Zápis ze 4. jednání Rady České televize ze dne 27. 2. 2019
Přítomni:

J. Bednář, J. Dědič, M. Doktor, V. Dostál, M. Hauser, I. Levá,
R. Kühn, Z. Šarapatka, D. Váňa, V. Venclík

Omluveni:
L. Beniak, V. Karmazín, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, T. Samek
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
P. Dvořák, Z. Šámal, R. Týmová

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 stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24
7. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2018
8. Stížnosti a podněty
9. Různé
10. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 35/04/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 36/04/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jaroslav Dědič a
radní Daniel Váňa a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 37/04/19: Rada obdržela materiál „Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za
rok 2018“. Hodnotící zprávou pověřuje radního Daniela Váňu.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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Usnesení č. 38/04/19: Rada obdržela materiál „Informace o vedení soudních a správních
řízení za rok 2018“ a pověřuje radní Ivanu Levou zpracováním hodnotící zprávy k tomuto
materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 27. 3. 2019.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 39/04/19: Rada obdržela materiál „Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2018“ a
pověřuje radního Luboše Beniaka zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a
předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 13. 3. 2019.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 40/04/19: 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.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

4) Informace generálního ředitele
1. Česká filmová a televizní akademie v tomto týdnu zveřejnila nominace na televizní ceny
Českého lva. V kategorii Nejlepší televizní film nebo minisérie se mezi prvními třemi umístily
výhradně projekty České televize, a to Dukla 61, Metanol a Rédl. V kategorii Nejlepší
dramatický televizní seriál má Česká televize dvě nominace - Dabing Street a Vzteklinu.
Akademie již dříve oznámila také nominace na filmové ceny Českého lva, kdy se Česká
televize podílela na vzniku 15 z celkem 18 nominovaných snímků.
Ocenění ve filmových i televizních kategoriích budou vyhlášena na slavnostním galavečeru,
který proběhne v sobotu 23. března v pražském Rudolfinu, v přímém přenosu kanálu ČT1.
2. Česká televize v pondělí 25. února přinesla slavnostní vyhlášení 91. výročních cen Americké
filmové akademie - Oscar. Přímý přenos komentovaný z pražského studia mohli diváci
sledovat od 02:00 hodin ráno na programu ČT2; záznam pak ve stejný den od 20:20 na
programu ČT art. O dva týdny dříve podobně Česká televize nabídla přímý přenos a následně
záznam udílení prestižních hudebních cen Grammy.
3. V České televizi se ve dnech 11. a 12. února uskutečnilo zasedání zástupců médií veřejné
služby tzv. visegrádské čtyřky. Účastníci jednali o budoucnosti veřejnoprávních médií
v regionu a dalším směřování skupiny V4. Z konkrétních projektů diskutovali například o užší
spolupráci s dalšími evropskými regiony nebo o společném vzdělávacím projektu Evropské
vysílací unie se sídlem ve Varšavě a Bratislavě.
4. Osmidílný komediální seriál Most! zaznamenal mimořádný divácký úspěch v televizi
i na internetu. Každý díl přivedl k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků a do týdne po
odvysílání jej odloženě, na webu nebo v televizi, vidělo dalších 680 tisíc lidí, což je dalších
více než 50 % diváků. Jedná se tak o první komediální seriál na českém televizním trhu, který
v popularitě dokázal překonat nejen sledovanost večerní zpravodajské relace, ale i pořadů
vysílaných v hlavním vysílacím čase od 20 hodin.
Podobně jako rostla televizní sledovanost, zvyšovala se i popularita na internetu. Vzestupný
trend mělo i hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí. Seriál oslovil o něco více muže než
ženy, a to zejména muže mladšího věku. Sledovanost stoupala také se vzděláním diváků.
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Po divácky úspěšném seriálu Most! Česká televize na pondělní večery připravila další
původní komediální sérii - Zkáza Dejvického divadla. Nový šestidílný seriál bude k vidění
každé pondělí od 21:05 na ČT1, poprvé 4. března.
5. Česká televize byla generálním mediálním partnerem závodu 52. ročníku největšího
domácího dálkového běhu na lyžích - Jizerská 50. Vedle téměř čtyřhodinového přenosu
Česká televize odvysílala aktuální zpravodajství k závodu pod názvem Minuty Jizerské 50 a
následně také ohlédnutí za letošním ročníkem. Kromě hlavního závodu se již tradičně
uskutečnila také ČT Jizerská 10.
6. Česká televize uspěla v soutěži kreativity Zlatá pecka za rok 2018, kterou pořádá Asociace
českých reklamních agentur. Ocenění získala za tvůrčí využití tzv. product placementu v
rámci vysílání zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Česká televize ocenění převzala i
v loňském roce, kdy porotu zaujal seriál Labyrint II.
7. Etický panel České televize se na svém zasedání 8. února zabýval stížností, která se týkala
pořadu Doktorka Plyšáková na kanálu ČT:D. Členové Etického panelu po prostudování
veškerých souvisejících materiálů neshledali porušení Kodexu ČT.

