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Zápis z 13. jednání Rady České televize ze dne 17. 7. 2013 

 
 
 
Přítomni:  M. Uhde, A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, P. Koutný, M. Jankovec, 

J. Kratochvíl, R. Kühn, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, J. 
Závozda 

 
Omluveni: J. Kratochvíl od 16:11 hod. 
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:    P. Dvořák, M. Cimirot, J. Staněk, Z. Šámal, J. Ponikelský 
 
 
 
 
Program jednání:   
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Volba předsedy Rady České televize 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Zpráva J. Dědiče k materiálu: „Analýza programu ČT4 sport za rok 2012“ 

8. Zpráva J. Kratochvíla k materiálu: „Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2012“ 

9. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2012 – pracovní verze 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 151/13/13: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění. 
       (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
Návrh radního R. Mezuláníka: Zařadit projednávání odměny generálního ředitele ČT za rok 
2012 jako samostatný bod např. po bodu 9) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2012 – 
pracovní verze. 
(11:0:3) Návrh byl přijat. 
 
 

Program jednání v pozměněném znění:   
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Volba předsedy Rady České televize 
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6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Zpráva J. Dědiče k materiálu: „Analýza programu ČT4 sport za rok 2012“ 

8. Zpráva J. Kratochvíla k materiálu: „Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2012“ 

9. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2012 – pracovní verze 

10. Projednávání bonusu generálního ředitele ČT za rok 2012 

11. Stížnosti a podněty 

12. Různé 

13. Závěr 

 

 
2) Volba návrhové komise 
 

Usnesení č. 152/13/13: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Dana Eklová a René Kühn 
a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
 

Usnesení č. 153/13/13: Rada obdržela materiál „Zpráva o nákladech vynaložených na provoz a 
rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2012“ a pověřuje pana radního Jana Brandejse zpracováním 
hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu Usnesení v této věci na jednání Rady  
dne 14. 8. 2013. 
 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
Usnesení č. 154/13/13: 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. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 
4) Informace generálního ředitele 
 

1. Česká televize uctila letošní 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu třemi premiérami dokumentů, čtyřdílným dramatem a přenosy svátečních událostí 
pořádaných u příležitosti výročí. Vrcholem tematického vysílání byl přenos sváteční bohoslužby z 
nádvoří před bazilikou na Velehradě. Sváteční vysílání uzavřel třetí premiérový dokument Pod 
ochranou Žerotínů věnovaný vzniku Bible kralické. Tematické vysílání k výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu zahájila ČT 25. června přenosem 
bohoslužby Pravoslavné církve na ČT2 a zakončí 20. července posledním dílem dramatu Cyril a 
Metoděj-Apoštolové Slovanů. 
 
2. 48. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl pro Českou televizi velmi 
úspěšný.  Rok po té, kdy ČT oznámila vytvoření Filmového centra, se do soutěžní sekce festivalu 
dostal historicky nejvyšší počet koprodukčních snímků ČT – pět z nich si ocenění z letošního 
ročníku odvezlo, např. film Jana Hřebejka Líbánky získal Cenu za nejlepší režii a komedie 
Revival byla oceněna Cenou diváků, detailní informace je v přiložené tiskové zprávě. Návštěvníci 
festivalu navíc měli možnost s tvůrci filmů diskutovat na besedách, které pro ně byly připraveny v 
Domě České televize na Divadelním náměstí. Za dobu trvání festivalu ho navštívilo více než 
deset tisíc lidí. Poprvé se také v rámci filmového festivalu uskutečnilo setkání televizních 
producentů. 
 
3. ČT uzavřela memorandum o spolupráci mezi Českou televizí a Asociací kameramanů. 
Dokument nastavuje podmínky vzájemné spolupráce při vzniku kvalitní původní dramatické, 
dokumentární a animované televizní tvorby. Slavnostní podpis memoranda se uskutečnil v Domě 
České televize na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 
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4. V rámci karlovarského festivalu se uskutečnilo také jednání s prezidiem ČFTA.  ČT a ČFTA se 
na něm dohodli na pokračování spolupráce při pořádání výročních filmových cen. Slavnostní 
večer předávání cen ČFTA, který se bude konat 22. února 2014, bude stejně jako v minulých 
letech přenášet v přímém přenosu ČT.  Partnery dalšího ročníku by měly být společnosti ČEZ a 
Karlovarské minerální vody.  
 
5. Česká televize podepsala memorandum o spolupráci  s Ministerstvem pro místní rozvoj 
Hlavním cílem tohoto memoranda je mediální spolupráce, spolupráce expertů na evropské 
projekty a  zpracovávání a realizace projektů.  
 
6. Česká televize je generálním mediálním partnerem multižánrového hudebního festivalu 
Colours of Ostrava, který se každoročně pořádá v Ostravě. Jedná se o významnou událost na 
české i mezinárodní  hudební scéně.  ČT bude mít na festivalu stan s propagací nového kanálu 
ČT art. 
 
7. Česká televize je opět hlavním mediálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu 
Český Krumlov. Tento festival tradičně nabízí široké spektrum hudby v podání renomovaných 
umělců. 
 
8. Česká televize včera veřejnosti představila seriál Sanitka 2, který uvede do vysílání od září 
jako jeden ze stěžejních pořadů podzimního programového schématu. Seriál volně navazuje na 
legendární sérii z osmdesátých let. Nová řada se divákům představí ve třinácti dílech jako volně 
navazující a samostatný příběh. V Sanitce 2, kterou režíruje Filip Renč, se objeví postavy z 
původní řady seriálu i řada postav nových.  
 
9. Česká televize podniká další průlomový krok na poli pilotního projektu HbbTV. Ve zkušebním 
provozu spustila aplikaci iVysílání v prostředí tzv. hybridní televize. Pořady z internetového 
archivu se tak dostávají přímo do chytrých televizí s funkcionalitou HbbTV. V této fázi bude ČT 
sbírat od diváků hodnocení a reakce, které poslouží pro další uvažovaný rozvoj hybridní televize. 
 
10. ČT se dohodla s Českými radiokomunikacemi na přípravách testování formátu Ultra HDTV 
(4K) v rámci testování platformy DBV-T2.  To by mělo probíhat po dobu několika měsíců, přičemž 
garantem testovacího obsahu bude právě Česká televize. Formát Ultra HDTV, který disponuje 
čtyřnásobně vyšším rozlišením v porovnání s Full HD, divákům přinese možnost sledovat 
oblíbený obsah v ještě kvalitnějším rozlišení, které zachytí i nejmenší detaily. Primární účelem 
testu je technický výzkum, ověření funkcí nových technologií a s tím spojené budoucí využití 
poznatků ve vysílání.  
 
11. ČT spustila prázdninovou soutěž pro děti s názvem Po stopách televizních hrdinů. Na území 
celé České republiky označila 80 kulturních a jiných turistických míst, která jsou spojena 
s dětským vysíláním České televize. Při jejich návštěvě se děti seznámí s televizními příběhy, 
které se k místům pojí, a mohou se zapojit do soutěže. Česká televize spouští soutěž jako 
upoutávku na novou dětskou televizi ČT:D. Podrobnosti k soutěži najdou děti i rodiče na novém 
dětském webu České televize www.decko.cz. 
 
