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Zápis z 5. jednání Rady České televize ze dne 10. 3. 2021 

 

Přítomni osobně:  M. Doktor, J. Kratochvíl, H. Lipovská, P. Matocha, J. Šlégr, D. Váňa 

 

Přítomni na videokonferenci: J. Dědič, R. Kühn, P. Kysilka, T. Samek – od 13:31 hod.,   

    Z. Šarapatka – od 13:04 hod., L. Veselý 

Omluveni: R. Bradáč, J. M. Kašparů, V. Karmazín 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová - videokonference, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté na videokonferenci: P. Dvořák, V. Kolář, M. Petrman 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace GŘ 

5. Materiály z DK 

6. Jednací řád RČT - aktualizace 

7. Právní služby pro RČT - průběžné informace 

8. KPI - průběžné informace 

9. Stížnosti a podněty 

10. Zpráva o činnosti úseku IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz 

11. Zpráva o programu ČT24 

12. Různé 

13. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 44/05/21: Rada považuje videokonferenční přítomnost svých členů na tomto 

jednání za regulérní a to dle zákona č. 191/2020 (Lex Covid) par. 19 odst. 1.  

(9:0:1) Návrh byl přijat. L. Veselý, P. Kysilka, R. Kühn, J. Dědič, P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, 

J. Kratochvíl, H. Lipovská hlasovali pro. M. Doktor se zdržel hlasování. Z. Šarapatka 

nehlasoval. 

 

Návrh člena Rady ČT Z. Šarapatky:  

Usnesení č. 45/05/21: Vzhledem k ustanovením Jednacího řádu Rady ČT, platným do 10. 3. 

2021 včetně a nařízení Vlády České republiky k nouzovému stavu, navrhuji ve smyslu mého 

dopisu předsedovi Rady ČT ze dne 2. 3. 2021 (viz. Příloha č. 1) zrušit jednání Rady ČT dne 10. 

3. 2021. 

(1:6:4) Návrh nebyl přijat. Z. Šarapatka hlasoval pro. P. Matocha, D. Váňa, H. Lipovská, J. 

Kratochvíl, P. Kysilka, L. Veselý hlasovali proti. J. Šlégr, M. Doktor, R. Kühn, J. Dědič se zdrželi 

hlasování. 
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Návrh předsedy P. Matochy: Z důvodů onemocnění radního Vladimíra Karmazína, který je 

zpravodajem bodu 10, přesouvám tento bod na některé z příštích jednání Rady ČT. 

 

Z osobních důvodů radního Romana Bradáče, který je zpravodajem bodu 11, přesouvám 

tento bod na některé z příštích jednání Rady ČT. 

 

Usnesení č. 46/05/21: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění: 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace GŘ 

5. Materiály z DK 

6. Jednací řád RČT - aktualizace 

7. Právní služby pro RČT - průběžné informace 

8. KPI - průběžné informace 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 (10:0:1) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, 

P. Kysilka, R. Kühn, J. Dědič, M. Doktor hlasovali pro. Z. Šarapatka se zdržel hlasování. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 47/05/21: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Hana Lipovská a 

místopředseda Jiří Šlégr a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(10:0:1) Návrh byl přijat. L. Veselý, P. Kysilka, R. Kühn, J. Dědič, P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, 

J. Kratochvíl, H. Lipovská, M. Doktor hlasovali pro. Z. Šarapatka se zdržel hlasování. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Návrhy členky Rady ČT H. Lipovské: 

Usnesení č. 48/05/21: Rada konstatuje, že usnesení č. 26/02/21 nebylo ke dni 10. 3. 2021 

naplněno. 

(7:3:2) Návrh byl přijat. L. Veselý, P. Kysilka, P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, J. Kratochvíl, H. 

Lipovská hlasovali pro. M. Doktor, Z. Šarapatka, R. Kühn hlasovali proti. J. Dědič, T. Samek se 

zdrželi hlasování. 
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Usnesení č. 49/05/21: Rada žádá generálního ředitele, aby Radě ČT postoupil informace o 

účasti a) předsedů, b) představitelů parlamentních subjektů v kalendářním roce 2020 v rozsahu 

- počtu pozvání 

- počtu přijatých pozvání 

- počtu odmítnutých pozvání 

a to zvlášť za každý z uvedených pořadů (Události, Události, komentáře, Interview 24, 90 ČT 

24, Otázky Václava Moravce) a to do 14. 4. 2021. 

(4:3:5) Návrh nebyl přijat. P. Matocha, D. Váňa, H. Lipovská, J. Kratochvíl hlasovali pro. M. 

Doktor, Z. Šarapatka, R. Kühn hlasovali proti. J. Šlégr, J. Dědič, T. Samek, P. Kysilka, L. Veselý 

se zdrželi hlasování. 

 

Usnesení č. 50/05/21: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT sport za 2. pololetí r. 

2020“ a pověřuje radního Martina Doktora zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 24. 3. 2021. 

 (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 51/05/21: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT 3“ a pověřuje radního 

Lubomíra Veselého zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 

usnesení v této věci na jednání Rady dne 24. 3. 2021. 

 (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

Viz Příloha č. 2 tohoto zápisu 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 52/05/21: Rada bere na vědomí zápis ze 4. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

17. 2. 2021. 

(Příloha č. 3)  

(11:0:1) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, 

P. Kysilka, R. Kühn, T. Samek, J. Dědič, M. Doktor hlasovali pro. Z. Šarapatka se zdržel 

hlasování. 

 
Usnesení č. 53/05/21: Rada bere na vědomí zápis z 5. jednání dozorčí komise RČT ze dne 3. 

3. 2021. 

(Příloha č. 4)  

(11:0:1) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, 

P. Kysilka, R. Kühn, T. Samek, J. Dědič, M. Doktor hlasovali pro. Z. Šarapatka se zdržel 

hlasování. 
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Usnesení č. 54/05/21: Rada ukládá dozorčí komisi zpracování ekonomické analýzy 

plánovaného přechodu programu ČT3 z experimentálního vysílání do řádného vysílání včetně 

zodpovězení otázky zda pro tento krok má ČT prostředky ve svém rozpočtu na rok 2021, a to 

dle materiálu předloženého Radě ČT generálním ředitelem dne 3. 3. 2021. Tento materiál rada 

postupuje své dozorčí komisi. Termín pro zpracování a předložení této analýzy je 22. 3. 2021 

do 12: 00 hod. 

(11:0:1) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, 

P. Kysilka, Z. Šarapatka, R. Kühn, T. Samek, J. Dědič hlasovali pro. M. Doktor se zdržel 

hlasování. 

 
Usnesení č. 55/05/21: Rada pověřuje dozorčí komisi Rady ČT, aby převzala podklady ke 

splátkovému kalendáři se společností Médea, a.s. a vypracovala odpovědi na následující 

otázky v termínu do 22. 3. 2021: 

 

1. Kdy byl splátkový kalendář uzavřen? 

2. Jaká je výše první splátky? 

3. Jaký je poměr jednotlivých splátek? 

4. Kdy má být splacena poslední splátka? 

5. Je součástí splátkového kalendáře také výslovné uznání dluhu, případně další výhody pro 

ČT zlepšující vymahatelnost pohledávek? 

(7:1:4) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, 

P. Kysilka hlasovali pro. Z. Šarapatka hlasoval proti. M. Doktor, R. Kühn, T. Samek, J. Dědič 

se zdrželi hlasování. 

 

 

6) Jednací řád Rady České televize - aktualizace 

 

Usnesení č. 56/05/21: Rada schvaluje nové znění jednacího řádu Rady České televize 

s platností ode dne 11. 3. 2021. 

(Příloha č. 5) 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 

7) Právní služby pro RČT - průběžné informace 

 

Usnesení č. 57/05/21: Rada bere na vědomí informaci Jiřího Šlégra o průběhu přípravy 

jednání pro zajištění právních služeb pro Radu České televize. 

V termínu do pátku 12. 3. 2021 se každý radní může koordinátorovi J. Šlégrovi emailem vyjádřit 

k zaslaným informacím. 

Rada žádá J. Šlégra, aby ve spolupráci s generálním ředitelem ČT P. Dvořákem do příštího 

jednání rady, připravili pro radu informaci o průběhu této zakázky. 

(11:0:1) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, P. 

Kysilka, R. Kühn, Z. Šarapatka, J. Dědič, M. Doktor hlasovali pro. T. Samek se zdržel 

hlasování. 
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8) KPI generálního ředitele – průběžné informace 

 

Usnesení č. 58/05/21: Rada pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku a radní Hanu Lipovskou, 

aby společně s generálním ředitelem ČT P. Dvořákem pokračovali v jednání a připravili 

upravený návrh KPI a předložili jej radě v termínu do 22. 3. 2021 do 12:00 hod. 

(7:1:4) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, H. Lipovská, L. Veselý, J. Kratochvíl, P. 

Kysilka hlasovali pro. Z. Šarapatka hlasoval proti. R. Kühn, J. Dědič, T. Samek, M. Doktor se 

zdržel hlasování. 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 59/05/21: Rada schvaluje navrženou odpověď místopředsedy Daniela Váni panu 

Pavlovi Severovi.   

(7:1:4) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, J. Kratochvíl, H. Lipovská, P. Kysilka, L. 

Veselý hlasovali pro. Z. Šarapatka hlasoval proti. M. Doktor, T. Samek, J. Dědič, R. Kühn se 

zdrželi hlasování. 

 

Usnesení č. 60/05/21: Rada schvaluje navrženou odpověď radního Lubomíra Veselého FN 

Motol, resp. JUDr. Ing. Miloslavovi Ludvíkovi, MBA. 

(7:0:5) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, J. Kratochvíl, H. Lipovská, P. Kysilka, L. 

Veselý hlasovali pro. Z. Šarapatka, M. Doktor, T. Samek, J. Dědič, R. Kühn se zdrželi 

hlasování. 

 

Usnesení č. 61/05/21: Rada schvaluje dopis generálnímu řediteli P. Dvořákovi ve věci jeho 

vyjádření ke stížnostem K. Holiny (CT119988/19) a M. Kučery (e27a/20), jak jej formulovala 

radní Hana Lipovská.  