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 41/04/19: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 12.
2. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech.
(Příloha č. 1 tohoto zápisu)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 42/04/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 10/03/19, přijaté formou per
rollam dne 20. 2. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Servisní
podpora pro QC systém Aurora a Hydra“.
(Příloha č. 2 tohoto zápisu)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 43/04/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 11/03/19, přijaté formou per
rollam dne 20. 2. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Systém pro
archivaci vysílání“.
(Příloha č. 2 tohoto zápisu)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24
Usnesení č. 44/04/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji
kanálu ČT24“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za 1. pololetí 2019
v termínu do 31. července 2019.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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7) Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2018
Usnesení č. 45/04/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o měření veřejné hodnoty
vysílání za rok 2018“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za 1.
pololetí roku 2019 v termínu do 30. září 2019.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

8) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 46/04/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 3 tohoto zápisu)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

9) Různé
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018:
a) Usnesení č. 47/04/19: Členové Rady ČT mohou zasílat písemně své připomínky na
sekretariát rady nejpozději do 7. 3. 2019 od 12:00 hod.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
b) Program 5. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 13. 3. 2019
od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce.

10) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Přílohy:
1) Zápis z 2. jednání Dozorčí komise
2) Usnesení č. DK 10/03/19, Usnesení č. DK 11/03/19
3) Přehled stížností a podnětů

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaroslav Dědič

Mgr. Ing. Daniel Váňa, PhD.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 2. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 12. 2. 2019
Přítomni:
Omluveni:

J. Staněk, S. Hronová, J. Maceška, J. Stránský
S. Holubová (Macášková)

Hosté:
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Staněk
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam
ze dne 2. 2. 2019
Usnesení č. DK 06/02/19
Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění
dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2018. Zpráva
tvoří přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)
Příloha k Usnesení č. DK 06/02/19

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE
4. čtvrtletí roku 2018
Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění
předkládám zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České televize za období 4. čtvrtletí roku 2018.
Dozorčí komise prověřila průběh u veřejných zakázek: Kamery SRW-9000PL HD Camcorder,
Bateriový spektrální analyzátor, Server pro pořízení AV diskového záznamu v HDTV kvalitě, Výměna
baterií pro UPS TP2-4, doplnění o battery management, Vybudování komplexu střižen trikové
postprodukce, Montáž klimatizace v novém studiu TS Brno, Užitkové automobily pro ČT II, Výpočetní
technika 2016 – notebooky – opakování, Rozšíření prodejny ČT a Česká olympijská
s konstatováním, že nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách.
Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění
Dozorčí komise Rady ČT předložila zprávu o své činnosti za období 3. čtvrtletí roku 2018.
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Dozorčí komise po prostudování doporučila Radě ČT, aby podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č.
483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas s uzavřením
smlouvy o nájmu se společností ASOX EU s.r.o., IČO: 03690661.
Na základě úkolu Rady České televize dozorčí komise předložila stanovisko k návrhu rozpočtu
České televize na rok 2019 a doporučila, aby došlo během 1. poloviny roku 2019 k aktualizaci
dlouhodobého ekonomického vývoje a vypracování nových Dlouhodobých plánů na roky 2020 –
2024.

