Zápis z 13. jednání Rady České televize ze dne 24. 7. 2019
Přítomni:

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

M. Doktor, I. Levá, Z. Šarapatka – příchod 13:15 hod., M. Hauser – odchod
15:30 hod.
Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
P. Dvořák, J. Staněk, M. Fridrich, M. Kratochvíl, I. Wintrová
Omluveni:

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 programu ČT2
7. Zpráva o stavu a rozvoji technologií
8. Stížnosti a podněty
9. Různé
10. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 136/13/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 137/13/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Jaroslav Maxmilián
Kašparů a Zdeněk Šarapatka a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 138/13/19: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti ČT v mezinárodních
institucích a projektech“ a pověřuje místopředsedu Tomáše Samka zpracováním hodnotící
zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 21. 8.
2019.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
1

Usnesení č. 139/13/19: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu a rozvoji technologií v roce
2018“ a hodnotící zprávou pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 140/13/19: 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.

4) Informace generálního ředitele
1. Dokument „Jiří Suchý – Lehce s životem se prát“, na jehož vzniku se podílela Česká televize,
vyhrál diváckou cenu letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
V anketě bylo v průběhu festivalu odevzdáno přes 65 tisíc hlasovacích lístků, přičemž snímky
spojené s Českou televizí obsadily první tři příčky. Pomyslné stříbro získala Helena
Třeštíková za dokument Forman vs. Forman, na třetí místo diváci poslali film Na střeše.
Součástí doprovodného programu Mezinárodního filmového festivalu byl Dům České
televize, který nabídl více než 30 diskuzí a setkání s tvůrci a herci, autogramiády
nebo koncerty pod širým nebem. Pro dětské návštěvníky byl připraven dopolední i odpolední
program, včetně foto studia ČT Déčka a výtvarných dílen. Během celého festivalu Dům
České televize navštívilo zhruba 21 tisíc hostů, tedy o 2 tisíce více než při minulém ročníku.
2. Dětská stanice ČT Déčko vstoupí na konci srpna do sedmého roku svého vysílání. V nové
sezoně nabídne první hraný detektivní seriál pro děti „Kriminálka 5. C“. Jedním z nových
vzdělávacích pořadů bude „Občanka“ - pořad, který se v každém z dílů věnuje některému
z témat občanské nauky na základních školách. Další pořady se zaměří na kulturu a umění,
jako například „Dobrodružství s orchestrem“, které objevuje svět klasické hudby. Nebo cyklus
„Skobičiny“, který děti provede světem výtvarného umění.
3. Česká televize představila dokumenty, které uvede ve svém podzimním vysílání. Vedle
televizních premiér nových Manželských etud nebo cestopisně zaměřených snímků
připomene výročí Sametové revoluce nebo historické osobnosti včetně Edvarda Beneše.
Mezi pořady připomínající listopadové událostí bude dvoudílný dokument Třicet svobodných
nebo nová řada dokumentárního cyklu Příběhy 20. století.
4. Česká televize divákům zprostředkovala 20. ročník Dnů lidí dobré vůle, pořádaných
u příležitosti cyrilometodějských oslav na Velehradě. Ve čtvrtek 4. července na programu ČT2
uvedla slavnostní večer spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Následující den pak v přímém přenosu odvysílala slavnostní poutní mši na nádvoří před
bazilikou.
5. Česká televize o prázdninách spustila novou letní hru, tentokrát pod názvem Rozbzuč Déčko!
Tradiční prázdninová soutěž, které se loni zúčastnilo 70 tisíc hráčů, propojuje výlety do
přírody, televizní vysílání i návštěvy kulturních a historických památek. Letos se za první dva
týdny do soutěže přihlásilo již více než 26 tisíc hráčů, kteří zadali téměř 45 tisíc hesel, tedy
obdobně jako v loňském roce. Podrobné informace a pravidla jsou k dispozici na stránkách
rozbzucdecko.cz. Soutěž potrvá do konce letních prázdnin.
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6. Česká televize byla exkluzivním partnerem mezinárodního hudebního festivalu Colours of
Ostrava. V rámci doprovodného programu vznikla Scéna ČT, kde na festivalové návštěvníky
čekala řada zajímavých hostů, workshopů a přednášek. Česká televize byla zároveň
partnerem diskusního fóra Meltingpot, které se na celkem deseti scénách věnovalo
nejrůznějším diskusním tématům. V rámci festivalu Česká televize pořídila záznamy
vybraných koncertů, které postupně uvede na programu ČT art.
7. Česká televize o prázdninách zařadila do vysílání vzdělávací minipořady podporující
bezpečnost plavebního provozu, které vznikly ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a
obchodu. V období od července do konce srpna seznamují veřejnost s pravidly pro vodáky a
další
účastníky
na
vodních
cestách.
Celá
kampaň
je
podpořena
i zpravodajsky. Již při vysílání v loňském roce měla pozitivní dopad na bezpečnost na řekách,
přehradách a rybnících.
8. Do letošního ročníku charitativní sbírky Adventních koncertů České televize se přihlásilo
téměř sto neziskových organizací. Vybrány byly čtyři - olomoucký spolek Jdeme autistům
naproti, jenž nabízí poradenství rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra, sdružení
Exodus, které pomáhá zdravotně postiženým z Plzeňska, pražský Kaleidoskop věnující se
lidem s poruchou osobnosti a zlínská nezisková organizace Naděje, jež poskytuje služby
seniorům a pacientům s Alzheimerovou nemocí. Patrony jednotlivých koncertů se již tradičně
staly osobnosti z řad České televize. Pro letošní ročník Martina Hynková Vrbová, Jiří
Václavek, Marek Wollner a Jolka Krásná.
V loňském roce se poprvé v historii Adventních koncertů podařilo vybrat více než 11 milionů
korun. Každá ze 4 organizací, které byly vybrány, tak dostala přes 2,7 milionu Kč. Od svého
vzniku pomohla sbírka již 118 neziskovým organizacím a rozdělila přes 205 milionů korun.