12. V návaznosti na avizované změny v oblasti oddělení Komunikace a marketingu České 
televize nastoupila k  15. červenci na pozici tiskové mluvčí Alžběta Plívová. Vystřídá Michaelu 
Fričovou, která se v České televizi bude věnovat oblasti charity a podpory neziskového sektoru. 
Nová tisková mluvčí vzešla z otevřeného výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 19. dubna a do 
něhož se přihlásilo více než sto uchazečů. Součástí pětikolového výběrového řízení byl 
videopohovor, vypracování případové studie a úkolu z oblasti komunikace dle zadání. Čtyři 
vybraní kandidáti pak absolvovali kamerové zkoušky a odborné pohovory.  
 
13. Ve dnech 27. - 28. 6. 2013 jsem se zúčastnil valného shromáždění EBU na Maltě. Klíčovými 
tématy letošního zasedání valného shromáždění byly nákupy a vyjednávání sportovních práv a 
také hodnota veřejné služby. Valné shromáždění vyjádřilo hluboké znepokojení se situací 
v Řecku, a proto jednomyslně podpořilo prohlášení, které vyzývá k naléhavosti při obnově 
veřejnoprávního vysílání v Řecku.  
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4V572SIX/www.decko.cz
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14. Česká televize bude i nadále oficiálním partnerem českého hokeje. Vedle zápasů 
reprezentace se dnes na pět sezon stala i exkluzivním vysílatelem zápasů České hokejové 
extraligy. Smlouvu se společností BPA Sport marketing podepsala ČT včera. Součástí exkluzivní 
smlouvy s majitelem vysílacích práv jsou kromě vysílání všech zápasů extraligy ledního hokeje i 
vysílací práva k reprezentačním zápasům českého hokejového týmu např. v rámci Euro Hockey 
Tour nebo přátelská utkání českého týmu. Česká televize navíc díky smlouvě získala i exkluzivní 
práva na Mistrovství světa v hokeji do 20 let. 
 
15. ČT rozvíjí spolupráci s filmovými školami, kterou jsme deklarovali na počátku letošního roku 
na setkání s děkany a rektory filmových škol v ČR. Letos poprvé bude ČT vysílat „Studentský 
maraton“ v rámci Letní filmové školy. Tříhodinový blok složený ze studentských filmů všech žánrů 
bude promítán na náměstí v Uherském Hradišti a současně odvysílán na programu ČT 2. O filmy 
jsme požádali všechny filmové školy v republice a také bratislavskou VŠMU. Projekt má za cíl 
nastartovat nový model práce se studentskými filmy v programu ČT a je především propagací 
těchto filmů, tvůrců a jejich škol.  

 
 
5) Volba předsedy Rady České televize 
 

Usnesení č. 155/13/13: Rada jmenuje volební komisi ve složení J. Presl, J. Brandejs a J. 
Pavlata. Předsedou volební komise je radní J. Pavlata. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 156/13/13: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy Rady České 
televize takto: 
 
      Nominace kandidátů:  
 

 Členové Rady navrhnou kandidáta – ústně. 

 Každý člen Rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady. 

 Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. 

 Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou v abecedním  
     pořadí. 

 Volební komise sestaví seznam kandidátů. 
 

1. kolo volby: 
 

 Každý člen Rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů. 

 Každý člen Rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše 1 kandidáta, jemuž  
     dává hlas, a volební lístek vhodí do volební urny. 

 Kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen  
            předsedou.  

 V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti  
     s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. 

 Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 

 Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni kandidáti. 
 

2. kolo volby: 
 

 Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole. 

 V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, je  
            volba ukončena. 

 
Nová volba: 
 

 V jednom termínu (jednání Rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle stejných  
     pravidel. 

 V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky předchozí  
     volby. 
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 Případná další volba se uskuteční na příštím jednání Rady ČT. 
 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 
Navržen byl a kandidaturu přijal Doc. PhDr. Milan Uhde. 
 
Volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 11 platných hlasů. 3 byly neplatné. 
 
Doc. PhDr. Milan Uhde obdržel 11 hlasů. 
 
Předsedou Rady České televize byl s účinností od 11. srpna 2013 zvolen Doc. PhDr. Milan 
Uhde. 

 
 
6) Materiály z Dozorčí komise  
 

Usnesení č. 157/13/13: Rada bere na vědomí Zápis ze 7. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 
9. července 2013 a informaci DK o vyžádaných materiálech a schvaluje doplnění již 
schváleného plánu kontrolní činnosti Dozorčí komise na 3. čtvrtletí 2013 - bod 6 (Usnesení č. 
136/11/13): „Ověření hospodárného nakládání s vyřazeným evidenčním materiálem a 
s vyřazenými TV technologiemi“. Zápis z DK je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 158/13/13: Rada bere na vědomí Rozbor Dozorčí komise Rady ČT o hospodaření 
ČT za rok 2012, který předložila Radě v souladu s § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
(13:0:1) Návrh byl přijat. 

 
Návrh usnesení: Rada na základě doporučení Dozorčí komise a § 8 odst. 1 písmeno b) zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Účetní závěrku a 
přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2012. 
Návrh radního R. Mezuláníka, aby byl tento bod projednán samostatně jako bod 7.  
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Program jednání byl změněn na 14ti bodový a následující body budou oproti původnímu 
programu jednání přečíslovány. 
 

 
Usnesení č. 159/13/13: Rada bere na vědomí usnesení DK 43/08/13 týkající se veřejné 
zakázky „Opravy zámečnických a klempířských konstrukcí“ přijaté formou per rollam dne 15. 7. 
2013. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
7) Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2012 
 

Usnesení č. 160/13/13: Rada na základě doporučení Dozorčí komise a § 8 odst. 1 písmeno b) 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Účetní 
závěrku a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2012. 
(13:1:0) Návrh byl přijat. 
 
 
Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka je přílohou tohoto zápisu. 
 
 pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 
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8) Analýza programu ČT4 sport za rok 2012 
 

Usnesení č. 161/13/13: Rada bere na vědomí materiál „Analýza programu ČT4 sport za rok 
2012“ a žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Analýza programu ČT4 sport za rok 
2013“ v termínu do 31. května 2014. 
 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

 
9) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2012 
 

Usnesení č. 162/13/13: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti zahraničních 
zpravodajů za rok 2012“ a žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Zpráva o činnosti 
zahraničních zpravodajů za rok 2013“ v termínu do 31. května 2014. 
 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 
 

 
10) Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2012 – pracovní verze 

 
V souladu s usnesením Rady č. 139/11/13 obdrželi členové Rady pracovní verzi Výroční zprávy o 
hospodaření ČT za rok 2012, kterou předložil generální ředitel do sekretariátu Rady v termínu do 
12. 7. 2013. 
 
Připomínky k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2012 předloží členové Rady 
v elektronické podobě do sekretariátu Rady do 31. 7. 2013.  
Ve stejném termínu předloží k materiálu stanovisko Dozorčí komise RČT. 
 
Koordinací postupu prací při přípravě a tvorbě konečného znění Výroční zprávy byli Radou 
pověřeni Ing. Dana Eklová a Mgr. Jan Prokeš. 
 
Konečné znění Výroční zprávy bude předloženo ke schválení na 15. jednání Rady dne 28. 8. 
2013. 
 