(6:3:2) Návrh byl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Šlégr, J. Kratochvíl, H. Lipovská, L. Veselý 

hlasovali pro. R. Kühn, Z. Šarapatka, M. Doktor hlasovali proti. T. Samek, J. Dědič se zdrželi 

hlasování. P. Kysilka nebyl přítomen. 

 

Usnesení č. 62/05/21: Rada schvaluje dopis generálnímu řediteli P. Dvořákovi ve věci jeho 

vyjádření ke stížnosti pana Pavla Černého (e23c/21), jak jej formulovala radní Hana Lipovská.  

(6:3:3) Návrh nebyl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Kratochvíl, H. Lipovská, L. Veselý, P. Kysilka 

hlasovali pro. R. Kühn, Z. Šarapatka, M. Doktor hlasovali proti. T. Samek, J. Dědič, J. Šlégr se 

zdrželi hlasování. 

 

Usnesení č. 63/05/21: Rada schvaluje dopis generálnímu řediteli P. Dvořákovi ve věci jeho 

vyjádření ke stížnosti AK Turnhöfer (cj. ČT94073/20), jak jej formulovala radní Hana Lipovská.  

(6:4:2) Návrh nebyl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Kratochvíl, H. Lipovská, L. Veselý, P. Kysilka 

hlasovali pro. R. Kühn, Z. Šarapatka, J. Dědič, M. Doktor hlasovali proti. T. Samek, J. Šlégr se 

zdrželi hlasování. 

 

Usnesení č. 64/05/21: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o stavu 

řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni a schvaluje navržené odpovědi. 

(Příloha č. 6) 

(6:2:4) Návrh nebyl přijat. P. Matocha, D. Váňa, J. Kratochvíl, H. Lipovská, L. Veselý, P. Kysilka 

hlasovali pro. R. Kühn, Z. Šarapatka hlasovali proti. J. Dědič, M. Doktor, T. Samek, J. Šlégr se 

zdrželi hlasování. 
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10) Různé 

 

a) Usnesení č. 65/05/21: Rada pověřuje předsedu Rady ČT Pavla Matochu, aby zahájil 

jednání s předsedou Rady Českého rozhlasu ve věci společného možného podnětu v otázce 

příjmu veřejnoprávních médií a možnou společnou debatu s Radou České televize nad touto 

otázkou. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.  

 

b) Program 6. jednání Rady ČT v roce 2021, které se uskuteční ve středu dne 24. 3. 2021 

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

 

 

11) Závěr  

 

 

 

   Mgr. Pavel Matocha 

     předseda Rady ČT 

 

 

Přílohy: 

 

1) Dopis pro P. Matochu – Z. Šarapatka 

2) Informace generálního ředitele 

3) Zápis ze 4. jednání dozorčí komise RČT  

4) Zápis z 5. jednání dozorčí komise RČT  

5) Aktualizace jednacího řádu Rady České televize 

6) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Lipovská, Ph. D.      Jiří Šlégr  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 
Rada České televize 
Mgr. Pavel Matocha předseda  
(elektronicky)  

 
 
         2. března 2021 
 

Vzhledem k aktuálnímu vyhlášení nouzového stavu a skutečnosti, že vláda důrazně vyzvala k využívání home 
office v administrativních provozech a dnes se bude zabývat povinnou prací na dálku pro celé národní 
hospodářství, Vás žádám o změnu v organizaci zasedání Rady České televize až do odvolání výhradně 
připojením všech členů rady k videokonferenci. Technické zabezpečení takového řešení nabídl Radě ČT svým 
dopisem generální ředitel televize.  

Je s podivem, že zatímco jste zasedání Rady ČT 24. 2. 2021 zcela zrušil cit.: „v souvislosti s protikovidovými 
opatřeními Vlády ČR podle usnesení č. 127, kterým se mj. omezují zasedání orgánů právnických osob“ a záhy 
jste usoudil, že se cit.“ analogicky vztahuje i na jednání Rady ČT a podle zmíněného nařízení by všichni 
účastníci museli mj. předložit potvrzení o negativním výsledku covidového testu, ne starší než 3 dny“, hned 
další schůzi rady 10. 3. svoláváte i přes podstatně přísnější protipandemická vládní opatření bez vyloučení 
fyzické účasti radních v ČT. Jaké skutečné pohnutky Vás tedy vedly k důslednému dodržování vládního 
nařízení ba dokonce ke zrušení jednání Rady ČT 24. 2. t. r., když ještě přísnější vládní nařízení pro další 
zasedání nerespektujete, ponechávám bez komentáře.  

Jak je známo, fyzická zasedání Rady České televize v prostorách ČT zabezpečují také technici televize, ostraha 
a zaměstnanci ČT v sekretariátu rady, kteří nemají - na rozdíl od radních - možnost volby svoji přítomnost ve 
zdravotně rizikovém prostředí zasedání patnáctičlenného orgánu odmítnout. Žádám Vás tedy o ohleduplnost 
také k jejich situaci. Generální ředitel ČT a zástupci managementu vládní nařízení odpovědně akceptují, svoji 
fyzickou přítomnost na zasedání rady 10. 3. t. r. odmítli a zúčastní se jej on-line. Jak ukazují případy 
covidových onemocnění některých radních a sekretariátu, je takový postup zcela na místě. 

V souladu s aktuální situací a s opatřeními Vlády ČR Vás důrazně žádám o respektování mého požadavku a 
zabezpečení zasedání Rady ČT až do odvolání výhradně formou videokonference. 

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D.  

člen Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

1. Česká televize na základě rozhodnutí vlády zpřísnila hygienická a bezpečnostní opatření, 

platná na všech pracovištích, včetně stravovacích zařízení. 

Jedním z nejvýznamnějších opatření od pátku 12. března je povolení vstupu do všech 

objektů České televize pouze osobám, které se prokáží platným potvrzením o negativním 

testu (ne starším než 7 dní), nebo čestným prohlášením o tom, že prodělali onemocnění 

covid-19 v době, od které neuběhlo více než 90 dní. 

Česká televize současně začala organizovat testování, takzvanými antigenními testy, pro 

své zaměstnance, a to v prostorách pracoviště závodních lékařů a dále vytvořila další 

odběrová místa pro tzv. samotestování. 

 

2. V letošním ročníku filmových a televizních cen Český lev uspěly projekty,  

na kterých se podílela Česká televize. Nejlepším filmem se stal koprodukční snímek 

České televize Šarlatán; jako nejlepší dokument akademie ocenila film V síti. 

Z televizních projektů České televize si ocenění odnesly nová řada Marie Terezie za 

nejlepší scénografii, dále Zrádci jako nejlepší televizní seriál a Herec jako nejlepší 

televizní film nebo minisérie. Přenos ceremoniálu, jehož podobu ovlivnila současná 

pandemie, diváci mohli sledovat v sobotu 6. března na programu ČT1. 

 

3. V reakci na uzavření prvních a druhých tříd základních škol Česká televize opětovně 

zařadila do svého vysílání vzdělávací pořad UčíTelka. Nejmladší školáci ji mohou 

sledovat od středy 3. března na Déčku. Distanční výuku bude žákům televize usnadňovat 

nejméně do začátku velikonočních prázdnin. 

V minulém týdnu tuto obnovenou formu distanční výuky sledovalo v průměru 31 tisíc dětí 

ve věku 4-12 let, což znamenalo podíl na publiku 32,11 procenta. Proti loňskému jaru, 

kdy bylo pásmo UčíTelky zhruba tříhodinové, podíl narostl o 7,5 procentního bodu.  

Premiérový díl UčíTelky odvysílala Česká televize bezmála před rokem, v pondělí 

16. března 2020, pouhých pět dní po prvním uzavření škol. V době prvního nouzového 

stavu pořad sledovala třetina všech dětí, které byly v danou dobu u televizí. Celkem 

Česká televize v premiéře odvysílala téměř 340 televizních vyučovacích hodin.  

       

4. Česká televize rozšířila svůj informační servis o nový pořad Epicentrum. Tento krátký 

formát, shrnující platná vládní opatření a nařízení, poprvé odvysílala ve čtvrtek 25. února, 

a to bezprostředně po sportovní relaci Branky, body, vteřiny. Krátké vysvětlující pořady 

odpovídají na otázky, které si v současné době lidé nejčastěji kladou. Infoservis 

Epicentrum vysílá nejen Jednička České televize, ale po dopoledních zprávách i program 

ČT3 a v průběhu dne zpravodajská ČT24. 

 

5. V sobotu 27. února se v Národním divadle uskutečnil multižánrový kulturní projekt Národ 

sobě - kultura tobě. Přímý přenos, odvysílaný částečně na ČT1 a celý potom na 

programu ČT art, sledovalo v průměru 375.000 diváků a stal se nejsledovanějším 

pořadem od spuštění kulturního kanálu v roce 2013. Program v historické budově 

Národního divadla propojil celkem dvě stovky zpěváků, tanečníků, hudebníků a herců, a 
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dal jim možnost, aby upozornili na stav, ve kterém se v pandemické době nachází česká 

kultura. 

Akce respektovala všechna platná koronavirová opatření. Jednotlivé lokace byly 

dezinfikované a stavebně oddělené, umělci se na nich průběžně střídali a všichni před 

příchodem na zkoušky i na samotný přenos absolvovali testy i měření teploty.  

 

6. Česká televize 1. března odvysílala nový ekonomický měsíčník Bilance. Půlhodinové 

reportáže se soustřeďují na tři hlavní oblasti – na významné ekonomické problémy 

v Česku a v zahraničí, na stěžejní ekonomické hrozby a na změny, které nás čekají 

v nejbližší budoucnosti v souvislosti s technologiemi. První vydání premiérového pořadu, 

který vzniká v redakci aktuální publicistiky, se zaměřilo na nedostupnost a cenu bydlení 

v Česku. V nadcházejících dílech reportéři otevřou témata, jako je kolaps recyklace 

v tuzemsku nebo energetika a elektromobilita. 