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 141/13/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 35/07/19 týkající se zprávy o
činnosti DK za období 2. čtvrtletí roku 2019.
(Příloha č. 1)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 142/13/19: Rada uděluje (po předchozím projednání v dozorčí komisi - Usnesení
č. DK 36/07/19) souhlas se záměrem převést úplatně nemovité věci ve vlastnictví České
televize na jiný subjekt a zřídit věcná břemena k nemovitostem ve vlastnictví České televize, a to
na základě Kupní smlouvy se zřízením věcných břemen.
Úplatný převod se týká těchto nemovitostí ve vlastnictví České televize:
- pozemku p.č. 9756/22 o výměře 21 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p.č. 9756/28 o výměře 44 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p.č. 9756/36 o výměře 1 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p.č. 9756/37 o výměře 12 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p.č. 9756/40 o výměře 3 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 9756/45 o výměře 448 m², ostatní plocha, jiná plocha,
(jako „panujících nemovitostí“)
zapsaných na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
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Zřízení věcných břemen se týká těchto nemovitostí ve vlastnictví České
televize:
- pozemku p.č. 7493/2 o výměře 7877 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p.č. 7493/11 o výměře 189 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
(jako „služebných nemovitostí“)
zapsaných na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
Věcná břemena jsou zřizována in rem ve prospěch panujících nemovitostí (bez ohledu na jejich
vlastníka), na dobu neurčitou, a jejich obsahem je:
- u věcného břemene - umístění silničního mostu vč. mostovky povinnost strany povinné strpět
umístění stavby silničního mostu, vč. mostovky a zdržet se všech činností, které by mohly vést k
ohrožení či poškození mostní konstrukce, nebo k ohrožení či narušení plynulosti automobilové
dopravy, a to v rozsahu stanoveném Geometrickým plánem číslo 3246-36/2016, vyhotoveném
společností DD plus v.o.s., IČO: 46962808, se sídlem Pekárenská 330/12, PSČ 602 00 Brno,
který byl ověřen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno –
město dne 21. 7. 2016;
- u věcného břemene - vstup a vjezd k opěrným prvkům mostní konstrukce povinnost strany
povinné umožnit straně oprávněné a každému dalšímu vlastníkovi těchto pozemků vstupovat a
vjíždět na tyto pozemky za účelem výkonu činností spojených s prováděním kontroly, údržby a
oprav opěrných prvků mostní konstrukce (pilířů, opěrné desky a náspu silničního mostu), včetně
umístění a použití potřebných mechanismů a povinnost udržovat přístupnost opěrných prvků
mostní konstrukce, a to v rozsahu stanoveném Geometrickým plánem č. 3245-36/2016,
vyhotoveném společností DD plus v.o.s., IČ: 46962808, se sídlem Pekárenská 330/12, PSČ 602
00, Brno, který byl ověřen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm
Brno – město dne 18. 7. 2016.
(Příloha č. 2)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 143/13/19: Rada České televize uděluje ve smyslu § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991
Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s uzavřením Kupní
smlouvy se zřízením věcných břemen, evidované pod č. 1094561.
(Příloha č. 2)
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Zpráva o programu ČT2 za rok 2018
Usnesení č. 144/13/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT 2 za rok 2018“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2019 v termínu do 30. dubna
2020.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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7) Zpráva o stavu a rozvoji technologií
Usnesení č. 145/13/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu a rozvoji technologií
v roce 2018“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2019 v
termínu do 30. června 2020.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

8) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 146/13/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 3)
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

9) Různé
Program 14. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 21. 8. 2019
od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce.

10) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Přílohy:
1) Usnesení č. DK 35/07/19
2) Usnesení č. DK 36/07/19
3) Přehled stížností a podnětů

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Jaroslav Maxmilián Kašparů

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 35/07/19
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 2. čtvrtletí roku 2019. Zpráva
tvoří přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)
Příloha k Usnesení č. DK 35/07/19
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE
2. čtvrtletí roku 2019
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 2. čtvrtletí roku 2019.
Dozorčí komise prověřila průběh u veřejných zakázek: Rekonstrukce výměníkové stanice VM7,
Kamery Sony PMW-FS, Dodávka mikrobusů pro středisko 671, Svěřená správa web farmy, Dům ČT
- MFF Karlovy Vary 2017, Rekonstrukce a modernizace režie KH3, 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 1. čtvrtletí roku 2019.
Dozorčí komise po projednání doporučila 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. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1051557/2842, ev. pod. č. 1093709/2842, s
obchodní společností Praktický lékař Pankrác s.r.o.
Dozorčí komise po projednání doporučila Radě České televize, aby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů udělila souhlas se záměrem
zřídit věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví České televize, tj. k pozemku parc. č. 7493/2,
zapsanému na LV č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, vedeném u Katastrálního
úřadu Jihomoravského kraje, Katastrálního pracoviště Brno – město, a to uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a.s..
Dozorčí komise doporučila 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 Smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1094103/2841 se společností AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o..
Dozorčí komise po projednání doporučila 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. 1 smlouvy o nájmu se společností DELIKOMAT, s.r.o. na umístění nápojových automatů.
Dozorčí komise po projednání doporučila Radě ČT, aby podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č.
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas s uzavřením
Smlouvy o nájmu s obchodní společností E4C Group, s.r.o.

6

V souladu s ustanovením § 8a, zák. č. 483/1991 Sb. O České televizi dozorčí komise předložila
Radě České televize rozbor hospodaření České televize za rok 2018.
Jiří Staněk
Předseda Dozorčí komise rady České televize