 
11) Projednávání bonusu generálního ředitele ČT za rok 2012 
 

Usnesení č. 163/13/13: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o sjednaných 
pracovních podmínkách, podepsané dne 3. 10. 2011, vznikl generálnímu řediteli nárok na roční 
bonus za rok 2012 v plné výši, a to na základě souhrnného hodnocení splnění kritérií pro přiznání 
a určení výše ročního bonusu, kterými jsou:  
 

a. hospodářské výsledky ČT, zejména:  
i. vyrovnané hospodaření, 
ii. dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých plánovaných ukazatelů,  
           zejména v oblasti provozních a mzdových nákladů, 

b. úroveň televizního vysílání ČT, zejména: 
i. kvalita programové nabídky, 
ii. posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu, 

c. manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména: 
i. dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, 
ii. komunikace s RČT a plnění jejích usnesení, 
iii. komunikace s veřejností, 
iv. plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn, 
v. kvalita manažerských rozhodnutí, 
vi. kvalita kontrolních procesů a činností. 
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(12:1:0) Návrh byl přijat. 
Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka je přílohou tohoto zápisu. 
 

12) Stížnosti a podněty 
 

Usnesení č. 164/13/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu).  
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
13) Různé 
 

a) Usnesení č. 165/13/13: Rada žádá generálního ředitele, aby Účetní závěrku a přehled 
pohledávek a závazků ČT za rok 2013 a podklady pro přiznání bonusu GŘ za rok 2013 
předložil Radě ke schválení v termínu do 1. června 2014. 

     (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
b) Návrh programu 14. jednání Rady ČT v roce 2013, které se uskuteční dne 14. 8. 2013 od 

13:00 hodin v Café restaurantu: 
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva J. Prokeše k materiálu: „Informace o pokračování realizace kontrolních, 

řídících, organizačních a procesních opatřeních“ 

7. Zpráva J. Brandejse k materiálu: „Zpráva o nákladech vynaložených na provoz a 

rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2012“ 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 
14) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 
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Přílohy: 
 

1) Zápis ze 7. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 9. července 2013  
2) Přehled stížností a podnětů 
3) Menšinová stanoviska radního R. Mezuláníka 

 
 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

 
 
 
 
 

Ing. Dana Eklová                René Kühn 
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Příloha č. 1 zápisu z jednání RČT 
 

Zápis č. 7 z jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 9. 7. 2013 
 
 
Přítomni:   J. Staněk, S. Macášková, J. Maceška, J. Malina 
Omluveni:    J. Stránský 
Hosté:     
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:    J. Staněk 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Hlasování per rollam  
3. Informace z jednání Rady ČT  
4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 
5. Různé 

 
 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam ve dnech 4. 6., 24. 6. a 28. 6. 
2013 
 

 
Usnesení č. DK 35/07/13:  
 
Na základě § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění DK 
předkládá Radě ČT zprávu o své činnosti za období 1. čtvrtletí roku 2013. Zpráva tvoří 
přílohu č. 1 tohoto zápisu.  
(5:0:0) 

 
Usnesení č. DK 36/07/13:  
 
DK předložila ke schválení v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí komise Rady 
České televize plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2013. Plán tvoří přílohu č. 2 
tohoto zápisu. 
(5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 37/07/13 
 
Na základě ustanovení § 8a  zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, Dozorčí komise předkládá Radě ČT rozbor hospodaření České televize za období 
roku 2012. Rozbor tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.  
(5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 38/07/13 
 
DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce jednací řízení bez uveřejnění, dle 
ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výzva k 
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jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 29. 10. 2012 s termínem konání jednání 31. 
10. 2012.   
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky bylo Poskytování externích telekomunikačních 
hlasových a datových služeb po dobu jednoho roku, zajištění provozu stávajících pevných 
externích linek v analogovém a ISDN režimu, zajištění provozu analogových okruhů.  
  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 2.160.000,-Kč bez DPH.  
  
Doba plnění veřejné zakázky od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013. 
   
Z důvodu rozhodnutí ÚHOS čj.S48/2012/VZ-17695/2012/513/JWe, bylo zadavatelem 
zvoleno jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona o 
veřejných zakázkách č.  137/2006 Sb. v platném znění.   
 
Hodnotící komise posuzovala nabídku jediného možného uchazeče společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s., která tyto služby provozovala doposud, a to dle zákonných kritérií, dle 
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci zadavatele a dle toho, zda předložená nabídka 
není nepřijatelná. Nabídková cena jediného uchazeče byla 2.160.000,-Kč.   
 
Hodnotící komise nehodnotila nabídky, neboť se jednalo pouze o jednoho uchazeče a 
rozhodla o jediné nabídce tohoto uchazeče.   
 
Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky 
dané zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebyly porušeny.  
 (5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 39/07/13 
 
DK obdržela návrh smlouvy o smlouvě budoucí nájemní pod č. 1054888/849; 609-2-D0-00, 
jakož i budoucí nájemní smlouvy, která je v ní doslovně uvedena, mezi Českou televizí a 
společností ATALANTA, spol. s r.o., IČ 49356984, se sídlem Na Hřebenech II. 1113, 147 00 
Praha 4.  
 
Předmětem nájmu jsou místností 1 S01; 1 S01a; 1 S01b; 1 S02; 1 S03; 1 S03a; 1 S03b; 1 
S03c a 1 S04 o celkové užitné ploše 154,6 m2 v budově č. p. 1130 na parcelách č. 970/13, 
970/12, 2915/34, 2915/35 v katastrálním území a části obce Podolí. Jedná se o nebytový 
prostor proti prodejně Mountfield. 
 
Výše nájemného je stanovena dohodou smluvních stran, přičemž respektuje vnitřní předpis 
ČT, a to rozhodnutí generálního ředitele České televize č. 16 ze dne 25. 4. 2007, kterým se 
vydávají pravidla nájmu nebytových prostor v areálu České televize, s tím, že ve smyslu 
článku IV. 4 citovaného vnitřního předpisu došlo v zájmu dosažení dohody s nájemcem s 
přihlédnutím k předmětu činnosti nájemce ve vztahu k závazkům a programům v sociální 
oblasti ČT (umožnění zaměstnancům ČT realizovat maloobchodní nákup potravin a 
doplňkového zboží přímo v areálu ČT) ke snížení spodní hranice nájemného za prodejní 
místnost stanovené citovaným vnitřním předpisem o 15%. Nájemné za prodejní místnost 
1S01 o výměře celkem 114,6 m2 má tedy činit 2.550 Kč/ m2/rok bez DPH a nájemné za 
technologické místnosti (zbývající pronajaté místnosti) o výměře celkem 40 m2 má činit 500 
Kč/ m2/rok bez DPH. Budoucí smlouva nájemní je koncipována jako smlouva na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro každou smluvní stranu. 
 
