Zápis z 5. jednání Rady České televize ze dne 13. 3. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:
R. Kühn, J. M. Kašparů, Z. Šarapatka – příchod 13:18 hod.
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
P. Dvořák, D. Břinčil, P. Dostálová

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 plnění rozpočtu v roce 2018
7. Pracovní verze Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2018
8. Stížnosti a podněty
9. Různé
10. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 48/05/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 49/05/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Luboš Beniak a Zdeněk
Šarapatka a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 50/05/19: 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.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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4) Informace generálního ředitele
1. Česká televize přináší aktuální mistrovství světa v biatlonu, které se koná od čtvrtka 7.
března do neděle 17. března ve švédském Östersundu. Diváci na ČT sport a na webu
České televize uvidí všechny závody v přímém přenosu. Česká televize do Švédska vyslala
třicetičlenný
tým,
který
zprostředkuje
kompletní
program
šampionátu
- v součtu více než 23 hodin vysílání.
Biatlon patří k divácky nejoblíbenějším sportům. Osm zastávek Světového poháru dosud
v České televizi sledovalo v průměru 447 tisíc diváků starších 15 let. Vůbec
nejsledovanějším přenosem byl závod s hromadným startem v italské Anterselvě, který si v
neděli 27. ledna nenechalo ujít v průměru 790 tisíc diváků.
2. V úterý 12. března se v Brně uskutečnila slavnostní premiéra nového snímku Skleněný
pokoj, na jehož vzniku se podílela Česká televize. Film inspirovaný historickými událostmi
v průběhu 20. století a zrodem slavné brněnské vily Tugendhat natočil režisér Julius Ševčík
podle románu britského spisovatele Simona Mawera.
3. Česká televize v úterý 12. března připomněla ve vysílání 20 let od vstupu České republiky
do Severoatlantické aliance. Na kanále ČT24 během dne přenášela projevy nejvyšších
českých ústavních činitelů a debaty prezidentů zemí V4 z bezpečnostní konference na
Pražském hradě, i zpravodajský speciál, ve kterém vystoupili veteráni, politici, diplomati
a pamětníci v exkluzivních rozhovorech živě přímo z 21. základny taktického letectva
v Čáslavi a z útvaru 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. Součástí programu byl také
speciál Událostí a mimořádné vydání pořadu Události, komentáře s bezpečnostními experty
politických stran. Samotnému dni výročí předcházel čtrnáctidenní seriál připomínající vstup
země do NATO a nejvýznamnější momenty závazky a události spojené s naším členstvím.
4. Česká televize byla mediálním partnerem udílení 28. výročních cen České hudební
akademie Anděl. Přímý přenos slavnostního ceremoniálu v pražském Fóru Karlín odvysílala
v úterý 5. března na programu ČT1.
5. Česká televize udělila minulý týden Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a
umění. Získal ji Čestmír Vančura za svoji dlouhodobou filantropickou a mecenášskou
činnost. Cenu Česká televize předala v rámci slavnostního večer EY Podnikatel roku.
6. V pondělí 11. března se konala Valná hromada Asociace režiséru, scenáristů a dramaturgů,
ARAS. Valné hromady se na pozvání Rady ARAS zúčastnili zástupci vedení České televize,
kteří seznámili účastníky se současným stavem a střednědobým výhledem financování
televize a programovou poptávkou zejména v oblasti dokumentu a dramatiky. Prezentována
byla také dohoda s vedením ARAS o úpravě sazebníků pro scénáristy a režiséry a další
postup při revizi modelu výpočtu autorských odměn.
7. Zpravodajství České televize detailně mapovalo cestu premiéra do Spojených států. Kromě
stálého zpravodaje Davida Miřejovského vyslala Česká televize do USA dva speciální
zpravodajské týmy vedené dvěma bývalými americkými zpravodaji -Michalem Kubalem a
Martinem Řezníčkem. Schůzce premiéra Andreje Babiše s americkým prezidentem
Donaldem Trumpem věnovala ČT24 ve čtvrtek večer více než čtyřhodinový speciál. Přímý
přenos z Washingtonu proložený rozhovory s exkluzivními hosty, živě vysílanou tiskovou
konferencí i pietním aktem u pomníku T. G. Masaryka oslovil bezmála milion diváků.
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5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 51/05/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 12/03/19, přijaté formou per
rollam dne 9. 3. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Rekonstrukce
horní sféry studia SK8“.
(Příloha č. 1 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 52/05/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 13/03/19, přijaté formou per
rollam dne 9. 3. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Stěhování
zahraničních zpravodajů 2017“.
(Příloha č. 2 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 53/05/19: Rada schvaluje usnesení č. DK 14/03/19 přijaté formou per rollam dne
9. 3. 2019 týkající plánu kontrolní činnosti dozorčí komise na 2. čtvrtletí 2019.
(Příloha č. 3 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 54/05/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 15/03/19, přijaté formou per
rollam dne 9. 3. 2019, týkající se plnění investičního plánu za rok 2018.
(Příloha č. 4 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2018
Usnesení č. 55/05/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2018“
a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za 1. pololetí 2019 v termínu do
31. srpna 2019.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