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 36/07/19
Dozorčí komise obdržela Oznámení záměru generálního ředitele převést nemovitosti ve vlastnictví
České televize a zřídit věcná břemena k nemovitostem ve vlastnictví České televize a dále Žádost o
udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy se zřízením věcných břemen Radou
České televize.
Oznámení záměru a žádost generálního ředitele souvisí s plánovanou výstavbou veřejně prospěšné
stavby „Silnice I / 42, VMO Rokytova“, v Brně – Židenicích, přičemž tato stavba, resp. její mostní
konstrukce, zasáhne zčásti i pozemky ve vlastnictví České televize, v areálu České televize v Brně –
Židenicích, v ulici Kulkova. V této fázi přípravných prací je již připraven návrh kupní smlouvy se
zřízením věcných břemen, kterou má Česká televize uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkovou organizací.
Prodej a zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví ČT je realizován z důvodu důležitého
veřejného zájmu na výstavbě veřejně prospěšné stavby, přičemž v krajním případě by bylo možné
dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě,
ve znění pozdějších předpisů, dotčené pozemky i vyvlastnit.
V této souvislosti předložil generální ředitel Radě ČT prostřednictvím dozorčí komise Oznámení
záměru převést nemovitosti ve vlastnictví ČT Radě ČT a Kupní smlouvu se zřízením věcných
břemen uzavíranou mezi Českou televizí – jako stranou „prodávající“ a stranou „povinnou z věcných
břemen“ a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390 – jako stranou „kupující“ a stranou „oprávněnou
z věcných břemen“, evidovanou pod č. 1094561, k udělení předchozího souhlasu Rady ČT dle § 9
odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem prodeje jsou tyto nemovitostí:
- pozemek p.č. 9756/22 o výměře 21 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek p.č. 9756/28 o výměře 44 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek p.č. 9756/36 o výměře 1 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek p.č. 9756/37 o výměře 12 m², ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek p.č. 9756/40 o výměře 3 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek p.č. 9756/45 o výměře 448 m², ostatní plocha, jiná plocha.
Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město a byly
popsány a oceněny na základě znaleckého posudku Ing. Šárky Švancarové, ze dne 6. 3. 2018, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018, na cenu ve výši 1.571.400,Kč včetně DPH (Součástí ZP byly i další pozemky určené k prodeji již v minulosti na základě udělení
souhlasu Rady ČT).
Předmětem zřízení věcných břemen - umístění mostu, vč. mostovky jsou tyto nemovitosti:
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-

pozemek p.č. 7493/2 o výměře 7877 m2, ostatní plocha, jiná plocha
pozemek p.č. 7493/11 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.

Tyto pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. (Dále
uváděné jako „služebné nemovitosti“) a cenu zřízení věcných břemen zpracovala společnost
STAVEXIS s.r.o. do znaleckého posudku ze dne 4. 10. 2018 ve výši 783.587,- Kč včetně DPH.
Předmětem zřízení věcných břemen - vstupu a vjezdu k opěrným prvkům místní komunikace jsou
tyto nemovitosti:
-

pozemek p.č. 7493/2 o výměře 7877 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek p.č. 7493/11 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.

Tyto pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. (Dále
uváděné jako „služebné nemovitosti“) a cenu zřízení věcných břemen zpracovala společnost
STAVEXIS s.r.o. do znaleckého posudku ze dne 4. 10. 2018 ve výši 1.056.898,- Kč včetně DPH.
Na prodej a zřízení služebnosti byl zpracován znalecký posudek Vysokého učení technického v Brně,
stavební fakultou (ZP prodej 2,9 mil. Kč, VB 1,778 mil. Kč), a to na základě objednávky statutárního
města Brna. Česká televize si však následně vyžádala zpracování kontrolního znaleckého posudku k
ověření výše ocenění těchto pozemků. Kontrolní znalecký posudek zpracoval následně pro ČT
znalec Ing. Jiří Zima (ZP prodej 3,585 mil. Kč, VB 1,776 mil. 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, v tomto případě již pouze na ocenění pozemků určených
k prodeji. Revizní znalecký posudek na ocenění pozemků, určených k prodeji, zpracovala na
základě vzájemné dohody a odsouhlasení ze strany ČT a ze strany města Brna znalkyně Ing. Šárka
Švancarová (ZP prodej 3,282 mil. Kč). Vzhledem k velkému časovému posunu následné přípravy
kupní smlouvy se zřízením věcných břemen, kdy původní ZP zpracovaný VUT Brno, stavební
fakultou již pozbyl platnosti, nechalo město vypracovat na cenu zřízení věcných břemen nový ZP
společností STAVEXIS s.r.o. ze dne 4. 10. 2018 ve výši 1.840.485,- Kč.
Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě ČT, aby udělila souhlas se záměrem
převést úplatně nemovité věci ve vlastnictví České televize na jiný subjekt a zřídit věcná břemena k
nemovitostem ve vlastnictví České televize, a to na základě Kupní smlouvy se zřízením věcných
břemen a aby dále udělila ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České
televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s uzavřením Kupní smlouvy se zřízením
věcných břemen, evidované pod č. 1094561.
(5:0:0)
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 24. 7. 2019
Stížnosti došlé na Radu ČT
Datum odeslání
odpovědi