Návrh nájemní smlouvy je v souladu s RGŘ č. 16/2007 a DK doporučuje Radě ČT vyslovit s 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí souhlas. 
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(5:0:0) 
 
 

Ad 3) Informace z 11. jednání Rady ČT dne 12. 6. 2013 a 12. jednání Rady ČT dne 26. 
6. 2013 
 

 
DK vyslechla informace svého předsedy z 11. jednání Rady ČT dne 12. 6. 2013 a 12. 
jednání Rady ČT dne 26. 6. 2013 a doporučení Rady ČT prověřit veřejné zakázky vyhlášené 
podle § 23 odst. 4 písmena b) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
 
 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 
 
Usnesení č. DK 40/07/13 
 
DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce Agregát 80 kWA. Jednalo se o 
veřejnou zakázku malého rozsahu podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
zveřejněnou dne 16. 3. 2012 s očekávanou cenou 1 950 000,-  Kč. 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka agregátu a podvozku vč. revizní zprávy. 
Důvodem nákupu je využití agregátu při exteriérovém natáčení bez možnosti připojení na 
stabilní elektrickou síť.   
 
Z vyžádaných podkladů bylo zjištěno, že zadavatel oslovil 6 dodavatelských firem, nabídky 
podaly 4 firmy, ale žádná nesplnila zadávací podmínky – technickou specifikaci. Ve druhém 
kole podalo nabídky 7 firem a 2 nesplnily zadávací podmínky. 
  
Tříčlenná hodnotící komise posoudila nabídky 5 uchazečů, které splnily zákonné a 
kvalifikační požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Ze všech jednání 
komise jsou v souladu se Zákonem pořízeny protokoly o jednání. 
 
Na základě vyhodnocení výběrového řízení byla určena jako vítězná nabídka společnosti 
Phoenix-Zeppelin s.r.o. IČ 18627226 s nabídkovou cenou 1 690 000,- Kč, která získala 
v rámci hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena s váhou 100% nejvyšší počet bodů. 
 
Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky 
dané zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebyly porušeny. 
(4:0:0) 
 
 
Usnesení č. DK 41/07/13:  
 
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto 
výběrovým řízením a předložení formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým 
řízením: 

 upgrade serverů – HP Blade 

 nelineární střižny pro krajská studia 

 parkovací stání pro kamerové vozy OZ 

 mixážní stoly  

 Superby pro ředitele studií 2x 

 zařízení pro klíčování pozadí ll. 
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s termínem do 31. 7. 2013 
(4:0:0) 
 
 
Usnesení č. DK 42/07/13:  
 
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení seznamu uzavřených veřejných 
zakázek vyhlášených podle § 23 odst. 4 písmena b) zákona o veřejných zakázkách č. 
137/2006 v období od 1. 1. 2013 do 10. 7. 2013 s termínem do 31. 7. 2013. 
(4:0:0) 
 

 
 

Ad 5) Různé 
 

Dozorčí komise připraví v termínu do 6. 8. 2013 zprávu o plnění harmonogramu výstavby TS 
Brno za období 2. čtvrtletí 2013. 

 
Dozorčí komise připraví v termínu do 6. 8. 2013 plnění investičního plánu za období 2. 
čtvrtletí 2013. 
 
Dozorčí komise připraví v termínu do 31. 7. 2013 stanovisko k pracovní verzi VZ o 
hospodaření ČT za rok 2012.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - Zpráva o činnosti Dozorčí komise RČT k 1. čtvrtletí roku 2013 
Příloha č. 2 - Plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2013 
Příloha č. 3 - Rozbor hospodaření České televize za období roku 2012 
Příloha č. 4 – Žádost DK na GŘ 
Příloha č. 5 - Žádost DK na GŘ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bc. Jiří Staněk 
        předseda Dozorčí komise Rady České televize 
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Příloha č. 1  
k Usnesení č. DK 35/07/13 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

1. čtvrtletí roku 2013 
 

 
Na základě § 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 1. čtvrtletí roku 
2013. 
 
DK projednala Návrh rozpočtu České televize na rok 2013, zpracovala stručný rozbor 
klíčových ukazatelů a doporučila Radě ČT jeho schválení. 
 
DK projednala návrhy nájemní smlouvy s nájemcem  - společností MUDr. Iva Brožová s.r.o., 
a doporučila Radě ČT její schválení.  
 
DK prověřila následující veřejné zakázky:  
 

 Streaming - technické zajištění iVysílání ČT 

 Obnova mikroportů 

 Kontinuální obsahová analýza zpravodajství a publicistické agendy 

 Stavební úpravy Židenice 

DK na základě úkolu Rady ČT obdržela Ekonomický rozbor činnosti ČT v letech 2010 a 
2011, zpracovaný auditorskou společností a managementem byla DK informována o 
navržených opatřeních. Po dohodě je DK připravena kontrolovat plnění opatření navržených 
k nápravě.  

DK sledovala plnění harmonogramu výstavby nového TS Brno a přípravu výběrových řízení 
souvisejících s tímto projektem.  

DK na základě úkolu pana radního Jiřího Kratochvíla prověřila činnost pana Štěpána Kotrby 
pro ČT.  
 
DK na základě úkolu Rady ČT projednala Návrh rozpočtu České televize na rok 2013, 
zpracovala stručný rozbor klíčových ukazatelů a doporučila Radě ČT jeho schválení.  

 
 
 
 
 
 

  Jiří Staněk 
         předseda Dozorčí komise Rady České televize 

 
 

Dne 2. května 2013 
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Příloha č. 2  
k Usnesení č. DK 36/07/13 
 
 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 3. ČTVRTLETÍ 
2013 

 
 

Ve 3. čtvrtletí 2013 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a 
kontroly: 
 

1. Průběžné sledování plnění harmonogramu výstavby TS Brno 
2. Průběžné sledování výběrových řízení v souvislosti s výstavbou TS Brno 
3. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
4. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
5. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
6. Ověření hospodárného nakládání s vyřazeným evidenčním materiálem 
7. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
8. Kontrola závěrů auditu hospodaření a plnění plánu opatření 
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Příloha č. 3  
k Usnesení č. DK 37/07/13 
 
 

Rozbor hospodaření České televize za rok 2012 
 

Porovnání nákladů v roce 2011 a 2012  

Ukazatel (v tis. Kč) 2011 2012 Rozdíl Rozdíl % 

Spotřebované nákupy  228 834 230 623        1 789 1% 

Služby  3 239 550 3 089 429 -150 121 -5% 

Osobní náklady  1 710 653 1 807 788 97 135 6% 

Daně a poplatky  691 733 591 370 -100 363 -15% 

Odpisy dlouhodobého majetku 693 531 816 120 122 589 18% 

Ostatní náklady  100 324 100 873 549 1% 

NÁKLADY celkem 6 664 625 6 636 203 -28 422  - 0,4% 

 

Spotřebované nákupy zahrnují zejména spotřebu materiálu a energie.  Celkově byly v roce 

2012 na úrovni roku 2011 s tím, že u energie došlo k nárůstu nákladů přibližně o 3%.  

 

Nakupované služby představují největší nákladovou položku České televize, která zahrnuje 

především nákupy související s výrobou pořadů a vysíláním, dále pak náklady na opravy a 

údržbu majetku a cestovné. Meziročně došlo k poklesu zejména u nákladů na šíření signálu 

(o 17%) v souvislosti s ukončením analogového vysílání a dále u oprav a udržování (o 48%) 

a u ostatních nakupovaných služeb (o 16%). Naopak došlo v roce 2012 k nárůstu nákladů 

vynaložených na televizní práva (o 25%), zejména pak práv ke sportovním pořadům.  