Vedle toho v pátek 12. února začal program ČT24 vysílat nový celodenní regionální 

tematický speciál SeČTeno. Zaměřuje se na dopad epidemie na ekonomiku 

v jednotlivých krajích. Každý týden v pátek tak ČT24 přináší původní zpravodajství o 

ekonomickém stavu země po roce od příchodu covidu. Výrobu a vysílání z větší části 

zajišťují regionální zpravodajská studia České televize. Vysílání začalo v Jihočeském 

kraji, dále pokračovalo v Královehradeckém a Moravskoslezském kraji. 

  

7. Česká televize v minulém týdnu zajišťovala televizní pokrytí závodů světového poháru 

v biatlonu, který se konal v Novém městě na Moravě. Signál z Nového Města, které bylo 

náhradou za zrušené závody v Číně, odebíralo celkem 21 televizních společností, pro 

vysílání po celé Evropě a prostřednictvím Olympic Channel dokonce celosvětově.  

Na místě byly nasazeny tři přenosové vozy České televize a celkem 38 kamer zajišťující 

komplexní pokrytí všech tratí i původní rozhovory a reportáže z tentokrát 

improvizovaného studia respektujícího uzavření sportovců v tzv. „bublině“. 

Nové Město na Moravě je také další zastávkou biatlonového světového poháru, který 

začíná tento čtvrtek a který bude opět pokrývat Česká televize. 

 

8. Česká televize na Velikonoce uvede další mimořádnou bohoslužbu. Na Bílou sobotu 3. 

dubna zařadí program ČT3 ve 20:05 takzvané „Velikonoční vigilie“, které se uskuteční 

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze. Po roce mimořádných přenosů 

bohoslužeb v době pandemie covid-19 se Česká televize symbolicky vrací na místo, 

odkud přinesla obřady veliké noci poprvé.  

V letošním roce byly přímé přenosy bohoslužeb obnoveny v lednu a pokračují v dalších 

měsíců, v tuto chvíli minimálně do konce dubna. Česká televize tím navázala na vysílání 

pro věřící během jarní i podzimní vlny pandemie.  

 

9. Česká televize na přání neslyšících diváků od 1. března ve svém internetovém archivu 

iVysílání nabízí hlavní zpravodajskou relaci Události také ve verzi s tlumočením do 

českého znakového jazyka. Možnost pustit si tlumočené Události s časovým odstupem 

má pozitivní ohlas jak u diváků, tak u odborných organizací. 
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10. Ve středu 3. března jsem spolu s předsedou Nezávislé odborové organizace České 

televize v Praze Vlastimilem Vojtěchem podepsal Krátkodobou část Kolektivní smlouvy 

na rok 2021. Dokument svým podpisem ještě stvrdí odborové organizace televizních 

studií v Brně a Ostravě. Krátkodobá část Kolektivní smlouvy upravuje zejména rozpočet 

sociálních nákladů, příspěvek na stravování a výši remunerace pro rok 2021. 

 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 17. 2. 2021 

 

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:   

 

Hosté:  D. Břinčil 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Účetní závěrka a struktura zprávy o hospodaření – návrh na doplnění/úpravu osnovy 

Zprávy o hospodaření a komentáře k obsahu a rozsahu účetní závěrky ČT 

3. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2020, významné 

události 

4. Pravidelný měsíční reporting 

5. Schválení zprávy z kontrolního šetření 2_1Q_2021 Správa a evidence nemovitostí – 

vyhodnocení zprávy interního auditu a realizace nápravných opatření vyplývajících 

z této zprávy 

6. Schválení zprávy z kontrolního šetření 4_1Q_2021 Kontrola smluv 

7. Aktualizace kontrolního řádu 

8. Průběžná informace členů DK o stavu kontrolních šetření 

9. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

10. Různé 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 
 

Ad 2) Účetní závěrka a struktura zprávy o hospodaření 

 

Usnesení č. DK 14/04/21 

Dozorčí komise vyslechla informace finančního ředitele o vzniku, tvorbě, struktuře výroční zprávy o 

hospodaření České televize a o spolupráci s Radou České televize na přípravě výroční zprávy. 

Dozorčí komise po projednání (na příštím zasedání DK) sdělí Radě ČT své návrhy na aktualizaci 

osnovy výroční zprávy o hospodaření a návrhy na úpravu zprávy o hospodaření a účetní závěrky, 

které by měly vést ke zvýšení vypovídací schopnosti obou dokumentů.  

(5:0:0)  
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Ad 3) Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2020, 

významné události 

 

Usnesení č. DK 15/04/21 

Finanční ředitel seznámil DK s předběžnými výsledky hospodaření České televize v roce 2020. 

 (5:0:0) 

 

 Ad 4) Pravidelný měsíční reporting 

 

Usnesení č. DK 16/04/21 

Finanční ředitel předložil DK report příjmů a výdajů za období leden 2021. Finanční ředitel do 

příštího zasedání DK předloží aktualizovaný report za měsíc leden 2021 sestavený na základě  

účetní uzávěrky za leden 2021. 

 (5:0:0) 

 

Ad 5) Schválení zprávy z kontrolního šetření 2_1Q_2021 Správa a evidence nemovitostí – 

vyhodnocení zprávy interního auditu P03 z října 2019 a vyhodnocení realizace nápravných 

opatření vyplývajících z této zprávy.  

 

Usnesení č. DK 17/04/21 

Dozorčí komise se seznámila se zjištěními IA a s plněním nápravných opatření. DK konstatuje, že 

u většiny zjištění proběhla implementace nápravných opatření. V některých případech se nápravná 

opatření budou týkat až nových transakcí, protože jde o úpravy kontrolních mechanismů, které se 

uplatní u nových transakcí/operací. 

 

Závěr a doporučení: Interní audit při svém šetření týkajícím se Správy a evidence nemovitostí z 

října 2019 nezjistil žádné nedostatky, které by mohly mít významný vliv na fungování provozu ČT. 

Zpráva Interního auditu obsahuje nápravná opatření, která byla z větší části implementována. DK 

doporučuje kontrolu realizace zbývajících opatření s termínem plnění v roce 2021 ve druhém 

pololetí tohoto roku. 

 (5:0:0) 

 

Ad 6) Schválení zprávy z kontrolního šetření 4_1Q_2021 Kontrola smluv dle usnesení 

Rady ČT č. 17/02/21 ze dne 27.1. 2021 

 

Usnesení č. DK 18/04/21 

Dozorčí komise se seznámila se dvěma smlouvami na zajištění ubytování pro dva turnusy zimních 

dětských táborů. Každá ze smluv má hodnotu 96 180 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán ze tří 

vytypovaných lokalit na základě splnění hlavních požadavků na lokalitu a vybavení zařízení s 

ohledem na účel využití. Realizace ubytovacích služeb byla plánována na druhou polovinu února a 

začátek března 2021. S ohledem na současnou pandemickou situaci je pravděpodobné, že služby 

nebude možné realizovat. V případě, že platná vládní opatření neumožní konání táborů, obsahuje 

smlouva ustanovení, dle kterých dojde k zániku smlouvy bez sankcí pro Českou televizi. Pokud by 

došlo k realizaci služeb, budou náklady hrazeny z plateb účastníků a v případě dětí zaměstnanců 

také z příspěvku ze sociálních nákladů v souladu s kolektivní smlouvou. 

 

Ke konkrétním otázkám Rady ČT: 

1. Ze kterého zdroje byly náklady hrazeny – k realizaci služby zatím nedošlo. Pokud by došlo k 

realizaci služeb, budou náklady hrazeny z plateb účastníků a v případě dětí zaměstnanců také z 

příspěvku ze sociálních nákladů v souladu s kolektivní smlouvou.  
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2. Jak byli účastníci vybíráni – zaměstnanci hlásí své děti na tábor v předem ustanovených 

termínech u pověřeného pracovníka ČT a to až do naplnění kapacity tábora. 

3. Která část veřejné služby byla realizací smluv naplněna – jedná se o součást sociálních nákladů 

v souladu s kolektivní smlouvou, jak je popsáno výše. 

 

DK neshledala žádná rizika nebo nehospodárnost ve vztahu k ČT.  

(5:0:0) 

Ad 7) Aktualizace kontrolního řádu 

 

Usnesení č. DK 19/04/21 

Dozorčí komise zapracovala do návrhu Kontrolního řádu připomínky od Rady ČT a po konzultaci 

s generálním ředitelem předkládá aktualizovanou verzi Kontrolního Řádu Radě ČT ke schválení. 

(Příloha č. 1) 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 8) Průběžná informace členů DK o stavu kontrolních šetření 

 

Usnesení č. DK 20/04/21 

Dozorčí komise diskutovala informace členů DK o stavu kontrolních šetření dle přidělených 

kompetencí. Všechna plánovaná kontrolní šetření na 1Q 2021 by měla být dokončena 

v plánovaném termínu. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 9) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Usnesení č. DK 21/04/21 

Dozorčí komise projednala stav řešení podnětů a zadání od Rady ČT a další postup v těchto 

věcech. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 10) Různé 

 

Další jednání DK – 3. března 2021 v 9:00 hod. 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

 předseda dozorčí komise Rady ČT 

Příloha č. 1 

 

 

KONTROLNÍ ŘÁD DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

Rada České televize podle ust. § 8 odst. 1 písm. k) a v souladu s ust. § 8a zák. č. 483/1991 Sb., o 
České televizi ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento Kontrolní řád Dozorčí komise Rady 
České televize (dále jen „DK“): 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. DK je odborným poradním orgánem Rady České televize (dále jen „Rada ČT“) ve věcech kontroly 

hospodaření České televize (dále jen „ČT“).  
 

2. Úkolem DK je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT účelně a hospodárně využívány 
podle schváleného rozpočtu ČT v souladu s právními předpisy a s požadavky práva EU, zejm. 
Směrnice 2006/111/ES ze dne 16.11.2006, které byly do českého právního řádu transponovány 
zák. č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné 
podpory, a o změně zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

3. DK je povinna upozorňovat Radu ČT na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich 
odstranění.  

 
4. Činnost DK se řídí zejména zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto Kontrolním řádem a Jednacím řádem DK, přijatým na základě § 8a, odst. 4, věta 
druhá zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Kontrolní řád stanoví podmínky a způsob provádění kontrol DK. 