Jiří Staněk
Předseda Dozorčí komise Rady České televize
Usnesení č. DK 07/02/19
Dozorčí komise na své vyžádání obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce formou
zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku videoserveru pro studiový komplex SK3.
Předmětem zakázky byla dodávka a instalace 4 kanálového videoserveru pro studio SK3 a rozhraní
pro ovládání v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Požadovaná technologie vycházela
z technologické kompatibility používaných videoserverů ve studiu 1 a 2 s důrazem na sdílení kanálů,
unifikace rozhraní a jednotný monitorovací systém v rámci studiového komplexu.
Důvodem nákupu byl požadavek na zvýšení podílu HD kontentu v komplexu SK 3, který byl
naposledy kompletně rekonstruován v roce 1996 a byl vybaven kombinací analogové a digitální
obrazové technologie pro výrobu a vysílání ve standartním rozlišení SD a analogovou zvukovou
technologii. V souvislosti se zahájením vysílání programu ČT:D v HD distribucích, vzniknul
požadavek na zvýšení podílu HD kontentu. V minulosti byl studiový komplex využíván pro
pravidelnou výrobu převážně dětských pořadů a pro občasné živé vysílání. I do budoucna má
rekonstruovaný studiový komplex sloužit převážně pro výrobu pořadů pro ČT:D i jako universální
studio pro ostatní programy.
Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 5. 10. 2017 uveřejněním zadávací dokumentace včetně všech
příloh na webovém profilu zadavatele. Očekávaná hodnota zakázky byla stanovena na základě
indikativní nabídky ve výši 4.850.000,- Kč. Šestičlenná hodnotící komise posuzovala jedinou zakázku
dle hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila
nabídku společnosti Ing. Zdeněk Huml – Video audio systémy, která vyhověla zadávacím
podmínkám s cenou 4.798.810,- Kč a termínem dodání 8. 12. 2017.
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že prověřovaná veřejná zakázka byla
provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., i v souladu s vnitřními předpisy ČT.
(5:0:0)
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Usnesení č. DK 08/02/19
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem
Rekonstrukce vstupního schodiště OPC a rekonstrukce navazujících zpevněných ploch.
Předmětem zakázky byly stavební úpravy venkovního hlavního vstupního schodiště OPC a
navazujících zpevněných ploch.
Důvodem zakázky bylo napravení nevyhovujícího sklonu schodiště, problematická údržba a možnost
úrazu na schodišti.
Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 26. 10. 2017 uveřejněním zadávací dokumentace včetně
všech příloh na webovém profilu zadavatele a v souladu s RGŘ č. 8/2016 zadavatel oslovil 6
společností v oboru stavebnictví. Očekávaná hodnota zakázky byla stanovena na základě projektové
dokumentace ve výši 5.165.000,- Kč. Pětičlenná hodnotící komise posuzovala jedinou zakázku dle
hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila
nabídku společnosti MIRONSTAV, s.r.o., která vyhověla zadávacím podmínkám s cenou
4.950.291,60,- Kč. Konečná fakturovaná cena byla 4.959.958,43,- Kč vč. víceprací a dílo bylo
dokončeno dne 21. 11. 2017.
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že prověřovaná veřejná zakázka byla
provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., i v souladu s vnitřními předpisy ČT.
(5:0:0)
Projednáno na 3. jednání Rady ČT dne 6. 2. 2019

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
Místopředseda J. Maceška informoval přítomné o průběhu 2. jednání Rady ČT konaného dne 23. 1.
2019 a předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 3. jednání Rady ČT konaného dne 6.
2. 2019.

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů
Usnesení č. DK 09/02/19 (Příloha č. 1)
V rámci pravidelné kontroly využívání finančních prostředků v kapitole výroby pořadů ČT vás žádáme
o předložení těchto složek pořadů:
Dětská tvorba: Anča a Pepík
Dramatika: Trapný padesátky

s termínem do 5. března 2019.
(4:0:0)
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Ad 5) Různé
bez usnesení

Bc. Jiří Staněk
předseda Dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 1
k Usnesení č. DK 09/02/19
Ing. Petr Dvořák, MBA
Generální ředitel ČT

V Praze dne 12. 2. 2019

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 09/02/19

V rámci pravidelné kontroly využívání finančních prostředků v kapitole výroby pořadů ČT žádá
dozorčí komise generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení těchto složek pořadů:
Dětská tvorba: Anča a Pepík
Dramatika: Trapný padesátky