 

Osobní náklady obsahují hlavně mzdové náklady a zákonné zdravotní a sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem a dále sociální náklady na zaměstnance (především osobní konta 

a příspěvek na stravování) a odstupné placené odcházejícím zaměstnancům.  Mzdy a 

zákonné pojištění ke mzdám se meziročně zvýšily o 4% především z důvodu navýšení 

průměrného počtu zaměstnanců o 58, které bylo z velké části způsobeno přechodem 

externích pracovníků do zaměstnaneckého poměru. Celkové osobní náklady se také zvýšily 

kvůli růstu sociálních nákladů (meziroční navýšení o 64%) z důvodu zaúčtování dohadné 

položky na nevyčerpaná osobní konta z minulých let a navýšení příspěvku zaměstnavatele 

na penzijní připojištění.  

 

Hlavní položkou daní a poplatků je DPH bez nároku na odpočet, které bylo v roce 2012 o 4% 

vyšší než v roce 2011. Nárůst DPH bez nároku na odpočet byl způsoben zejména poklesem 

koeficientu, kvůli pokračujícímu poklesu tržeb za vlastní výkony. U poplatků došlo naopak 

v roce 2012 k poklesu, protože změna zákona o ČT z roku 2011 ukončila povinné odvody do 

Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 
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Odpisy dlouhodobého majetku zahrnují roční odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného 

majetku, včetně ocenitelných práv, kam jsou účtovány koprodukční podíly a nakoupené 

licence k televizním pořadům. Vyšší odpisy v roce 2012 jsou dány meziročním nárůstem 

dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách celkem přes 380 mil Kč (včetně ocenitelných 

práv).    

 

Ostatní náklady zahrnují zejména odpisy nedobytných pohledávek, kurzové ztráty, tvorbu 

opravných položek a poskytnuté členské příspěvky. Celkově nedošlo v této kategorii nákladů 

meziročně k žádným významným změnám.  

 

Porovnání výnosů v roce 2011 a 2012  

Ukazatel (v tis. Kč) 2011 2012 Rozdíl Rozdíl % 

Čerpání fondu televizních poplatků  5 424 101 6 049 904 625 803 12% 

Tržby za vlastní výkony 778 503 477 631 -300 872 -39% 

Změna stavu zásob, aktivace  293 310 -81 139 -374 449 -128% 

Ostatní výnosy 168 711 189 807 21 096 13% 

VÝNOSY celkem 6 664 625 6 636 203 -28 422 - 0,4% 

 

V roce 2012 bylo čerpáno z fondu televizních poplatků o 12% více než v předchozím roce. 

Toto bylo způsobeno výpadkem výnosů z prodejů komerčních sdělení na kanálech České 

televize po změně zákona o ČT na podzim roku 2011 a odlišným objemem změny stavu 

vlastní výroby a aktivací dlouhodobého majetku.   

 

Tržby za vlastní výkony obsahují zejména výnosy z vysílání reklamy, sponzorovaných 

pořadů, prodeje práv a Edice ČT. Nejvýraznější meziroční pokles nastal u tržeb z prodeje 

reklamního času (o 150 mil Kč), za vysílání teleshoppingu, teletextu a internetu (o 49 mil Kč) 

a ostatních tržeb (pokles o 44 mil Kč). K poklesu tržeb došlo především v důsledku novely 

zákona o České televizi, který nabyl účinnosti dne 14. 10. 2011. Novela zakazuje vysílání 

reklamy na ČT 1 a ČT 24, omezuje reklamu na ostatních kanálech a zakazuje vysílání 

teleshoppingu. Dalšími důvody poklesů příjmů z prodeje komerčních sdělení byla 

přetrvávající ekonomická stagnace na reklamním trhu a klesající poptávka po sponzoringu, 

jelikož se zadavatelé soustředí spíše na klasickou reklamu. 

Meziroční snížení aktivace nákladů na výrobu pořadů a zúčtování změny stavu zásob 

nedokončených a dokončených pořadů bylo způsobeno větším objemem odvysílaných 

nových pořadů vlastní výroby a velkými sportovními událostmi v roce 2012 (ME v kopané a 

LOH). 

Ostatní výnosy zahrnují zejména přijaté úroky z uložených volných finančních prostředků, 

kurzové zisky, výnosy související s vymáháním televizních poplatků a provozní dotace. 

Celkově nedošlo v této kategorii výnosů meziročně k žádným významným změnám. 

 

Porovnání rozpočtu a skutečnosti 2012 

 

Dozorčí komise si dále vyžádala od finančního ředitele porovnání rozpočtu schváleného 

Radou a ČT a skutečně dosažených nákladů a výnosů.  Skutečné náklady a výnosy 
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vzcházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností. Rozpočet na rok 

2012 nebyl překročen a Česká televize dosáhla vyrovnaného hospodaření se shodným 

objemem výnosů a nákladů 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Rozpočet 

2012 

Skutečnost 

2012 
Rozdíl % 

Vysílání reklamy 65 000 81 037 16 037 25% 

Změna stavu zásob, aktivace  110 000 -81 559 -191 559 -174% 

Ostatní výnosy 585 000 586 821 1 821 0% 

Čerpání fondu televizních poplatků 6 210 000 6 049 904 -160 096 -3% 

VÝNOSY 6 970 000 6 636 203 -333 797 -5% 

Mzdy a zákonné pojištění ke mzdám 1 721 000 1 686 069 -34 931 -2% 

Odpisy dlouhodobého majetku 535 000 523 983 -11 017 -2% 

Výrobní úkol 2 330 000 2 285 127 -44 873 -2% 

Odpisy ocenitelných práv, aktivace 110 000 1 215 -108 785 -99% 

Ostatní režijní náklady 2 274 000 2 139 809 -134 191 -6% 

NÁKLADY 6 970 000 6 636 203 -333 797 -5% 

 

 

Přehled pohledávek a závazků 

 

Pohledávky 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Stav k 

31.12.2011 
Stav 31.12.2012 Rozdíl 

Pohledávky z obchodního styku 295 543 327 581 32 038 

Ostatní pohledávky 365 737 444 819 79 082 

Opravná položka k pohledávkám 

(daňová) 
-21 643 -18 704 2 939 

POHLEDÁVKY celkem 639 637 753 696 114 059 

  

Nárůst pohledávek z obchodního styku byl způsoben především nárůstem poskytnutých 

záloh na nákup televizních, především pak sportovních, práv. Ostatní pohledávky zahrnují 

především pohledávky z titulu televizních poplatků a dohadné účty aktivní. Nárůst ostatních 

pohledávek byl způsoben především změnou ve vykazování přijatých předplateb z titulu 

televizních poplatků, které byly v minulosti vykazovány oproti pohledávkám z televizních 

poplatků a v roce 2012 jsou vykazovány v závazcích.  

 

V souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. nevytváří Česká televize účetní opravné položky 

k pohledávkám. Pokud by ČT mohla vytvářet opravné položky, vytvořila by k pohledávkám 

z obchodního styku po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 opravnou položku nad rámec daňové 

opravné položky ve výši 8 mil Kč. K pohledávkám z titulu televizních poplatků by pak byla 

vytvořena v roce 2012 účetní opravná položka ve výši 271 mil. Kč. Tato opravná položka se 

vztahuje k nezaplaceným televizním poplatkům z let 2007 až 2012. Opravná položka 

vyjadřuje nejistotu při vymáhání dlužných televizních poplatků na základě zkušenosti 
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minulých let a plánu soudních i mimosoudních vymáhání. Celkové předepsané televizní 

poplatky za roky 2007 až 2012 přesáhly 35 miliard Kč. Výše zmíněná opravná položka tedy 

představuje pouze 0,8% z předepsaných tv poplatků.  