 
6. Členové DK jsou podle ust. § 8a odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu 
funkce nejen vůči veřejnosti, ale také vůči Radě ČT. Ve svých závěrech a hodnoceních využívá DK 
informace obecné povahy a není oprávněna předávat podklady k šetření ani jinak získané 
informace třetím osobám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v DK. Členy 
DK může zprostit povinnosti mlčenlivosti předseda Rady ČT. Před zproštěním povinnosti 
mlčenlivosti je příslušný člen DK povinen informovat předsedu Rady ČT, zda daná skutečnost 
zjištěná při výkonu funkce člena DK, je předmětem obchodního tajemství nebo jde-li o 
skutečnosti chráněné podle právních předpisů. Pokud dojde ke zproštění mlčenlivosti člena DK, 
může DK požadovat projednání záležitosti na neveřejném zasedání Rady. V případě mimořádně 
citlivých informací může DK na návrh vedení ČT požadovat, aby členové Rady podepsali 
prohlášení o mlčenlivosti.   

 
Článek 2 

Plán kontrolní činnosti 
 
DK předkládá Radě ČT písemně čtvrtletní plán kontrolní činnosti, který schvaluje Rada ČT předem 
svým řádným usnesením. DK se řídí při provádění kontrolní činnosti tímto plánem. Má-li DK za to, 
že je vhodné schválený plán doplnit či aktualizovat, předloží návrh na doplnění či aktualizaci plánu 
kontrolní činnosti Radě ČT, která případné doplnění schvaluje předem. Rada ČT je oprávněna 
schválit doplnění či aktualizaci plánu kontrolní činnosti i z vlastního podnětu. 

 

 

Článek 3 
Podmínky a způsob provádění kontrolní činnosti 

 
1. V souladu s ust. § 8a odst. 7 zákona o České televizi, ve znění pozdějších předpisů mohou 

členové DK s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, účetních 
záznamů a dalších písemností České televize, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a 
souvisejících skutečnostech a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo písemné informace 
od příslušných zaměstnanců České televize. Zaměstnanci České televize jsou povinni 
poskytnout členům DK kopie vyžádaných písemností, účetních dokladů nebo účetních záznam 
České televize, jakož i požadované informace. Jiná oprávnění ve vztahu k zaměstnancům DK 
nemá.  
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2. Samotná kontrolní činnost spočívá zejména v ověřování postupů a procesů ČT, jejich 
vhodnosti a adekvátnosti, analýze finančních i nefinančních informací a kontrole souladu 
hospodaření s rozpočtem a s relevantní legislativou. DK ke své kontrolní činnosti využívá se 
souhlasem generálního ředitele další kontrolní prvky, jako je externí audit účetní závěrky a 
hospodaření, interní audit a další kontrolní mechanismy ČT. DK vede k prováděným 
kontrolám dokumentaci o rozsahu a charakteru kontroly a hlavních použitých podkladech a 
informacích. Ke každé kontrole vytváří závěrečnou zprávu. Text závěrečné zprávy je poskytnut 
generálnímu řediteli ČT k vyjádření, které se v případě nesouhlasu se způsobem nebo závěry 
kontroly stane nedílnou součástí zprávy předané Radě ČT. 

 

3. DK dále provádí se souhlasem generálního ředitele činnosti, které s kontrolní činností 
souvisejí, a to zejména zjišťování informací o postupech a předpisech v oblastech relevantních 
pro kontrolní činnost, pokud se týkají kontroly hospodaření. Dále DK sleduje vývoj 
hospodaření ČT v souladu se schváleným rozpočtem a k tomu využívá informace a rozbory 
připravené na měsíční a čtvrtletní bázi.  

 
4. DK zahajuje kontrolní šetření či činnosti související s kontrolní činností v každém jednotlivém 

případě písemným oznámením, které doručí generálnímu řediteli a v kopii na sekretariát Rady 
ČT. V oznámení DK uvede předmět kontrolní činnosti a současně uvede předběžný seznam 
požadovaných dokumentů, doplňujících písemných informací a osob, se kterými se členové 
DK chtějí setkat, a které dle jejího názoru mají relevanci a vypovídací schopnost o zjišťovaných 
a souvisejících skutečnostech podle ust. § 8a odst. 7 zákona o České televizi. 
 

5. V odpovědi DK a v kopii na sekretariát Rady ČT na oznámení o zahájení kontrolní činnosti se 
generální ředitel vyjádří, v jaké lhůtě a jakou formou mohou být požadavky DK splněny. 

 
6. Poté generální ředitel v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 15 pracovních dnů, zajistí, aby 

členové DK mohli nahlédnout do vyžádaných dokumentů, či dalších souvisejících dokumentů, 
které si členové DK vyžádají v průběhu šetření, a aby obdrželi potřebná vysvětlení od 
příslušných zaměstnanců ČT, popř. i od externích spolupracovníků, poradců a dalších 
dodavatelů, pokud to smluvní vztah s ČT umožňuje (dále jen „expertů“).  
 

7. Nahlížení do dokumentů či dalších souvisejících dokumentů, poskytování informací od 
příslušných zaměstnanců se vždy uskuteční v sídle ČT, popřípadě, jestliže je to účelné, v sídle 
televizního studia (§ 12 zákona o České televizi).  

 

8. V případě, že mezi DK a generálním ředitelem nedojde ke shodě o rozsahu nebo způsobu 
kontrolní činnosti, generální ředitel svůj postup zdůvodní Radě ČT, která případné nejasnosti 
nebo rozpory projedná. 

 

9. O jednáních DK se zaměstnanci ČT či ostatními experty, stejně tak o obdržených dokumentech 
k šetření musí být vyhotoven písemný zápis, jehož originál je uložen na sekretariátu Rady ČT a 
současně v jedné kopii zaslán generálnímu řediteli. Zápis o jednání DK se zaměstnanci ČT či 
ostatními experty musí být vždy vyhotoven nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
jednání, musí být výslovně označen a zabezpečen tak, aby k němu neměly přístup třetí osoby a 
pokud předseda Rady ČT zprostil v dílčím případě člena DK mlčenlivosti, musí být takové 
písemné zproštění mlčenlivosti součástí uvedeného zápisu. 

 

10. V případě, že členovi DK nebude z jakéhokoliv důvodu na základě postupu uvedeného v tomto 
článku umožněno nahlédnutí do požadovaných dokumentů nebo nebude poskytnuta jejich 
vyžádaná kopie či nebude poskytnuta shora uvedeným postupem vyžádaná informace, bude o 
tom předseda DK bez zbytečného odkladu informovat Radu ČT, která rozhodne o dalším 
postupu. Obdobně, jak je v tomto článku stanoveno, se postupuje i v případě při vznesení 
požadavku DK na doplnění dokumentů či informací. 
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11. Pokud nelze získat odborné stanovisko od ČT, DK má možnost vyžádat si v odůvodněných 
případech k některým otázkám názor externího experta. V tomto případě musí požádat Radu 
ČT o předchozí souhlas včetně souhlasu s úhradou případných nákladů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro zadávání právních a konzultačních smluv Radou ČT. Ať je externí názor za 
úplatu či nikoliv, vždy musí být s externím expertem podepsána dohoda o mlčenlivosti 
ve znění odsouhlaseném generálním ředitelem. Výsledek expertního posouzení, případně 
písemný zápis z jednání s externím expertem, bude uložen na sekretariátu Rady ČT a v kopii 
bude zaslán generálnímu řediteli. Odst. 7. a 9. tohoto článku se zde uplatní stejným způsobem. 

 
 

Článek 4 
Kontrolní závěry a zpráva o činnosti DK 

 

1. DK přijímá kontrolní závěry a návrhy na svém zasedání formou usnesení v souladu s Jednacím 
řádem DK. Kontrolní závěry uvede v zápise z jednání včetně upozornění na zjištěné nedostatky 
a návrhy na jejich odstranění.  
 

2. DK podává Radě ČT písemnou zprávu o své činnosti (§ 8a odst. 9 zákona o České televizi) 
jednou za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. 
V této zprávě uvede zejména výčet všech kontrolních činností za uplynulé kalendářní čtvrtletí a 
schválené kontrolní závěry. 

 
3. DK podává Radě ČT každoroční souhrnnou zprávu o své činnosti nejpozději do 30. června 

bezprostředně následujícího kalendářního roku, která je podkladem pro Výroční zprávu o 
hospodaření České televize. 

Článek 5 
Rozbor hospodaření ČT – podklad pro Výroční zprávu o hospodaření 

 

1. V souladu s § 8a odst. 9 zákona o České televizi je DK povinna předat Radě ČT svůj rozbor 
hospodaření České televize jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření ČT, a to nejpozději 
do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku. 
 

2. Generální ředitel poskytne DK pro zpracování rozboru hospodaření potřebnou součinnost. 
 

Článek 6 
Střet zájmů 

 

Jestliže člen DK zjistí při výkonu své kontrolní činnosti, že by mohl být ve střetu zájmů, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemnou formou předsedovi Rady ČT a v kopii předsedovi DK. Předseda 
Rady rozhodne o dalším postupu a o svém rozhodnutí informuje členy Rady a předsedu DK.  

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případech výslovně neřešených tímto kontrolním řádem se postupuje v souladu se zákonem o 
České televizi a dalšími právními předpisy. 
 

2. Veškeré změny tohoto kontrolního řádu schvaluje Rada ČT.  
 
3. Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dne …………. 2021. 
 

