, evidované pod č. 1090920, se
statutárním městem Brnem, IČO: 449 92 785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, jejímž
předmětem je prodej nemovitých věcí, uvedených v bodě 1). Kupní smlouva tvoří přílohu č. 7
žádosti GŘ na Radu ČT.
(5:0:0)
Projednáno na 1. jednání Rady ČT dne 9. 1. 2019
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Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 19. jednání Rady ČT konaného dne 21.
11. 2018, o průběhu 20. jednání Rady ČT konaného dne 12. 12. 2018 a o průběhu 1. jednání
Rady ČT konaného dne 9. 1. 2019.

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů
Usnesení č. DK 05/01/19 (Příloha č. 1)
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně
formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením:




170410800 Rekonstrukce střechy 101 a 404
161107400 Svěřená správa web farmy
170716100 Modernizace systému pro teletext

s termínem do 5. února 2019.
(4:0:0)

Ad 5) Různé
Termíny jednání DK: 12. 2. 2019, 18. 3. 2019 – 13:30 hod., 9. 4. 2019

Ing. Jiří Maceška
místopředseda Dozorčí komise Rady ČT
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Příloha č. 1
k Usnesení č. DK 05/01/19
Ing. Petr Dvořák, MBA
Generální ředitel ČT

V Praze dne 15. 1. 2019

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 05/01/19

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně
formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením:
170410800 Rekonstrukce střechy 101 a 404
161107400 Svěřená správa web farmy
170716100 Modernizace systému pro teletext
s termínem do 5. února 2019.
S pozdravem

Ing. Jiří Maceška
místopředseda Dozorčí komise Rady ČT
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 23. 1. 2019
Stížnosti došlé na Radu ČT
Datum odeslání
odpovědi

Způsob vyřízení

16. 5. 2018

Odpověď Rady ČT

upřednostňování TOP09 ver
zpravodajství ČT

14. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

7. 11. 2018

Odpověď Rady ČT

14. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

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

E2/18

7. 1. 2018

V. Jeřábek

OVM

E3/18

9. 1. 2018

J. Jeřábek

porušení Kodexu

3/18

10. 1. 2018

I. Novotný

5/18
5a/18
5b/18
5c/18
5d/18
5e/18

11. 1. 2018
23. 1. 2018
7. 3. 2018
22. 8. 2018
21. 11. 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, Historie
CS, kritika zápisu z jednání Rady ČT,
nespokojenost s odpovědí RČT

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

E9/18

6. 2. 2018

M. Rokytka

stížnost na J. Š. 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

PODNĚT

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

E11/18

11. 2. 2018

R. Abušinov

Podnět - Dobrodružství archeologie
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20. 6. 2018

Odpověď Rady ČT

PODNĚT

11/18

9. 2. 2018

F. Vlnař (Česká
podnikatel.pojišťovna)

Stížnost na reportáž Sklo v pořadu
Černé ovce

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

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. M. - k cj. RCT 9-18

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

E17/18

22. 2. 2018

J. Petráň

chování redaktorky k předsedovi vlády
ČR

E18/18
E18a/18

28. 2. 2018
26. 5. 2018

J. Novotný

E19/18

12. 3. 2018

19/18

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

28. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

Stížnost na zvuky, zpravodajství, atd.,
urgence

20. 6. 2018

Odpověď Rady ČT

E. Jindřich

Žádost o sdělení výše odměn členů
Rady ČT

11. 4. 2018

Odpověď Rady ČT

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

E22/18

12. 4. 2018

RRTV

postoupení stížnosti (Komunistická
strana Čech a Moravy - Česká
televize/ČT1/Máte slovo - podněcování
nenávisti)

22/18
k 22/18

14. 6. 2018
19. 6. 2018

Dopravní podnik hl. m.
Prahy

Stížnost na reportáž Tajnosti metra D,
Na vědomí

E23/18
E23a/18

11. 5. 2018
12. 6. 2018

H. Reinosová
(Parlamentní listy)

E24/18

17. 5. 2018

P. Daněk

stížnost na zařazení Parlamentních listů
mezi tzv. dezinformační weby, stížnost
na pořad Newsroom - blokování Parl.
listů
Stížnost na odvysílanou reportáž
„Vozíčkáři si opravy chválí“ v pořadu
Události v regionech (Ostrava) ze dne 3.
5. 2018
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24/18