 

   

Závazky 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Stav k 

31.12.2011 

Stav k 

31.12.2012 
Rozdíl 

Závazky z obchodního styku 672 545 510 946 -161 599 

Ostatní závazky 309 877 428 434 118 557 

ZÁVAZKY celkem 982 422 939 380 -43 042 

 

Závazky z obchodního styku poklesly z  důvodu, že k některým nákupům roku 2012 nebyla 

do okamžiku sestavení účetní závěrky přijata faktura a byla tedy vytvořena dohadná položka, 

která je součástí ostatních závazků. Dalším důvodem poklesu byl menší objem nákupů, 

zejména investičních na konci roku 2012 v porovnání s předchozím rokem. Navýšení 

ostatních závazků je dáno jednak zmíněným přesunem ze závazků z obchodního styku a 

jednak změnou ve vykazování přijatých předplateb z titulu televizních poplatků, které byly 

v minulosti vykazovány oproti pohledávkám z televizních poplatků.    
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Příloha č. 4 
k Usnesení č. DK 41/07/13 

 
 

Ing. Petr Dvořák, MBA 
Generální ředitel ČT 

 
 
        V Praze dne 9. 7. 2013 
 

 
 
Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 41/07/13 
 

 
Vážený pane generální řediteli,  
 

na základě Usnesení č. DK 41/07/13 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení 
kompletní dokumentace a předložení formuláře se souhrnnou informací k těmto 
výběrovým řízením: 

 

 upgrade serverů – HP Blade 

 nelineární střižny pro krajská studia 

 parkovací stání pro kamerové vozy OZ 

 mixážní stoly  

 Superby pro ředitele studií 2x 

 zařízení pro klíčování pozadí ll. 
 
 
 
 
 
 
V termínu do 31. července 2013 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

   Bc. Jiří Staněk 
            předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 5 
k Usnesení č. DK 42/07/13 

 
 

Ing. Petr Dvořák, MBA 
Generální ředitel ČT 

 
 
        V Praze dne 9. 7. 2013 
 

 
 
Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 42/07/13 
 
 

 
Vážený pane generální řediteli,  
 

na základě Usnesení č. DK 42/07/13 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení 
seznamu uzavřených veřejných zakázek vyhlášených podle § 23/4 b zákona o 
veřejných zakázkách v období od 1. 1. 2013 do 10. 7. 2013. 
 
 
 
 
 
V termínu do 31. července 2013 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

  Bc. Jiří Staněk 
            předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 zápisu z jednání RČT 
 

 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 17. 7. 2013 

 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení  

236/12 12. 10. 2012 I. Štika Stížnost na způsob vyřízení stížnosti 24. 4. 2013 
Odpověď 
Rady ČT 

e120/12 26. 11. 2012 Š. Kotrba 
Odmítnutí dílčí odpovědi + návrh 

řešení 
 
 

k 
projednání 

e25/13 17. 2. 2013 M. Jílková 
Stížnost na nezákonné oznámení o 

sponzorování pořadu 
20. 3. 2013 

Odpověď 
RČT 

32/13 26. 2. 2013 MZV 
Žádost o prověření postupu reportérů 
pořadu Události při vykreslení obrazu 

rodiny Dirdovy 

20. 3. 2013 
Odpověď 

RČT 

34/13 26. 2. 2013 M. Růžička Stížnost na nevyváženost vysílání 20. 3. 2013 
Odpověď 

RČT 

35/13 27. 2. 2013 
RNDr. Václav 

Derner 
Terra Musica 10. 3. 2013 

Odpověď 
RČT 

36/13 28. 2. 2013 V. Hendrych Stížnost na vyjádření ke stížnosti 20. 3. 2013 
Odpověď 

RČT 

e43/13 8. 3. 2013 R. Kvapil 
Otevřený dopis Radě ČT v záležitosti 

ředitele ČT Brno, Karla Buriana 
10. 4. 2013 

Odpověď 
RČT 

41/13 12. 3. 2013 J. Pokorný Nevyřízení žádosti ze dne 18. 9. 2012 12. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

43/13 13. 3. 2013 I. Linhart Stížnost na způsob vyřízení stížnosti 20. 3. 2013 

 
Odpověď 

RČT 
 

44/13 15. 3. 2013 J. Paroubek Reakce na vyřízení předchozí stížnosti 21. 3. 2013 
Částečná 
odpověď 

RČT 

45/13 18. 3. 2013 M. Kocourek Stížnost na TV NOVA 10. 4. 2013 
Odpověď 

RČT 

e40/13 21. 3. 2013 J. Karpiss Nesprávné používání trpného rodu  29. 5. 2013 
Odpověď 

RČT 

e41/13 25. 3. 2013 Ing. M. Hoření Památník L. Svobody, J. Fučík 15. 5. 2013 
Odpověď 

RČT 

54/13 29. 3. 2013 V. Hendrych 
Stížnost na způsob vyřízení jeho 

stížností 
10. 4. 2013 

Odpověď 
RČT 
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60/13 18. 4. 2013 I. Linhart 
Stížnost na způsob vyřízení předchozí 

stížnosti 
24. 4. 2013 

Odpověď 
RČT 

66/13 26. 4. 2013 J. Salinka 
Stížnost na pořad Objektiv a kritické 

názory vysílání ČT, poměry v ČR 
15. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

69/13 30. 4. 2013 M. Fabián 
Žádost o omluvu, nesouhlas s 

vyjádřením ke stížnosti čj. e33/13 
15. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

73/13 14. 5. 2013 V. Syrovátka Prezidentská amnestie 26. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

e66/13 16. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. B. Hubálka 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

77/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. M. Fabiána 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

78/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. v. Hendrycha 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

83/13 27. 5. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
12. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

112754/ 
13 

30. 5. 2013 J. Kvapil 
Stížnost na neustále se opakující 

špatné používání termínu Čechy ve 
vysílání ČT 

12. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

85/13 20. 6. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
17. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 
 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

336/12 8. 10. 2012 V. Just 
porušování etických zásad a zákona o 

ČT 
22.10.2012 20. 3. 2013 

Odpověď 
RČT  

10. 4. 2013 

320/12 
5. 11. 2012 a 
21. 11. 2012 

V. Hendrych 
nesouhlas s odpovědí, žádost o další 

šetření 
21.11.2012 8. 10. 2012 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

358/12 27. 11. 2012 Novotný 
Stížnost na Události  
ze dne 19. 11. 2012 

12.12.2012 11. 2. 2013 
Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

369/12 7. 12. 2012 V. Hendrych 
podnět v souvislosti s plněním zákona 

o ČT 
12.12.2012 7. 2. 2013 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

284918/2
012 dat.s. 