V Praze dne ……………… 2021. 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 5. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 3. 3. 2021  

PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOKONFERENCE 

 

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:   

 

Hosté:  D. Břinčil 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Účetní závěrka a struktura zprávy o hospodaření – návrh na doplnění/úpravu osnovy Zprávy 

o hospodaření a komentáře k obsahu a rozsahu účetní závěrky ČT 

3. Pravidelný měsíční reporting leden 2021 – návrh vycházející z účetní uzávěrky 

4. Průběžná informace členů DK o kontrolních šetřeních 

5. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

6. Různé (plán činnosti na další Q – první návrh) 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 
 
 

Ad 2) Účetní závěrka a struktura zprávy o hospodaření 

 

Usnesení č. DK 22/05/21 

DK diskutovala nad návrhy doplnění a úpravy osnovy Výroční zprávy o hospodaření České televize 

v roce 2020 a vyslechla informace finančního ředitele Davida Břinčila ohledně struktury osnovy 

výroční zprávy. DK předala připomínky a náměty k Výroční zprávě o hospodaření finančnímu 

řediteli a doporučuje v textu podrobněji okomentovat situaci ohledně pandemie COVIDu. 

(5:0:0)  

 

 

Ad 3) Pravidelný měsíční reporting leden 2021 

 

Usnesení č. DK 23/05/21 

David Břinčil předložil, na základě požadavků DK, měsíční reporting za měsíc leden 2021 a 

informoval o jednotlivých položkách reportingu. DK vznesla dotazy na finančního ředitele ohledně 

jednotlivých položek a následně vzala tento přehled na vědomí.  

 

DK konstatuje, že hospodařené ČT v lednu 2021 probíhalo v souladu s rozpočtem. Provozní 
náklady bez odpisů a amortizace byly nižší než alikvótní část ročního rozpočtu. Stav finančních 
prostředků na konci ledna byl o takřka 400 mil. Kč vyšší než plánovaný stav k 31. 12. 2021. 
(5:0:0) 
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Ad 4) Průběžná informace členů DK o kontrolních šetřeních 

 

Usnesení č. DK 24/05/21 

Členové DK informovali kolegy o probíhajících kontrolních šetřeních a postupech v těchto šetřeních 

v rámci plánu činnosti DK na 1Q roku 2021. Probíhající kontrolní šetření by měla být ukončena do 

17. 3. 2021 a Rada ČT informována o výsledcích na následujícím zasedání 24. 3. 2021.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 
 

 

Ad 6) Různé 

 

Usnesení č. DK 25/05/21 

DK diskutovala nad plněním plánu kontrolní činnosti na 1Q a také nad přehledem činností 

spadajících do 2Q roku 2021. 

 

Konečná verze Plánu kontrolní činnosti DK na 2Q 2021 bude předložena na dalším zasedání DK 

17. 3. 2021. 

(5:0:0) 

 

Další jednání DK – 17. března 2021 v 9:00 hod. 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

 předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 

Jednací řád Rady České televize 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti 

České televize (dále jen „ČT“). 

2. Činnost rady se řídí tímto jednacím řádem přijatým podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., 

o ČT, v platném znění (dále jen „zákon o ČT“). 

3. Nastanou-li okolnosti, které nejsou tímto řádem předvídány, rozhodne rada při jejich řešení o postupu 

svého jednání. 
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Článek 2 

Orgány rady 

1. Orgány rady jsou předseda rady (dále jen „předseda“) a tři místopředsedové rady (dále jen 

„místopředsedové“). 

2. Stálým poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření ČT je Dozorčí komise, jejíž činnost se řídí 

ustanovením § 8a zákona o ČT. 

3. Sekretariát rady zajišťuje administrativně-technickou činnost rady. Pracovníci sekretariátu jsou 

v pracovněprávním vztahu k ČT. 

Článek 3 

Předseda 

1. Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním. 

2. Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 

3. Předseda je volen na funkční období dvou let, a to i opětovně. 

4. Předseda se vzdává své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla rady. 

5. Předseda zastupuje radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty. 

6. Předseda- 

a) svolává a řídí jednání rady 

b) koordinuje činnost rady 

c) podle usnesení rady a v naléhavých případech i bez takového usnesení koordinuje plnění úkolů členů  

rady v době mezi jednáními rady 

d) po projednání v radě navrhuje generálnímu řediteli jmenování a odvolání tajemníka rady 

e) navrhuje generálnímu řediteli výši platu tajemníka rady včetně pohyblivých složek a na návrh 

tajemníka  

ostatních pracovníků sekretariátu; o podaných návrzích informuje členy rady mimo veřejné jednání 

rady 

f) řídí činnost sekretariátu rady 

g) je mluvčím rady 

 

7. Předseda se schází v době mezi jednáními rady s místopředsedy i ostatními členy rady a s Dozorčí 

komisí nebo s jednotlivými členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT podle potřeby, a to 

zejména za účelem přípravy jednání rady. 

8. Rada zadává úkoly Dozorčí komisi v konkrétní věci nad rámec schváleného plánu činnosti a kontrol 

Dozorčí komise na základě usnesení rady. Členové rady se jednání Dozorčí komise neúčastní, 

s výjimkou případu, kdy je komise pozve. Člen rady má však právo požadovat po předsedovi Dozorčí 

komise informace z oboru činnosti komise. Komise mu ji poskytne podle svého uvážení písemně nebo 

ústně, na jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat 

mlčenlivost podle ustanovení § 8a odst. 8 zákona o ČT. O skutečnosti, že člen rady požadoval po 

Dozorčí komisi informaci a o tom, zda mu byla poskytnuta, člen rady informuje radu na jejím jednání. 

Zbavit Dozorčí komisi mlčenlivosti v konkrétní věci může předseda rady na základě usnesení rady. 
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Článek 4 

Místopředsedové 

1. Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním. 

2. Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 

3. Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně. 

4. Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla rady. 

5. Nemůže-li předseda rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho předsedou či radou určený  

místopředseda rady. 

Článek 5 

Sekretariát rady 

1. V čele sekretariátu je tajemník rady, který odpovídá za jeho činnost předsedovi. 

2. Tajemník rady, jakož i ostatní pracovníci sekretariátu rady, jsou přijímáni do pracovního poměru na 

základě usnesení rady. 

3. Sekretariát rady zajišťuje též administrativně-technickou činnost Dozorčí komise. 

4. Pracovníci sekretariátu rady spolupracují se zaměstnanci ČT určenými generálním ředitelem ČT za 

účelem přípravy podkladových materiálů pro jednání rady a Dozorčí komise. 

5. Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu rady z prostředků ČT. 

Článek 6 

Jednání rady 

1. Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 

2. Jednání rady svolává předseda, zpravidla na základě předběžného pracovního plánu rady. O termínu a 

místě, případně způsobu účasti s využitím technických prostředků (dále jen „distanční způsob“), 

a o návrhu programu jednání budou informováni členové rady zpravidla sedm dní předem. 

3. Program jednání navrhuje předseda. Člen může předložit návrh dalšího bodu programu nebo jeho 

změnu, a to písemně v dané lhůtě, nebo ústně na začátku jednání při projednávání návrhu programu 

jednání. Navržená změna programu jednání nabývá platnosti automaticky, s výjimkou případu, kdy se 

proti vysloví hlasováním většina přítomných členů rady. 

4. Předseda svolá jednání rady rovněž tehdy, požádá-li ho o to prokazatelným způsobem Dozorčí komise 

nebo alespoň pět členů rady. 

5. Podkladové materiály pro jednání rady obdrží její členové alespoň 48 hodin před termínem jednání. 

V případě nutnosti je možno podkladový materiál předložit i před začátkem jednání rady, s projednáním 

takového tématu musí rada souhlasit. 

6. Jednání rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení rady z celého jednání nebo z jeho části 

vyloučena při naplnění podmínek ustanovením § 7 odst. 3 zákona o ČT. 

7. Jednání rady se zúčastňuje i generální ředitel ČT bez hlasovacího práva, nebo jím určený zástupce. 

8. Rada je způsobilá se usnášet za osobní přítomnosti či v mimořádných případech za přítomnosti 

distančním způsobem nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li takto přítomen předseda rady nebo 

některý z jejích místopředsedů. 
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9. Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů (probíhá-li 

dané jednání i distančním způsobem, má distanční hlasování stejnou platnost jako hlasování 

prezenční na místě), s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l) zákona o ČT, 

které přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání 

generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady. 

10. Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným tématům. O pozměňovacích návrzích 

hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány.  

11. Na žádost člena rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně. 

12. Rada svým usnesením určí zpravodaje k jednotlivým bodům programu. Podle potřeby rada může 

jmenovat stálé nebo příležitostné pracovní skupiny. 

13. Z jednání rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle zvláštních 

právních předpisů. Originál zápisu ověřují svými podpisy členové návrhové komise, volení pro každé 

jednání rady, a předsedající jednání. Z jednání rady se současně pořizuje zvukový záznam. 

14. Písemná prohlášení členů rady, která nemají charakter usnesení, mohou být uveřejněna pouze jako 

příloha ze zápisu jednání. 

15. Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům rady. Pokud jde o zaměstnance ČT, vyzve 

generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na dané téma. V případě 

ostatní veřejnosti může rada umožnit časově omezené vystoupení jednotlivců ke konkrétnímu tématu, 

pokud o to požádá některý člen rady. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. března 2021. 

2. Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 5. října 2011. 
 