7) Pracovní verze Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2018
Usnesení č. 56/05/19: Rada obdržela materiál „Pracovní verze Výroční zprávy o činnosti ČT
v roce 2018“ a pověřuje pracovní skupinu přípravou finální verze této zprávy k projednání na 6.
jednání Rady ČT dne 27. března 2019.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

8) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 57/05/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 5 tohoto zápisu)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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9) Různé
Program 6. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 27. 3. 2019 od 13:00
hod., bude upřesněn v pozvánce.

10) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Usnesení č. DK 12/03/19
Usnesení č. DK 13/03/19
Usnesení č. DK 14/03/19
Usnesení č. DK 15/03/19
Přehled stížností a podnětů

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Beniak

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 12/03/19
Dozorčí komise obdržela na vyžádání kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané v
otevřeném nadlimitním řízení pod názvem Rekonstrukce horní sféry studia SK8.
Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce scénického osvětlení pro potřeby výroby a
zvýšení rovnoměrnosti hladiny osvětlení ve studiu a rovnoměrnosti nasvětlení pozadí,
modernizace a zlepšení ovladatelnosti světelného parku a periferních zařízení umístěných na
technologickém roštu pod stropem a tím zvýšení komfortu obsluhy a hlavně zvýšení rychlosti
nasvícení scény a následně zkrácení prodlevy mezi jednotlivými pořady a odstranění
poruchovosti. Tato investiční akce byla vyvolána havarijní situaci teleskopu a celé horní sféry
SK8. Horní sféra studia 8 byla naposledy rekonstruována v roce 1999.
Očekávaná hodnota zakázky 18 500 000 Kč bez DPH byla stanovena na základě dvou dříve již
realizovaných smluv na obdobnou zakázku, po navýšení, zohledňující časový odstup od
provedených zakázek. Jako základní kritérium výběru veřejné zakázky byla stanovena celková
nabídková cena. Zakázka byla vyhlášena 10. 3. 2015 se lhůtou pro podání nabídek 28. 4. 2015.
Zadavatel oslovil 7 dodavatelů v oboru a výzva byla současně zveřejněna na profilu zadavatele.
Sedmičlenná hodnotící komise posuzovala jedinou nabídku, a to společnosti MTS Media
Technical Systém Czech, s.r.o., kterou také vyhodnotila jako vítěznou. Nabídková cena
vítězného uchazeče byla 19 980 000 Kč bez DPH. K rozdílu mezi očekávanou a nabídkovou
cenou došlo z důvodu meziročního navýšení cen vstupních produktů a cen, které sloužily jako
podklad pro investiční akci. Od té doby došlo k několika změnám, cena řídícího systému pro
hlavní horní sféru se zdvojnásobila, i požadované osvětlení bylo v pořizovacích hodnotách
zdraženo významným způsobem. Další zvýšení ceny vzniklo u projektu napojení na stávající
soustavu elektrické požární signalizace (EPS), který zadávala Česká televize. Projektant
odhadoval cenu na 160 000 Kč, specializovaná firma však nabídla cenu 256 000 Kč. Práce na
provedení předmětu veřejné zakázky byly dokončeny 19. 10. 2015.
Dozorčí komise neshledala při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce horní sféry studia SK8
rozpor se zákonem č. 137/2006 Sb., ani vnitřními předpisy ČT.
(5:0:0)