21. 12. 2012 R. Lang 
Stížnost na nepravdivou informaci o 

Doc. Ing. Petru Wolfovi, CSc.  
8.1.2013 1. 3. 2013 

Odpověď 
Rady ČT  

20. 3. 2013 
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3/13 7. 1. 2013 A. Babiš Pořad Máte slovo s M. Jílkovou 28.1.2013 20. 3. 2013 
Odpověď 

RČT  
10. 4. 2013 

12/13 31. 1. 2013 J. Strobach Reportáž D. Havleny ze dne 16.1.2013 20.2.2013 26. 2. 2013 
Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

17/13 1. 2. 2013 M. Pobucký 
Stížnost na informování o vyšetřování 

frýdecko-místeckého magistrátu 
20.2.2013 27. 2. 2013 

Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

20/13 4. 2. 2013 J. Šinágl Stížnost na chování GŘ 20.2.2013 5. 3. 2013 
Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

21/13 11. 2. 2013 A. Minarský 
Stížnost na redaktory, upozornění na 

způsob komentování sportovních 
redaktorů 

20.2.2013 7. 3. 2013 
Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

29/13 14. 2. 2013 J. Paroubek Ignorování tiskových konferencí 20.2.2013 21. 2 .2013 
Odpověď 
Rady ČT 

20.3.2013 

e33/13 4. 3. 2013 M. Fabián Reportéři 20. 3. 2013 28. 3. 2013 
Odpověď 

RČT  
10. 4. 2013 

e36/13 8. 3. 2013 L. Pešková Tísňová linka 20. 3. 2013 22. 4. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

39/13 11. 3. 2013 AK Vašíček Skiservis Ploc 20. 3. 2013 5. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

42/13 13. 3. 2013 V. Krajíček Tísňová linka 20. 3. 2013 22. 4. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

46/13 18. 3. 2013 M. Růžička 
Stížnost na neodvysílání příspěvků o 

výročí okupace ČR Německem 
10. 4. 2013 22. 4. 2013 

Odpověď 
RČT  

15. 5. 2013 

47/13 19. 3. 2013 RRTV 
Stížnost na způsob vysílání 

protikomunistických demonstrací v ČT 
10. 4. 2013 19. 4. 2013 

Částečná 
odpověď 

10. 4. 2013 

48/13 19. 3. 2013 J. O. Hanuš Tísňová linka 21. 3. 2013 22. 4. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

52/13 29. 3. 2013 RRTV 
Stížnost na moderaci diskuse „spor o 
církevní restituce“ v pořadu Události 

komentáře dne 10. 8. 2012 

10. 4. 2013 19. 4. 2013 
Částečná 
odpověď  

10. 4. 2013 

53/13 29. 3. 2013 V. Nová Tísňová linka 10. 4. 2013 22. 4. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

55/13 5. 4. 2013 RRTV, R. Nešpor Skrytá reklama v pořadu Události 24. 4. 2013 5. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 
12. 6. 2013 

56/13 10. 4. 2013 A. Babiš 
Události – reportáž Spor o ceny 

potravin 
24. 4. 2013 5. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

12. 6. 2013 

57/13 11. 4. 2013 JUDr. Ptáček Nevyřízení stížnosti čj.364/12 24. 4. 2013 27. 5. 2013 
Odpověď 

RČT 
 12. 6. 2013 

e49/13 8. 4. 2013 

 
Růžena Žilková 

 

Stížnost na vulgarity v pořadu Nevinné 
lži 

24. 4. 2013 27. 5. 2013 
Odpověď 

RČT    
12. 6. 2013 

e50/13 8. 4. 2013 prof. Vadim Petrov 
Stížnost na vulgarity v pořadu Nevinné 

lži 
24. 4. 2013 27. 5. 2013 

Odpověď 
RČT    

12. 6. 2013 
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58/13, 
e51/13 

15. 4. 2013 Bok - Šalamoun 
Stížnost na obsahovou stránku pořadů 

ČT24 
24. 4. 2013 3. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

12. 6. 2013 

61/13 19. 4. 2013 
JUDr. S. Janák (Aleš 

Loprais) 
Průběh závodu Rally Dakar 2013 15. 5. 2013  

Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

62/13 19. 4. 2013 Dr. Jiří Kvapil 
Chybné označení České republiky za 

Čechy 
15. 5. 2013 27. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

 15. 5. 2013 

63/13 23. 4. 2013 Ing. A. Babiš 
Stížnost na způsob vyřízení předchozí 

stížnosti 
15. 5. 2013 5. 6. 2013 

Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

e58/13 24. 4. 2013 Z. Škromach 
Stížnost na nevyváženost zpravodajství 

ČT24 o slučování nemocnic ve 
zlínském kraji 

12. 6. 2013 15. 7. 2013 
Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

65/13 26. 4. 2013 JUDr. F. Vyskočil 

Stížnost na objektivitu a vyváženost 
pořadu OVM (Temná zákoutí solárního 

byznysu) 

15. 5. 2013  
Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

e61/13 14. 5. 2013 Š. Kotrba 
Stížnost na Mši za sdělovací 

prostředky 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

e64/13 16. 5. 2013 P. Wenner Stížnost na reportáž „Nepřítel státu“ 12. 6. 2013  
Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

70/13 10. 5. 2013 
JUDr. B. 

Červenková 
Stížnost spol. Informatik na reportáž 

na ČT24 - Ekonomika 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

71/13 14. 5. 2013 MUDr. V. Klyuev 
Žádost o stažení reportáže pořadu 

Reportéři ČT z webových stránek ČT 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

72/13 14. 5. 2013 T. Zimová 
Absence pořadů k výročí osvobození 

vlasti sovětskou armádou 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

74/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Adámka na přímý přenos 

Mše za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

76/13 20. 5. 2013 M. Cvrčková 
Stížnost na reportáž pořadu Reportéři 

ČT 
29. 5. 2013 12. 6 2013 

Odpověď 
RČT 

26. 6. 2013 

79/13 21. 5. 2013 
M. Němcová, P. 

Mertelík 
Stížnost na sponzorování outdoorové 

kampaně ČT spol. KMV 
29. 5. 2013 24. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

17. 7. 2013 

e67/13 27. 5. 2013 M. Chytil Stížnost na reportáže o R. Janouškovi 12. 6. 2013 17. 7. 2013 
Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

e68/13 27. 5. 2013 L. Kinc Stížnost na 2.díl seriálu Navždy svoji 26. 6. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

84/13 28. 5. 2013 V. Hendrych 
Způsob vysílání demonstrace proti 

prezidentovi ČR 
12. 6. 2013 15. 7. 2013 

Částečná 
odpověď 

12. 6. 2013 

e71/13 10. 6. 2013 M. Vacek Stížnost na pořad 13. komnata 26. 6. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

e72/13 19. 6. 2013 J. Suchý 
Reportéři ČT (Celebrita mezi 

bezdomovci) 
17. 7. 2013  

Částečná 
odpověď 

17. 7. 2013 
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Příloha č. 3 zápisu z jednání RČT 
 

Menšinová stanoviska radního R. Mezuláníka: 
 

a) Menšinové stanovisko člena Rady ČT Radka Mezuláníka k Účetní závěrce a přehledu 

pohledávek a závazků ČT za rok 2012:  

Rok 2012 je v novodobé historii hospodaření České televize zcela výjimečný. Došlo totiž ke 

zcela zásadní změně trendu v jejím hospodaření. Poprvé od skokového zvýšení výše 

televizního poplatku na současných 135 Kč (od roku 2008) vykázala ČT deficit na účtu TV 

poplatků ve výši přesahující čtvrt miliardy Kč! 