 
 
 
Mgr. Pavel Matocha 
Předseda Rady České televize 
V Praze dne 10. března 2021 
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Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 10. 3. 2021 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení 

CTE1/20 11. 3. 2020 J. Mareš stížnost na pořad České tajemno   

CT68/20 2. 1. 2020 R. Hruboň urgence odpovědí na stížnosti   

CT69/20 2. 1. 2020 M. Zavadil komunikace s ČT   

CT5643/20 20. 1. 2020 Obecní úřad Lidice Reportéři ČT - V předvečer tragédie   

 CT7924/20 
CT14001/20 

24. 1. 2020 
17. 2. 2020 

Ne ZÁKLADNÁM 
Nepravdivé informování o obnově 

Mariánského sloupu, odmítání 
archivace připomínek a stížností ČT 

  

CT13895/20 17. 2. 2020 RRTV 
předání stížností - V předvečer 

tragédie, nacismus v ČT 
  

CT18171/20 27. 2. 2020 VOV-S. Berkovec Stížnosti I. Šušmák   

CT18152/20 28. 2. 2020 T. Pecina Podnět – Máte slovo podnět 

CT19781/20 6. 3. 2020 RRTV 
stížnosti pro Radu ČT-žádost o 

vyjádření 
25. 3. 2020 Odpověď Rady ČT 

CT20344/20 10. 3. 2020 V. Hendrych porušení kodexu, zákona NA VĚDOMÍ 

CT20657/20 11. 3. 2020 J. Baštář ČT24, osobní dojmy z vysílání podnět 

CT21049/20 12. 3. 2020 Senát-P. Fischer česko - čínské vztahy 25. 3. 2020 Odpověď Rady ČT 

CT21783/20 17. 3. 2020 RRTV 
stížnosti - rušivé ozvučení televizních 

pořadů 
  

CT21921/20 18. 3. 2020 J. Šinágl zpřístupňování pořadů na iVysílání   

CT24896/20 3. 4. 2020 RRTV 
stížnost na Interview J. Železného s 

JUDr. Křečkem 
  

CT26851 /20 
CT26852/20 

27. 3. 2020 
14. 4. 2020 

PSP ČR – S. 
Berkovec 

titulky pro neslyšící ve zpravodajství   
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CT26749/20 14. 4. 2020 V. Hendrych Etický panel GŘ   

CT29097/20 23. 4. 2020 RRTV 
Stížnosti předané k obeznámení Radě 

ČT 
NA VĚDOMÍ 

CT33053/20 13. 5. 2020 RRTV žádost o vyrozumění   

CT35039/20 22. 5. 2020 RRTV Stížnosti - Máte slovo   

CT35646/20 26. 5. 2020 Doušovi stížnost na VM   

CT39866/20 17. 6. 2020 RRTV Stížnosti – nezařazení příspěvku   

CT40382/20 18. 6. 2020 ČSSZ Stížnost na pořad 168 hodin 
Přímá odpověď GŘ stěžovateli 

8. 7. 2020 

CT40585/20 19. 6. 2020 Úřad práce ČR Stížnost na pořad 168 hodin   

CT41474/20 25. 6. 2020 RRTV 
Předané stížnosti na – OVM, Máte 

slovo, S.W., Reportéři ČT 
  

CT44219/20 13. 7. 2020 K. Venhauer 
Změny v televizním a filmovém 

průmyslu 
PODNĚT 

CT44686/20 15. 7. 2020 O. Jeřábek Stížnost na pořad Reportéři ČT   

E4/20 20. 7. 2020 RRTV Postoupení podnětu    

CT46140/20 23. 7. 2020 M. Juroška stížnost na pořad Události, komentáře   

CT47016/20 29. 7. 2020 RRTV Předané stížnosti na JŽ   

CT49986/20 16. 8. 2020 S. Trpák stížnost na LV   

E7/20 19. 8. 2020 A. Dlabačová nezadaná scénáristická práce 9. 9. 2020 Odpověď Rady ČT 

E8/20 24. 7. 2020 J. Musil Stížnost na JŽ   

E9/20 1. 9. 2020 J. Hanzal barterová spolupráce a smlouvy ČT 7. 10. 2020 Odpověď Rady ČT 

E10/20 
E10a/20 

9. 9. 2020 
16. 9. 2020 

J. Čeněk 
stížnost na generálního ředitele ČT 

výběr hostů do předvolebních pořadů 
  

E11/20, 
e11a/20 

18. 9. 2020, 
12.12.2020 

J. Jeřábek Stížnosti na ČT   

E12/20 20. 9. 2020 S. Loskot Stížnosti na ČT   
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CT50858a/2
0 

16. 9. 2020 J. Železný 
Reakce na stížnosti RRTV na svou 

osobu 
  

E13/20 23. 7. 2020 I. Němec Stížnost, podnět – VM, OVM   

CT69758/20 23.9.2020 M. Svěráková Stížnost na V. M., OVM   

CT69757/20 23.9.2020 I. Šušmák Stížnost na ČT   

CT71876/20 29.9.2020 R. Štědroň stížnost na J. Ž. a ostatní moderátory   

CT72441/20 30. 9. 2020 
CWI Smíchov 

s.r.o. 
Stížnost na pořad Nedej se plus – 

Voda nad zlato 
  

RCT E5a/20 22. 9. 2020 Š. Kotrba Doplnění ke stížnosti E5/20   

RCT E6a/20 22. 9. 2020 L. G. Odkolek Doplnění ke stížnosti E6/20   

CT74062/20 2. 10. 2020 R. Pech 
Petice-globální pandemie-Kulový 

blesk 
  

CT73772/20 
CT78550/20 

2. 10. 
2020 
13. 10. 
2020 

I. Šušmák Dopisy pro předsedu Rady ČT   

CT79079/20 14. 10. 2020 M. Šupíková 
Reportéři ČT – V předvečer tragédie-

M. W. 
  

e14/20, 
e14a/20 

19.10.2020, 
27.10.2020 

J. Brožová zpravodajství ČT, „ČT pomáhá”   

e15/20  19.10.2020 L. Rozehnal porušení Kodexu ČT   

e17/20 19.10.2020 A. Hanák 
neprofesionální informování o útoku v 

Paříži 
  

e18/20, 
e18c/20 

19.10.2020, 
30.10.2020 

A. Sýkorová zaujatost ČT, Události, komentáře   

e19/20 19.10.2020 M. Blaheta 168 hodin   

e20/20  19.10.2020 J. Maxmilián 168 hodin   

e21a/20 23.10.2020 V.Krákora cílená diskuze redaktorů ČT   

e22/20 20.10.2020 P. Klinger seriál Herec   

e23/20 20.10.2020 M. Marek nedodržování opatření   

e24/20, 
e24a/20 

20.10.2020, 
2.11.2020 

Z. Lípa neveřejnoprávnost ČT   
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e26/20  21.10.2020 E. Sojka 168 hodin   

e28/20 21.10.2020 A. Drábová neobjektivita ČT   

e31/20, 
e31a/20, 
e31b/20, 
e31c/20 

21.10.2020, 
27.10.2020 
25.11.2020 
24.11.2020 

M. Hromek 
anketa důvěry zpravodajství ČT, 

průzkumy, vedení ČT, odvolání DK 
  

e32/20 21.10.2020 R. Sedláček neobjektivita ČT   

e33/20 22.10.2020 Z. Dohnálek 168 hodin   

e34/20, 
e34a/20 

22.10.2020, 
29.10.2020 

R. Měcháček RČT, 168 hodin   

e35/20 22.10.2020 R. Kabyl ukončení tiskové konference vlády   

e36/20 22.10.2020 L. Zrůstová 168 hodin, Události   

e37/20, 
e37a/20, 
e37b/20, 
e37d/20 
e37e/20 
e37f/20 
e37g/20 

22.10.2020, 
26.10.2020, 
27.10.2020, 
18.11.2020 
20.11.2020 
8.12.2020 
8.12.2020 

I.Šušmák stížnost na ČT, RČT   

e38/20 22.10.2020 T. Heczko zaujatost ČT   

e39/20  23.10.2020 K. Fajmon zaujatost ČT   

e40/20 3.12.2020 J. Šturza kanál ČT2   

e41/20 23.10.2020 J. Hanzal stížnost na jednání RČT   

e42/20 6.11.2020 I.Kaufmann Máte slovo – na vědomí   

e43/20, 
e43a/20 
e43b/20 

23.10.2020 J. Eflerová 
poškození profesora Prymuly, 

neobjektivita ČT 
  

e44/20 23.10.2020 P. Mahel pořad Co by kdyby   

e47/20, 
e45a/20 
e45b/20 
e45c/20 

24.10.2020, 
30.10.2020, 
6.12.2020 

D. Richterová 
jednostrannost ČT, nízká úroveň 

zpravodajství, OVM 
  

e47/20 25.10.2020 J. Frkal 168 hodin, OVM   
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e48/20 
e48a/20 
e48b/20 