s termínem do 5. března 2019.
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 10/03/19
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním
řízení pod názvem Servisní podpora pro QC systém Aurora a Hydra.
Předmětem požadavku bylo zajištění poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře produktů
Aura a Hydra na období od 30. 6. 2017 do 29. 6. 2019. Jedná se o podporu nových formátů a norem,
upgrade na novou softwarovou verzi s novými vlastnostmi potřebnými pro služby spojené s kontrolou
čistoty souboru.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.400.000,- Kč bez DPH byla stanovena na základě
předchozí uzavřené smlouvy č. 1078244.
Kritériem pro výběr vítězného uchazeče byla nejnižší nabídková cena při splnění technických
parametrů.
Bylo osloveno 5 společností z oboru a dále byla zveřejněna výzva na profilu zadavatele. Zakázka
byla vyhlášena dne 9. 5. 2017 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 31. 5. 2017. Nabídku
podala jediná firma TRACO SYSTEMS, a.s. s nabídkovou cenou 2.348.960,- Kč bez DPH.
Hodnotící komise neprovedla v souladu s ustanovením §122, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách
hodnocení nabídky s konstatováním, že předložená nabídka splňovala podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci.
Dozorčí komise konstatuje, že při veřejné zakázce pod názvem Servisní podpora pro QC systém
Aurora a Hydra bylo postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. i vnitřními předpisy České
televize.
(5:0:0)
Usnesení č. DK 11/03/19
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
Systém pro archivaci vysílání.
Předmětem plnění VZ byl nákup software pro archivaci vysílání (vícekanálový kontinuální záznam
videa, audia a doplňujících metadat), a to v takové podobě, v jaké byl odvysílán.
Očekávaná cena byla stanovena ve výši 1.533.000,- Kč bez DPH, a to na základě průzkumu trhu
v souvislosti s návštěvou výstavy IBC 2016.
Základním kritériem soutěže byla nejnižší nabídková cena. Zakázka byla vyhlášena 23. 1. 2017 se
lhůtou pro podání nabídek do 6. 2. 2017.
Zadavatel oslovil 6 společností z oboru a výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla
současně zveřejněna na profilu zadavatele.
Nabídku podaly 3 společnosti a při posuzování podaných nabídek bylo konstatováno, že 2 uchazeči
nedodali odpovědi na doplňující dotazy v potřebném rozsahu, a proto byly z dalšího řízení vyloučeny.
Pověření zástupci zadavatele neprovedli hodnocení nabídek, protože by hodnotili jedinou nabídku a
konstatovali, že nabídka uchazeče TRACO SYSTEMS, a.s. s nabídkovou cenou 1.491.830,- Kč bez
DPH splňuje požadavky zadávací dokumentace.
Dozorčí komise konstatuje, že při veřejné zakázce s názvem Systém pro archivaci vysílání bylo
postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., i vnitřními předpisy České televize.
(5:0:0)
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 27. 2. 2019
Stížnosti došlé na Radu ČT
Odesílatel

Charakteristika

Datum odeslání
odpovědi

Způsob vyřízení

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

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

č.j.

Datum doručení

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
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NA VĚDOMÍ

22. 8. 2018

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

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/Kro
páčová-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

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

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

E2/19

29. 12. 2018

J. Středa

žádost o posouzení jednání
šéfredaktora ČT pana M. W.

CT36/19

2. 1. 2019

M. Kašáková

stížnost na vysílání ČT, poplatky

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

NA VĚDOMÍ

CT521319

15. 1. 2019

I. Šušmák

Stížnosti

Reakce na odpověď RČT

E4/19

18. 1. 2019

R. Ječný

Stížnost na pořad Nedej se
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Vyřízeno předsedou

9. 1. 2019

Odpověď Rady ČT

Otevřený dopis

9. 1. 2019

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

12. 12. 2018

Odpověď Rady ČT

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

6. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

V ŘEŠENÍ

E5/19

28. 1. 2019

I. Bystřičan

Podnět - záměr ČT eliminovat mistry
zvuku z dokumentárních cyklů

E6/19

28. 1. 2019

M. Kadlec

Vyjadřování moderátorů a redaktorů ČT

E7/19

28. 1. 2019

M. Fulková

pomluvy v diskusi na webu ČT

E8/19

3. 2. 2019

J. Mojžíš

Objektiv

CT
18990/1
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8. 2. 2019

A. Zahradník

Stížnost na zpravodajství ČT

CT2000
5/19

13. 2. 2019

M. Nekvapilová

Stížnost na pořad Černé ovce ze dne 12.
2. 2019

V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

V ŘEŠENÍ

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření
č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

datum předání

datum přijetí
vyjádření

CT2075/
19

8. 1. 2019

J. Ridvanová

stížnost na D. B., zpravodajství z
Blízkého východu

6. 2. 2019

Přímé vyřízení

CT5757/
19

15. 1. 2019

P. Šmidrkal

zveřejnění fotografie-žádost o omluvu

6. 2. 2019

Přímé vyřízení
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Způsob
vyřízení
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019