č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

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

E40/18

9. 11. 2018

O. Vojtěchovský

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

21. 11. 2018
24. 4. 2019

Částečná
odpověď
Odpověď Rady ČT

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

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

E2/19

29. 12. 2018

CT36/19

2. 1. 2019

Způsob vyřízení

Vyřízeno předsedou

Otevřený dopis

9. 1. 2019

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

12. 12. 2018

Odpověď Rady ČT

stížnost na zpravodajství a publicistiku
ČT

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

J. Středa

žádost o posouzení jednání
šéfredaktora ČT pana M. W.

27. 3. 2019

Odpověď Rady ČT

M. Kašáková

stížnost na vysílání ČT, poplatky

6. 2. 2019

Odpověď Rady ČT
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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
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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

CT3041
0/19

25. 3. 2019

V. Hendrych

Zvýhodňování ODS

CT3384
2/19

2. 4. 2019

VOV, S. Berkovec

žádost o vyjádření ke stížnostem J. J.

CT3369
8/19

4. 4. 2019

M.Usnul

stížnost na neobjektivní informování
ohledně exekutorství, stížnost na pořad
Černé ovce

CT3419
6/19

8. 4. 2019

AK Nespala

Stížnost na pořad 168 hodin

NA VĚDOMÍ

CT3482
9/19

9. 4. 2019

PPF

Stížnost na pořad 168 hodin

NA VĚDOMÍ

RCT
E10/19

12. 4. 2019

V. Smolka

žádost o podání informace-Armypol

15. 5. 2019

Odpověď Rady
ČT

RCT
E11/19

15. 4. 2019
30. 5. 2019

V. Vačkář

Česká vlajka

15. 5. 2019

Odpověď Rady
ČT

6. 5. 2019

K. Pávová
M. Pospíšil
V. Pancíř
P. Friedl

Otevřený dopis – honoráře animátorů

CT4151
4/19
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V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

27. 2. 2019

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

24. 4. 2019

NA VĚDOMÍ

Odpověď Rady
ČT

CT4203
1/19

9. 5. 2019

O. Nosek

úprava nahrávky v pořadu Události

CT4610
7/19

21. 5. 2019

V. Koudelka

žádost o posouzení postupu ČT

CT4787
4/19

27. 5. 2019

Expobank

stížnost na pořad Otázky Václava
Moravce

CT5176
5/19

6. 6. 2019

V. Klaus ml.

stížnost na N.F. – vyjadřování na
Twitteru

CT5813
9/19

6. 6. 2019

AGROFERT

stížnost na pořady 168 hod., Reportéři
ČT

CT5668
5/19

20. 6. 2019

RRTV

Stížnosti na pořad 168 hodin

CT5668
6/19

20. 6. 2019

J. Chalupník

OVM, adresováno RRTV

CT5969
6/19

28. 6. 2019

WOTAN FOREST

stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost o
omluvu

CT6091
7/19

3. 7. 2019

Kotkovi

stížnost na pořad Reportéři

CT6347
0/19

15. 7. 2019

V. Pícha,Nadace
Hnutí Grálu

stížnost na pořad Kalendárium,
Samotářka Míla

CT6570
1/19

22. 7. 2019

J. Jůza

Nespokojenost s odpovědí ČT

Odpověď Rady
ČT

26. 6. 2019

NA VĚDOMÍ

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
6. 5. 2019

E9/19

4. 4. 2019

H. Pachtová

Bombový útok na novinářku

10. 4. 2019

Přímé vyřízení
30. 4. 2019

CT3191
9/19

29. 3. 2019

Penny Market

Stížnost na pořad Máte slovo

24. 4. 2019

Přímé vyřízení
13. 5. 2019

cj. RCT
E12/19

2. 5. 2019

J. Zelenka - Deník N

Pořad Kouzelné bylinky

15. 5. 2019

16. 5.2019
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Způsob
vyřízení
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019
Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019
Odpověď
Rady ČT
13. 3.
2019
Odpověď
Rady ČT
10. 4.
2019
Odpověď
Rady ČT
24. 4.
2019
Odpověď
Rady ČT
26. 6.
2019