28. 6. 2018

AGROFERT

Stížnost na pořad Reportéři ČT

12. 9. 2018

Odpověď Rady ČT

25/18

29. 6. 2018

B. Novák

blokace na diskusi ČT24

25. 7. 2018

Odpověď Rady ČT

E25/18

30. 5. 2018

J. Klimeš

stížnost na upoutávky pořadů ČT Sport

20. 6. 2018

Odpověď Rady ČT

26/18

3. 7. 2018

RRTV

stížnosti na neodvysílání příspěvků v
den výročí okupace českých zemí
německou armádou

V ŘEŠENÍ

E27/18

10. 6. 2018

J. Mach

stížnost na údajné vypuštění
křesťanských pořadů ve vysílání ČT

VYŘÍZENO PŘEDSEDOU RČT

27/18

11. 7. 208

RRTV

Petice na podporu MUDr. M. K. - pořad
Infiltrace – 1.

28/18

11. 7. 2018

RRTV

Petice na podporu MUDr. M. K. - pořad
Infiltrace – 2.

E28/18

15. 6. 2018

M. Řehořek

tendenční zpravodajství o KLDR

22. 8. 2018

Odpověď Rady ČT

E29/18

19. 6. 2018

P. Lokvenc

poplatky

12. 9. 2018

Odpověď Rady ČT

29/18
29a/18
29b/18
29c/18
29d/18
29e/18
29f/18
29g/18
29h/18
29i/18
29j/18
29k/18
16285
/18
4287/19

19. 7. 2018
15. 10.2018
17. 10.2018
22. 10.2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
26. 10. 2018
29. 10. 2018
29. 10. 2018
1. 11. 2018
2. 11. 2018
7. 11. 2018
28. 12. 2018
11. 1. 2019

P. Crkoň

údajné zkreslování hospodářských
údajů ČT, manipulace zpravodajství,
vypořádání podnětu, úplatky, údajné
trestní stíhání Z. Š., J. B., úplatky,
stížnost na nečinnost, stížnost k rukám
GŘ

7. 11. 2018

Odpověď Rady ČT

E30/18

20. 6. 2018

Ambasáda
Azerbájdžánské
republiky

Stížnost a žádost o stažení reportáže Reportéři ČT

E31/18

25. 7. 2018

L. Kantor

Stížnost na pořad Fokus Václava
Moravce o kapitalismu

32/18

27. 7. 2018

PSP CR - S. Berkovec

Stížnost V. H.+stanovisko parlament.
institutu

E32/18

22. 7. 2018

B. Talácko

stížnost na vystoupení L. J. na ČT24

12. 9. 2018

Odpověď Rady ČT

E33/18

22. 7. 2018

J. Baltus

stížnost na vystoupení L. J. na ČT24

12. 9. 2018

Odpověď Rady ČT

35/18

22. 8. 2018

České doteky hudby

Stížnost na postup při posuzování
žádosti o mediální partnerství
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22. 8. 2018

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

36/18

22. 8. 2018

P. Rejf

otevřený dopis-stížnost na pořad 1945
Krvavý mír

37/18

29. 8. 2018

J. Dvořák

Stížnost na pořad Reportéři ČT

E34/18

27.8.2018

J. Coufal

Náklady na pořad Máte slovo

21. 11. 2018

Odpověď Rady ČT

E35/18

4.9.2018

S. Veselý

Stížnost na moderování redaktora D. T.
v pořadu Interview ČT24 s T. Okamurou

21. 11. 2018

Odpověď Rady ČT

E36/18

5.9.2018

D. Toušek

stížnost na komentování pořadu ČT4
sport _ Dostihy - St.Lager 2.9.2018

E37/18

5.9.2018

M. Gust

Stížnost na pořad Zprávičky

12. 12. 2018

Odpověď Rady ČT

E39/18
E39a/18
E39b/18

24. 9. 2018
8. 10. 2018
15. 10. 2018

P. Štěpánek

stížnosti na pořad Newsroom ČT24dehonestace jeho osoby, stížnost na
pořad OVM

39/18

12.9.2018

J. Šinágl

Stížnosti – donesl osobně na jednání
rady

40/18

12. 9. 2018

AK
Kalcso/Vesecká/Kropáč
ová-Kalcsová

Stížnost R. V. na odvysílání
nepravdivých informací – Reportéři ČT
z 27.8.2018

E41/18

15. 11. 2018

R. Zatloukal

stížnost na komentář při přenosu
fotbalového zápasu

9. 1. 2019

Odpověď Rady ČT

42/18

2. 11. 2018

Kolektiv – V. Just, P.
Svoboda, J. Keller,…

Otevřený dopis – Nedej se

E42/18

28. 11. 2018

E. Jindřich

stížnost na zpravodajství ČT

9. 1. 2019

Odpověď Rady ČT

E43/18

6. 12. 2018

S. Zapletal

stížnost na moderování D. P.