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 13/03/19
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR) s
názvem „Stěhování zahraničních zpravodajů 2017“.
Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění komplexních stěhovacích služeb zahraničních
zpravodajů z lokalit a do lokalit uvedených v seznamu, který byl součástí smlouvy. Dále byl
stanoven požadavek zadavatele na přepravu osobních věcí na jednoho zpravodaje v rozsahu
cca 500 kg.
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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
zadavatele Stanovení postupu při zadávání zakázek malého rozsahu v ČT. Zakázka byla
vyhlášena dne 4. 10. 2017 se lhůtou pro podání nabídek 16. 10. 2017.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 800.000,-Kč bez DPH byla stanovena na základě
odhadu žadatelského útvaru založeném na cenách stěhování zahraničních zpravodajů
v minulém roce. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Nabídky hodnotila tříčlenná komise a jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka
společnosti Interspedition Zeman s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 413.230,-Kč. Zadavatel
požádal uchazeče o odůvodnění takto nízké nabídkové ceny a jednotlivých položek nabídky.
Uchazeč ceny odůvodnil tím, že nabídková cena odpovídá nejnižší výši tržních cen za
přestěhování specifikovaného objemu v rámci destinací uvedených v zadání VZ. Nabízenou
cenu odůvodnil uchazeč dále originalitou know how a služeb společnosti. V dopise uchazeč též
potvrdil, že nabídková cena je konečná a obsahuje všechny náklady spojené s plněním
předmětu VZ a bude po celou dobu plnění neměnná. Uchazeč předložil ke svému vyjádření
tabulku s rozepsáním jednotlivých položek nabídkové ceny. Zadavatel tímto shledal odůvodnění
a vysvětlení uchazeče za dostačující.
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani vnitřní předpisy České televize.
(5:0:0)

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 14/03/19
Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize
předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí roku 2019. Plán činnosti tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Příloha k Usnesení č. DK 14/03/19

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 2. ČTVRTLETÍ 2019

Ve 2. čtvrtletí 2019 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

(5:0:0)
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 15/03/19
Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá informaci o plnění investičního plánu
České televize za období roku 2018.
Celkový rozpočet investic na rok 2018 činil 549,5 mil. Kč. Tato částka zahrnovala také investice
převedené z roku 2017, tj. dlouhodobý majetek, který se započal pořizovat v roce 2017, jeho
dodání a ukončení realizace se však posunulo do roku 2018. Skutečně pořízen byl během roku
2018 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 401,5 mil. Kč, což představuje 73%
plnění finančního plánu investic.
Mezi nejvýznamnější položky plánu patří generační obměna televizní techniky a infrastruktury
areálu ČT na Kavčích horách a v TS Ostrava. Kavčí hory byly postaveny v 60. a 70. letech 20.
století a některé technologie a výrobní kapacity jsou stále původní a mnohdy již za hranicí
životnosti (40% plánu). Další významné prostředky směřovaly do nákupů nové televizní techniky
a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů (25% plánu). Další podstatnou oblastí
z pohledu vynaložených finančních prostředků (18% plánu) byly v roce 2018 nákupy
informačních technologií. V této oblasti byly pořízeny např. licence Microsoft, ERP systém nebo
rozvoj prvků počítačové sítě a upgrade serverů. Přechod na DVB-T2 představuje pro televizi
nutné investiční prostředky (8% plánu) a zcela zásadní technologickou změnu, jejímž výsledkem
jsou zcela jiné nároky na celý postprodukční řetězec zahrnující jak systémový záznam, tak i
kamery, ale i veškerou přenosovou techniku. V roce 2018 byly pořízeny další položky systému,
umožňující přechod na DVB-T2. Další skupinou investic z pohledu vynaložených finančních
prostředků (6% plánu) byly v roce 2018 investice spojené se správou a provozem a budov.
Ostatní investiční výdaje zahrnují zejména prostředky vynaložené na obnovu vozového parku
v oblasti užitkových vozů potřebných v rámci jednotlivých technických útvarů. Dále technické
prostředky pro potřeby scénické výroby a obnovu gastronomických zařízení a vybavení
provozoven pro potřeby nového stravování zaměstnanců.
Podrobný rozpis čerpání finančních prostředků v jednotlivých kapitolách a některé významné
pořizované položky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou obsahem přílohy
tohoto usnesení.
(5:0:0)
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Příloha k Usnesení č. DK 15/03/19
____________________________________________________________________