25.10.2020 
26.10.2020 

P. Kubečka OVM   

e49/20 25.10.2020 J. Marek žádost o výši platů zaměstnanců ČT   

e50/20 25.10.2020 Krpac OVM   

e51/20 26.10.2020 L. Režný RČT   

e53/20 27.10.2020 B. Frelich Žádost o odvolání GŘ   

e54/20 27.10.2020 J.Dopita Reportéři ČT   

e55/20 27.10.2020 J. Rauch Neprofesionalita ČT   

e56/20 4.12.2020 M. Matulka RČT   

e57/20 28.10.2020 Z. Opletal nevyvážené zpravodajství   

e58/20 28.10.2020 
Byzantský katolický 

patriarchát 
dokument Francesco   

e59/20 
e59b/20 

28.10.2020 
10.11.2020 

V. Jeřábek zpravodajství ČT24   

e60/20,  
e60a/20 

29.10.2020 J. Bohuněk nevhodné záběry prezidenta   

e61/20 27.10.2020 J. Mitek zaujatost ČT   

e63/20 27.10.2020 F. Vojtěch zneužití veřejnoprávního média   

e64/20  29.10.2020 M. Bednář Studio 6   

e65/20 29.10.2020 J. Horáček žádost o odpověď   

e66/20 30.10.2020 M. Boháčková Objektiv   

e67/20 27.10.2020 T. Gabriel neveřejnoprávnost ČT   

e68/20, 
e68a/20 

30.10.2020 
20.11.2020 

J. Havlín zpravodajství ČT - J. Ž   

cj. 
CT85241/20 

27.10.2020 L. G. Odkolek žádost o znovu zaslání odpovědi   

cj. 
CT85868/20 

30.10.2020 V. Šustek Reportéři ČT   
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e69/20 
e69a/20 

30.10.2020 
15.11.2020 

H. Koblasová zpravodajství ČT - J. Ž   

e70/20 31.10.2020 A.Malík zpravodajství ČT - J. Ž   

e71/20 31.10.2020 J. Hájek nedostatek českých filmů   

e72/20 31.10.2020 J. Přibyl vysílání 28. října   

e73/20, 
e73a/20 

1.11.2020 
30.11.2020 

M. Juroš pořady a vysílání ČT   

e74/20 1.11.2020 
I.,M.,Filipská, 

Štepaňuk 
dokument Odsun   

e75a/20 26.11.2020 J. Martínek stížnost na GŘ   

e76/20 2.11.2020 M. Matoušková stížnost na artikulaci moderátorky ČT   

e77/20 2.11.2020 D. Rousková časté informování o coronaviru   

e78/20  3.11.2020 V. Berger žádost o zveřejnění stížností   

cj. 
CT87512/20 

3.11.2020 F. Vojtěch zneužití veřejnoprávního média   

e79/20 4.11.2020 V.Pohl dotaz na výši platů   

e81/20 5.11.2020 P. Stehlík neobjektivita ČT – Black Lives Matter   

e82/20 5.11.2020 A.Meiserová 
zpravodajství ČT24 – nevhodná 

reportáž 
  

CT95321/20 6.11.2020 J. Pokorný 
stížnost na nevyvážený pořad Odsun-

Vertreibung 
  

e83a/20, 
e83b/20 

27.11.2020 
28.11.2020 

J. Ratiborský stížnost na ČT   

e84/20 4.12.2020 Z. Kovařík průzkumy agentury Kantar   

e86/20 7.11.2020 J. Havelková stížnost na filmovou nabídku ČT   

e87/20, k 
e87/20 

8.11.2020, 
15.11.2020 

P. Nezval, M. 
Běťáková 

výukové pořady, ČT3   

e88/20 
e88a/20 

9.11.2020 
2.12.2020 

A. Marek 
stížnost na zaujatost a pomluvy ve 

vysílání voleb v USA 
  

e90/20  9.11.2020 M. Nádhera stížnost na zaujatost moderátorů ČT   
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e91/20 10.11.2020 J. Plocek petice proti zrušení pořadu Folklorika   

e92/20, 
e92a/20 

6.12.2020 J. Mis teletext ČT   

e93/20 11.11.2020 J. Habrnal 
stížnost na nepravdivé informace v 

pořadu Odsun-Vertreibung 
  

CT92144/20 11.11.2020 M. Lukovský 
stížnost na GŘ - porušení zákonné 

poslání 
  

CT92733/20 11.11.2020 L. Zaorálek stížnost na rušení pořadu Folklorika   

e94/20 
e94a/20, 
e94b/20 
e94c/20 
e94d/20 

11.11.2020 
12.11.2020, 
18.11.2020 
20.11.2020 
8.12.2020 

V. Skalický 

stížnost na politické zpravodajství 
ČT24, stížnost na záznam Maláčové v 
pořadu 168 hodin, názory v diskuzích 

na nezávislost a objektivitu ČT, 
stížnost na nevyvážené zpravodajství 

ČT 

  

e95/20 6.12.2020 E. Blažek vysílání ČT   

e96/20 12.11.2020 J. Krbcová stížnost na zaujatost RČT   

e97/20 12.11.2020 J. Sadílek dotaz na odvolání dozorčí komise ČT   

e98/20, 
e98a/20 

12.11.2020, 
18.11.2020 

L. Románek 
stížnost na zaujatost ve zpravodajství 

ČT24, stížnost na vyjadřování 
redaktorů ČT24 

  

e100/20 12.11.2020 D. Krátký 
stížnost na chybné informování o soše 

pana Róny 
  

e101/20 
e101a/20 

12.11.2020 
25.11.2020 

J. Suchánková stížnost na redaktory ČT   

e102/20 6.12.2020 J. Suchá Newsroom, 168 hodin   

e103/20 
e103a/20 
e103b/20 

13.11.2020 
16.11.2020 
17.11.2020 

V. Dostál dotaz na odvolání DK ČT   

e105/20 14.11.2020 I. Ládr stížnost na pořad Odsun-Vertreibung   

e106/20 15.11.2020 Š. Hastrdlová 
stížnost na nevhodná slova v pořadu 

Tajemství Těla 
  

e107/20 16.11.2020 K. Foltis stížnost na koncesionářské poplatky   

CT94074/20 16.11.2020 A. Komers 
stížnost na směřování ČT k další 

televizní krizi 
  

CT94089/20 16.11.2020 P. Crkoň 
stížnost na zkreslující údaje o 

hospodaření 
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e110/20 
e110a/20 

7.12.2020 L. Pongráczová cenzura vysílání ČT   

e112/20 17.11.2020 M. Kottová stížnost na zpravodajství ČT   

e113/20 7.12.2020 J. Rydvan 168 hodin   

e114/20 18.11.2020 J. Černý absence zásadních politických témat   

e115/20 19.11.2020 N. Dlhosová chybějící záběry v archivu   

e116/20 
e116a/20 
e116b/20 

19.11.2020 
21.11.2020 

J. Halík 
dopis radnímu PM,stížnost na 

rezignaci členů RČT 
  

e117/20 19.11.2020 J. Moc vyjádření členů RČT k článku   

e119/20 
e119a/20 

19.11.2020 L. Bušina stížnost na člena RČT PM, HL   

e120/20 19.11.2020 M. Šnajdrová vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

CT95442/20 19.11.2020 T.Vlček stížnost na fungování ČT   

CT95486/20 19.11.2020 P.,J.Kroupovi stížnost na odvolání DK   

e121/20 20.11.2020 M. Urbanová vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e122/20 7.12.2020 J. Spor 
stížnost na výši koncesionářského 

poplatku 
  

e123/20 20.11.2020 V. Steinhauser vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e126/20 20.11.2020 V. Pokorná stížnost na RČT, demonstrace   

e127/20 20.11.2020 D. Kristian vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e128/20 21.10.2020 P. Švihálková stížnost na redakci Ostrava   

e129/20 1.11.2020 J. Kulíšek chybné informace ve vysílání ČT   

e130/20 20.11.2020 J.Krajl stížnost na nevyvážené zpravodajství   

e131/20 20.11.2020 M. Satke vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e132/20 20.11.2020 K. Nešetřil vysílání o stejnopohlavních sňatcích   
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e133/20 21.11.2020 L. Poskočilová vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e134/20 21.11.2020 O. Šipr vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e135/20 22.11.2020 V. Novák vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e136/20 23.11.2020 J. Dolejš 
poděkování za přenosy z Mistrovství 

Evropy Judo 
  

e137/20 23.11.2020 J. Staněk předžalobní výzva   

e138/20 23.11.2020 M. Fanta vysílání o stejnopohlavních sňatcích   

e139/20 23.11.2020 S. Macášková předžalobní výzva   

e140/20 23.11.2020 J. Stránský předžalobní výzva   

e141/20 23.11.2020 K. Mohr 
stížnost na soudní proces,vyjadřování 

redaktorů ČT na soc.sítích 
  

e142/20 23.11.2020 S. Hronová předžalobní výzva   

e146/20 24.11.2020 J. Humpolíček tendenční zpravodajství ČT   

e149a/20 2.12.2020 L. Dvořák OVM   

e150/20 24.11.2020 M. Smutný životopis L.V.   

e151/20 24.11.2020 L. Junková akreditace MD Dnes na jednání RČT   

e154/20 25.11.2020 J. Najbrt zpravodajství ČT   

e155/20 25.11.2020 P. Trefný zpravodajství ČT   

e156/20 25.11.2020 V. Rejda Interview ČT24   

e157/20 25.11.2020 P. Foniok koncesionářské poplatky   

e158/20 25.11.2020 J. Zogo RČT   

e159/20 26.11.2020 RRTV tisková zpráva   

e161/20 26.11.2020 M. Rokytka manipulativní jednání vysílání ČT24   
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e162/20 26.11.2020 J. Nová stížnost na GŘ   

e163/20, 
e163a/20 

26.11.2020, 
5.12.2020 

M.Dvořák 
stížnost na redaktorku M.N, 

nedůvěryhodnotst ČT 
  

e166/20, 
e166a/20 

8.12.2020, 
12.12.2020 

J. Volejníková vysílání ohledně očkování COVID, O.P   

e167/20 27.11.2020 A. Stárková ČT-prostředek politických zájmů   

e168a/20, 
e168b/20 
e168c/20 

27.11.2020, 
24.11.2020, 
25.11.2020 

J. Novák skladba pořadů ČT, podpora H.L, L.V 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e169/20 28.11.2020 R. Zátopek žádost o omluvu R. K.   

e170/20 28.11.2020 Pepamel zaujetí moderátora T.   

e171/20 29.11.2020 Veselý hospodaření ČT   

e172/20 29.11.2020 D. Bareš dokument Reality mimo realitu   

e173/20 29.11.2020 P. A. Dohnálek 
informování o stejnopohlavních 

sňatcích 
  

e174/20 29.11.2020 M. Sedláčková 
informování o stejnopohlavních 

sňatcích 
  

e175/20 29.11.2020 protiEU stížnost na GŘ   

e176/20 29.11.2020 M. Hurtíková vedení ČT   

e177/20, 
e177a/20 

29.11.2020, 
23.11.2020 

H. Řezníčková 168 hodin, podpora H.L. 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e178/20 29.11.2020 F. Pokorný 168 hodin   

e179/20 30.11.2020 I. Černý Newsroom   

e180/20 30.11.2020 D. Havas 
žádost o svobodný přístup k 

informacím 
16. 12. 2020 odpověď Rady ČT 

e181/20 30.11.2020 J. Jochová 
informování o stejnopohlavních 

sňatcích 
  

e182/20 30.11.2020 novikovp stížnost na ČT   

CT96097/20 20.11.2020 
R. Špaček 

ARAS 
stížnost na odvolání DK   

e183/20 30.11.2020 G. Mildorfová 
žádost o svobodný přístup k 

informacím 
16. 12. 2020 odpověď Rady ČT 
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e184/20, 
e184a/20 

30.11.2020, 
4.12.2020 

 
M. Adámek Interview ČT24, Události   

e185/20 1.12.2020 H. Dobešová OVM   

e186/20 1.12.2020 J. Chmelař Události   

e187/20 2.12.2020 R. Nováčková Dobré ráno   

e215/20 30.11.2020 novikovp stížnost na p ZŠ 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e268/20 17.11.2020 D. Čevela stížnost na radního PM 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e270/20 18.11.2020 J. Zedníček 
stížnost na odvolání dozorčí komise, 