43/18

7. 11. 2018

JUDr. G. Wagnerová
(K. Srp)

Stížnost na pořad 168 hodin

44/18

8. 11. 2018

Nezávislá odborová
organizace ČT

Návrh na schůzku

45/18
45a/18
45b/18
45c/18
45d/18
45e/18
45f/18

13. 11. 2018
23. 11. 2018
29. 11. 2018
27. 11. 2018
11. 12. 2018
19. 12. 2018

I. Šušmák

pojmenování pořadů OVM a 168 hodin,
podněty různého druhu, používání
cizích výrazů, trestní oznámení J.
Soukup, reakce na odpověď RČT

CT965/
18

26. 11. 2018

Z. Koudelka

stížnost na nečinnost GŘ

CT6651/
18

6. 12. 2018

Parlamentní listy

stížnost na vysílání pořadu 90´ ČT24

E1/19
E1a/19

19. 12. 2018
6. 1. 2019

V. Kotzy

stížnost na zpravodajství a publicistiku
ČT
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12. 12. 2018

Odpověď Rady ČT

E2/19

29. 12. 2018

J. Středa

žádost o posouzení jednání
šéfredaktora ČT pana M. W.

E3/19

7. 1. 2019

J. Jochová (Aliance pro
rodinu)

Porušení Kodexu ČT-Doktorka
Plyšáková

k E3/19

17. 1. 2019

Univerzita Palackého Filozof. fakulta

reakce na stížnost Aliance pro rodinu z
4. 1. 2019

CT207519

8. 1. 2019

J. Ridvanová

stížnost na D. B., zpravodajství z
Blízkého východu

CT521319

15. 1. 2019

I. Šušmák

Sížnosti

CT575719

15. 1. 2019

P. Šmidrkal

zveřejnění fotografie-žádost o omluvu

E4/19

18. 1. 2019

R. Ječný

Stížnost na pořad Nedej se

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření
č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

datum
předání

datum přijetí
vyjádření

4/18

19. 1. 2018

AGROFERT

Stížnost na pořad Selský rozum

14. 2. 2018
14. 3. 2018

15. 5. 2018

E5/18

12. 1. 2018

L. Man

Zpravodajství - pořad Jaro 19.dil údajná oslava K. Knispela z wermachtu

14. 3. 2018

9. 4. 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

14. 3. 2018

9. 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

14/18

21. 2. 2018

L. Hejcman

Stížnost na nezákonný postup ČT

14. 3. 2018

15/18

26. 2. 2018

AK Frank Bold

Podnět k pořadu Reportéři ČT

28. 3. 2018

Přímé
vyřízení
6. 4. 2018
Přímé
vyřízení

23/18

26. 6. 2018

J. Lát

Stížnost na reportáž v pořadu Události

22. 8. 2018

Přímé
vyřízení

E26/18

1. 6. 2018

M. Kučera

stížnost na pořad Infiltrace-Obchod se
zdravím

20. 6. 2018

16. 7. 2018

31/18

27. 7. 2018

J. Novák

Stížnost na pořad Události v regionechBrno ze dne 17. 7. 2018

22. 8. 2018

Přímé
vyřízení

E38/18

5. 10. 2018

F. Halada

Stížnost na nepravdivé tvrzení

21. 11. 2018

Přímé
vyřízení

E40/18

9. 11. 2018

O. Vojtěchovský

Stížnost na pořadu Reportéři ČT ze dne
5. 11. 2018

21. 11. 2018

41/18

24. 9. 2018

E. Syková

Stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne
10. 9. 2018

21. 11. 2018
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Přímé
vyřízení

Způsob
vyřízení
Odpověď
Rady ČT
16. 5. 2018
Částečná
odpověď
14. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
25. 4. 2018
Odpověď
Rady ČT
16. 5. 2018
Odpověď
Rady ČT
14. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
28. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
22. 8. 2018
Částečná
odpověď
20. 6. 2018
Odpověď
Rady ČT
22. 8. 2018
Odpověď
Rady ČT
21. 11. 2018
Částečná
odpověď
21. 11. 2018
Odpověď
Rady ČT
21. 11. 2018