INVESTICE ČT V ROCE 2018
_____________________________________________________________

Celkový rozpočet investic na rok 2018 činil
549,5 mil. Kč. Tato částka zahrnovala také
investice převedené z roku 2017, tj.
dlouhodobý majetek, který se započal
pořizovat v roce 2017, jeho dodání a
ukončení realizace se však posunulo do
roku 2018.
Skutečně pořízen byl během roku 2018
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v
hodnotě 401,5 mil. Kč, což představuje 73%
plnění finančního plánu investic tohoto roku.

549 500 tis. Kč
Uskutečněná plnění

401 539 tis. Kč

Rozdíl mezi plánem a objemem skutečně
realizovaných investic představuje investice, u
kterých došlo k posunu v realizaci. K dokončení
těchto investic dojde v roce 2019, kam byly
přesunuty prostředky v roce 2018 nevyužité.

PŘECHOD NA DVB-T2 (1080p)
V této položce jsou zahrnuty zejména výdaje na modernizaci a technologickou obměnu zařízení
v souvislosti s přechodem na formát 1080p, který je kompatibilní s přenosovým standardem
DVB-T2/HEVC.
V rámci přechodu na DVB-T2 byly
uskutečněny investice ve výši 34,9
mil. Kč. Rozdíl mezi plánem a
skutečností představují především
investice, u kterých došlo k posunu
v realizaci. Dokončeny budou v roce
2019. Bude kryto v rámci převodů
investičních prostředků roku 2018
do roku 2019.
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Vynaložené finanční prostředky na investice v roce 2018 podle jednotlivých oblastí zachycuje
následující tabulka:

Uskutečněná
plnění

(v tis. Kč)
televizní technika a technologie 1)

109 915

informační technologie a digitální archiv

2)

78 576

správa areálu, elektro a vzduchotechnika 3)
generační obměna televizní techniky

25 979

4)

103 323

generační obměna infrastruktury 4)
ostatní

72 768

5)

10 978

INVESTICE celkem

401 539

PŘECHOD NA DVB-T2 (1080p) 6)