HL, LV 
16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e271/20 18.11.2020 O. Nová stížnost na členy RČT – HL, PM 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

CT98792/20 20.11.2020 J.Machová stížnost na pořad Odsun-Vertreibung   

e305/20 2.12.2020 J. Kačírek stížnost na vysílání ČT 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e322/20 8.12.2020 V. Lánský zpravodajství ČT24   

e324/20 9.12.2020 V. Pick zpravodajství ČT24   

e326/20 9.12.2020 Senilděd vyjádření k P. K. 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e327/20 9.12.2020 M. Kelnar vyjádření k vystoupení Z. Š. 16.12.2020 odpověď Rady ČT 

e328/20 10.12.2020 RRTV tisková zpráva   

e329/20 10.12.2020 F. Štěbra porušování Zákona o ČT   

e330/20 7.12.2020 J. Příhoda žádost o odvolání P. M.   

e331/20 7.12.2020 T. Maixnerová koncesionářské poplatky   

e347/20 
e348/20 
E349/20 
e350/20 
e351/20 
e352/20 
e353/20 
e354/20 

17.12.2020 
18.12.2020 
19.12.2020 
20.12.2020 
21.12.2020 
22.12.2020 

D. Rak 
O. Dubský 

O. Benešová 
M. Křehlík 
P. Kaplan 
J. Lelek 

M. Janoušek 
E. Nehudková 

žádost č. 106/1999 Sb. Zákon o 
svobodném přístupu k informacím 

27.1.2021 odpověď Rady ČT 
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CT107489/2
0 

15.12.2020 Agrární komora stížnost na pořad Reportéři ČT   

CT109416/2
0 

21.12.2020 RRTV usnesení   

CT110317/2
0 

22.12.2020 
Mezinárodní tiskový 

institut 
podpora redaktorů ČT   

CT110455/2
0 

23.12.2020 AK Ostrý a Co. 
dozorčí komise - odvolání proti 

rozhodnutí Rady ČT 
  

CT110745/2
0 

28.12.2020 RRTV 
seznámení s analýzou pořadů pro 

osoby se zrakovým postižením 
  

CT111295/2
0 

31.12.2020 S. Vacek nedodržování Kodexu ČT   

CT91/21 4.1.2021 P. Crkoň 
podnět k provedení kontroly 

hospodaření ČT 
  

CT380/21 4.1.2020 I. Nedbálková skrutátor   

CT4267/21 12.1.2021 Behaviolabs Analýza, výzkum   

CT10953/21 18.1.2021 
Kancelář prezidenta 

republiky 

Stížnost na způsob informování o 
jmenování ministra zdravotnictví ze 

dne 29. října 2020 

  

CT15978/21 
CT22804/21 

26. 1. 2021 
4. 2. 2021 

Městský soud v 
Praze 

žaloba-odvolání dozorčí komise Rady 
ČT 

žaloba-odvolání dozorčí komise Rady 
ČT-neodkladný účinek 

2. 2. 2021 Reakce Rady ČT 

CT16290/21 26. 1. 2021 H. Bayerová stížnost na LXV   

CT18503/21 1. 2. 2021 L. G. Odkolek 
stížnost na GŘ a šéfredaktora 

zpravodajství 
  

CT18561/21 1.2.2021 K. Holina 
žádost o podání informace k jeho 

podnětům 
  

e108/21 26. 1. 2021 M.Zdráhal stížnost na místopředsedu RČT-J.Š.   

CT26384/21 10. 2. 2021 D. Slovák 
nedostatečné informování o 

vznikajícím občanském hnutí Přísaha 
ve vysílání ČT 

  

CT34880/21 22. 2. 2021 J. Šejko informování ČT o COVIDu   

CT 39603/21 26. 2. 2021 
Rybářské sdružení 

ČR 
podnět k pořadu Nedej se   

CT 40204/21 1. 3. 2021 V. Röschl 
dotaz k informování na ČT24 - 

Usnesení Vlády ČR ohledně pandemie 
  

CT43696/21 5. 3. 2021 
Restamo 

Development 
stížnost na postup ČT - poplatky   
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e116/21 27. 1. 2021 P. Hruška stížnost na pořad Události   

e140/21 2. 2. 2021 J. Klement 
stížnost na reportáž o osvobození 

Osvětimi-Události 
  

e142/21 2. 2. 2021 J. Roček stížnost na GŘ   

e164a/20 6. 2. 2021 L. Bouda 
stížnost na sprosté vyjádření na 
adresu M.Zemana-Reportéři ČT 

  

e221/21 
e221a/21 

1. 3. 2021 H. Kaminský 
žádost o 106/1999 Sb. zákona o 

svobodném přístupu k informacím-
zrušení pořadu Reportéři ČT 

  

 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 
 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum přijetí 
vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

RCTE2/20 27. 4. 2020 P. Šícha Stížnost na pořad Uchem jehly 3. 6. 2020 24. 6. 2020 
Částečná 

odpověď RČT 
3. 6. 2020 

RCT E3/20 7. 6. 2020 P. Havránek Podnět – ČT3 24. 6. 2020 9. 7. 2020 
Odpověď RČT 

9. 9. 2020 

RCT E5/20 21. 7. 2020 Š. Kotrba Stížnost na JŽ 9. 9. 2020 25. 9. 2020 
Částečná 

odpověď RČT 
9. 9. 2020 

CT50858/20 24. 8. 2020 RRTV Stížnosti na JŽ 9. 9. 2020 25. 9. 2020 
Částečná 

odpověď RČT 
9. 9. 2020 

CT45789, 
48711/20 

21. 7. 2020 
10. 8. 2020 

L. Plachý Televizní poplatky 9. 9. 2019 
Přímé vyřízení 

1. 10. 2020 
Odpověď RČT 

9. 9. 2020 

E6/20 28. 8. 2020 L. G. Odkolek 
Stížnost Radě ČT na generálního 

ředitele České televize 
9. 9. 2020 

10. 3. 2021 
23. 10. 2020 

Částečná 
odpověď RČT 
9. 9. 2020 – 

dopis se vrátil 

e321a/20 

e321b/20 
e321c/20 
e321d/20 
e321e/20 
e321f/20 
e321g/20 
e321h/20 
e321ch/20 
e321i/20 
e321j/20 
e321k/20 
e321l/20 
e321m/20 
e321n/20 
e321o/20 
e321p/20 
e321q/20 
e321r/20 
e321s/20 
e321t/20 

25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
25.11.2020 
26.11.2020 
26.11.2020 
26.11.2020 
26.11.2020 
26.11.2020 
28.11.2020 
28.11.2020 
29.11.2020 
30.11.2020 
1.12.2020 
7.12.2020 
9.12.2020 

R. Pech 
P.Tvrz 

P. Arient 
N. Horvat 
Z. Buryšek 
V. Válková 
V. Dopita 
P. Malec 

V. Hlavinka 
M. Marseline 
I. Glogerová 
P. Janoušek 
L. Holečková 
J. Martínek 
K. Kejrová 

L. Janoušková 
Z. Vémola 
M. Židková 
F. Štěpánek 
J. Okleštěk 
I. Heitelová 

stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení 

12. 1. 2021  
Odpověď RČT 

27.1.2021 

CT101186/20 1.12.2020 M.Rejzlová stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení 

 12. 1. 2021 

Odpověď RČT 
27.1.2021 
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CT102579/20 3.12.2020 V.Šeda stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení 

 12. 1. 2021 

Odpověď RČT 
27.1.2021 

CT102578/20 3.12.2020 D.Neteder stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení 

 12. 1. 2021 

Odpověď RČT 
27.1.2021 

CT102403/20 3.12.2020 M.Chodurová stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení  

12. 1. 2021 

Odpověď RČT 
27.1.2021 

CT102404/20 3.12.2020 H.Jurečková stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 
Přímé vyřízení 

 12. 1. 2021 

Odpověď RČT 
27.1.2021 

e27/20, 
e27a/20 

2.12.2020, 
3.12.2020 

M.Kučera 
Interview ČT24, střet zájmů 

zaměstnanců ČT 
13. 1. 2021 
10. 3. 2021 

25. 1. 2021 
 

CT39567/20 
CT47379/20 
CT67930/20 

16. 6. 2020 
31. 7. 2020 
18. 9. 2020 

K. Holina 
urgence odpovědi - k cj. CT119988-19 

stížnost na GŘ – Galerie LEICA – střet zájmů 
Stížnost na GŘ – smlouvy 

13. 1. 2021 
10. 3. 2021 

25. 1. 2021 
 

CT94073/20 16.11.2020 K. Turnhöfer 
stížnost na nečinnost GŘ na 

vyjadřování J. Ž 
27. 1. 2021 22. 2. 2021 

 

CT32422/20 11. 5. 2020 FN Motol stížnost na reportáž v pořadu Události 27. 1. 2021 10. 2. 2021 
Odpověď RČT 

10.3.2021 

e111/20 
e111a/20 

CT69144/20 

17.11.2020 
20.10.2020 
22. 9. 2020 

P. Severa 
stížnost na redaktora ČT 

podnět k prověření nestrannosti 
27. 1. 2021 22. 2. 2021 

 
Odpověď RČT 

10.3.2021 

CT107489/20 15. 12. 2020 Agrární komora stížnost na pořad Reportéři ČT 27. 1. 2021 10. 2. 2021 
 

e23, e23a-
d/21 

15. 6. 2020 
17. 6. 2020 
23. 7. 2020 

P. Černý 
stížnost na použití jeho osobních 

záběrů a fotografií ve vysílání ČT24 
27. 1. 2021 10. 2. 2021 

 

CT14124/21 22.1.2021 AGIS 
vyjádření k vyhlášené zakázce ČT viz 

usnesení RCT 128-11-20 
27. 1. 2021 29. 1. 2021 

 

e24/21 27. 11. 2020 R. Žádník 
stížnost na generálního ředitele ČT - 
ovlivňování voleb do dozorčí komise 

Rady ČT 

27. 1. 2021 10. 2. 2021 

 

 