34 881

(1) Televizní technika a technologie
Z investic uskutečněných v roce 2018 směřovaly významné prostředky do nákupů nové
televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů. Mezi nejvýznamnější
položky z oblasti techniky pořízené v roce 2018 patří:
 Obměna zpravodajských DSNG vozů v Praze a Ostravě
 Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5
 Obnova grafického systému Vizrt – zobrazování interaktivní grafiky ve studiích
 Nákup záznamových strojů a mechanik formátu XDCAM
 Obměna výpočetní technika pro zpracování, uchování a odesílání reportážního
materiálu z krajských redakcí do vysílání ČT
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(2) Informační technologie a digitální archiv
Další podstatnou oblastí z pohledu vynaložených finančních prostředků byly v roce 2018
nákupy informačních technologií. Mezi nejvýznamnější pořízené položky patří:
 ERP systém
 Licence Microsoft a jiný software
 Maitenance informačních systému pro výrobu a digitálního archivu
 Rozvoj prvků počítačové sítě a upgrade serverů
 Nákup diskových polí
(3) Správa areálu
Další skupinou investic z pohledu vynaložených finančních prostředků byly v roce 2018
investice spojené se správou a provozem a budov. Mezi nejvýznamnější pořízené položky
patří:
 Vybudování multifunkčního prostoru pro scénické svícení v TS Brno
 Výměna požárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS
 Rekonstrukce osobních výtahů ve výškové budově
 Rekonstrukce místností střihového pracoviště pro DNPS II
(4) Generační obměna
Česká televize pokračuje s nutnou generační obměnou televizní techniky a infrastruktury
areálu ČT na Kavčích horách a v TS Ostrava. Kavčí hory byly postaveny v 60. a 70. letech 20.
století a některé technologie a výrobní kapacity jsou stále původní a mnohdy již za hranicí
životnosti. Česká televize tedy postupně v rámci svých finančních možností investuje do výrobního areálu,
aby mohl být využíván pro výrobu pořadů i v budoucnu. Mezi nejvýznamnější pořízené položky patří:
 Rekonstrukce horní sféry studia a scénického osvětlení ve studiu KH4 v Praze
 Rekonstrukce horní sféry studia a scénického osvětlení ve studiu S2 v Ostravě
 Náhrada zvukového stolu pro studio RK13
 Rekonstrukce indukčních jednotek C - 2. etapa (objekty 403, 404)
 Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení v objektech KH
 Výměna elektronické požární signalizace v hlavní budově (objekty 401, 402 a 403)
 Další etapa kompletní rekonstrukce toalet a umýváren v areálu KH
(5) Ostatní
Ostatní investiční výdaje v roce 2018 zahrnují zejména prostředky vynaložené na obnovu
vozového parku v oblasti užitkových vozů potřebných v rámci jednotlivých technických útvarů.
Dále technické prostředky pro potřeby scénické výroby a obnovu gastronomických zařízení a
vybavení provozoven pro potřeby nového stravování zaměstnanců.
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(6) DVB-T2
Přechod na DVB-T2 (1080p) představuje pro televizi zcela zásadní technologickou změnu,
jejímž výsledkem jsou zcela jiné nároky na celý postprodukční řetězec zahrnující jak systémový
záznam, tak i kamery, ale i veškerou přenosovou techniku. V rámci realizace přechodu na
DVB-T2 (1080p) byly v roce 2018 pořízeny tyto nejvýznamnější položky:
 Mikroporty pro reportážní štáby
 Upgrade technologických zařízení studiového komplexu SK9
 Nákup reportážních kamer HD s příslušenstvím
 Nákup kamerových řetězců s příslušenstvím pro přenosový vůz HD1

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 13. 3. 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

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

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/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
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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

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

V ŘEŠENÍ

E5/19

28. 1. 2019

I. Bystřičan

Podnět - záměr ČT eliminovat mistry
zvuku z dokumentárních cyklů

V ŘEŠENÍ

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
9

8. 2. 2019

A. Zahradník

Stížnost na zpravodajství ČT

CT2403
8/19

27. 2. 2019

R. Hruboň

Stížnosti na pořad Most a upravený
záznam čs. rozhlasu

CT2593
8/19

7. 3. 2019

A. Pfeffer

Stížnost na pořad Reportéři ČT

CT2720
1/19

12. 3. 2019

V. Mynář

Stížnost na reportáž V rybníčku pana
kancléře

V ŘEŠENÍ

6. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

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
6.3.2019

CT5757/
19

15. 1. 2019

P. Šmidrkal

zveřejnění fotografie-žádost o omluvu

6. 2. 2019

Přímé vyřízení
4.3. 2019

CT2000
5/19

13. 2. 2019

M. Nekvapilová

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

13. 3. 2019

Přímé vyřízení
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Způsob
vyřízení
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019
Odpověď
Rady ČT
13. 3.
2019