Jak známo, televizní poplatek je zcela zásadním příjmem České televize. Dle výsledovky 

předložené v rámci výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2012 představovalo čerpání 

z fondu TVP 6,05 mld. Kč, což představuje 91% výnosů ČT. 

Ekonomická závislost hospodaření ČT na výběru televizních poplatků je tedy enormní. 

A právě v roce 2012 Česká televize vyčerpala na krytí nákladů z Fondu TVP o 252 mil. Kč více, 

než byla schopna do fondu TVP během roku načerpat.  

Je nutné připomenout, že v roce 2010 i 2011 byl ve fondu TVP vytvořen přebytek 

každoročně přesahující 300 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 tedy tento životodárný zdroj 

(myšleno FTVP) změnil 350 milionový přebytek za 250 milionový deficit (rozdíl 600 mil.Kč!!) 

 

 

 

 

Útěchou nemůže být ani to, že deficit plánovaný ve schváleném rozpočtu na rok 2012 měl 

být ještě o více než 200 mil. Kč vyšší. 

Předložená účetní závěrka se ve čtenáři snaží vyvolat dojem, že je tento propad vyvolán 

snížením výnosů z reklamy, jež byla od října 2011 zákonem zrušena ve vysílání ČT1 a ČT24.  

Tento argument však nemůže obstát, neboť spolu se snížením výnosů z reklamy zmizely i 

položky z nákladů, kterými byly zákonem stanovené účely pro použití reklamních výnosů 

(digitalizace, fond kinematografie apod).  

Co je snad ještě závažnější, než první deficitní výsledek hospodaření ČT zaznamenaný po 

mnoha letech přebytkového hospodaření, je to, že se dle schváleného plánu dlouhodobého 

ekonomického rozvoje ČT bude deficitní hospodaření opakovat a dokonce prohlubovat i 

v letech následujících. 

2007 2008 2009 2010 2011

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost schv. plán skutečnost

TVORBA FTVP 5 065 5 787 5 828 5 787 5 771 5 750 5 798

ČERPÁNÍ FTVP 4 228 4 717 5 382 5 480 5 418 6 210 6 050

rozdíl 837 1 070 446 307 353 -460 -252

přebytkové hodpodaření

2012

deficit
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Česká televize si prostě v roce 2012 začala žít „nad svoje poměry“ a hodlá v tom 

pokračovat i nadále. Důkazem toho nechť je například otevření pátého kanálu, jehož 

náklady v budoucích letech půjdou do stamiliónů! V období přetrvávající recese české 

ekonomiky, v době, kdy se veřejné rozpočty snaží ušetřit, kde se dá, Česká televize 

extenzivně rozšiřuje vysílací plochu a prodražuje svůj běžný provoz.  

Pokud bude hospodaření ČT i v následujících letech pokračovat v trendu nastoleném v roce 

2012, bude ČT na konci funkčního období současného GŘ (a dost možná ještě dříve) v situaci, 

kdy budou její rezervy nakumulované v letech 2005-2011 zcela vyčerpány a udržení 

standardu vysílání bude podmíněno rasantním zvýšením televizního poplatku. 

Na tento alarmující stav jsem upozorňoval již při schvalování rozpočtu na rok 2012, rovněž 

tak při schvalování Dlouhodobých plánů rozvoje, resp. rozpočtu na rok 2013. Proto je zcela 

pochopitelné, že nemohu hlasovat pro přijetí předkládané Účetní zvěrky.  

*** 

Jestliže došlo v rámci diskuse na argument, že fond TVP je jen účetní záležitost a že se objem 

disponibilních prostředků (peněz) na účtech ČT snížil jen nepatrně (o 54 mil.Kč) – viz 

argumentace v kap. 3.6 na str. 16 dole nebo v kap. 7.4 na str. 43 v připravované VZ o 

hospodaření za rok 2012, je třeba vzít v úvahu, že značná část výdajů za sportovní práva byla 

zaplacena již v předchozích letech a tudíž tímto došlo k optickému snížení zůstatků peněz 

v minulých letech a naopak např. ME ve fotbale 2012, která se promítlo do nákladů roku 

2012, neznamenalo v roce 2012 úbytek peněz, neb, jak je uvedeno na str. 43, úhrada 

proběhla již v roce 2011. Takto předplaceno ale ČT nemá do nekonečna, takže se dá 

očekávat, že se podobný efekt v následujících letech opakovat nebude a volné finanční 

zdroje budou rychle ubývat. Zvláště pak, pokud paralelně vedle sebe poběží dva tak finančně 

náročné projekty, jakými bude dětský kanál a výstavba nového TSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil. Kč

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

skutečnost skutečnost schv. plán skutečnost plán plán plán plán plán

TVORBA FTVP 5 787 5 771 5 750 5 798 5 741 5 733 5 725 5 717 5 709

ČERPÁNÍ FTVP 5 480 5 418 6 210 6 050 6 339 6 167 5 836 5 785 5 876

rozdíl 307 353 -460 -252 -598 -434 -111 -68 -167

přebytek deficitní hospodaření

2012
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b) Menšinové stanovisko člena Rady ČT Radka Mezuláníka k odměně GŘ ČT za rok 2012: 

Obecně platí to co jsem již uvedl ve stanovisku k Účetní závěrce, tedy že Česká televize si 

v roce 2012 začala žít „nad svoje poměry“ a hodlá v tom pokračovat i nadále. Důkazem 

toho nechť je například otevření pátého kanálu, jehož náklady v budoucích letech půjdou do 

stamiliónů! V období přetrvávající recese české ekonomiky, v době, kdy se veřejné rozpočty 

snaží ušetřit, kde se dá, Česká televize extenzivně rozšiřuje vysílací plochu a prodražuje svůj 

běžný provoz se mě zdá zcela nezodpovědné hodnotit tento nepříznivý trend kladně 

schválením odměny 2 miliony 300 tisíc Kč GŘ. 

V té souvislosti musím připomenout i další kvalitní kandidátské projekty ve volbě GŘ ČT, 

které nabízely i jiné možnosti řešení ekonomické situace ČT, například snížením počtu 

vysílacích okruhů na 3 s důrazem na kvalitu, a podobně. Cest je tedy mnoho a já zkrátka 

nesouhlasím s tou, po které se vydal současný management. 

K jednotlivým kritériím pro schválení odměny: 

- Vyrovnané  hospodaření – O vyrovnaném hospodaření nelze mluvit ve chvíli, když do 

Fondu televizních poplatků „přiteče“ 5 798 mil Kč od televizních poplatníků a 

čerpáme z něj 6 050 mil Kč. Pokud by ČT účtovala jako komerční subjekty, pak by 252 

mil Kč bylo považováno za ztrátu. V tomto případě je to ztráta plátců televizních 

poplatků. 

- Dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých ukazatelů, zejména v oblasti 
provozních a mzdových nákladů – zde bych jen připomenul své Vyjádření k Návrhu 

změn rozpočtu ČT na rok 2012 a ke Zprávě o výsledcích hospodaření za 1. 

pololetí 2012 ze září 2012. Již tehdy bylo zřejmé, že další bezdůvodné navyšování 

osobních nákladů je nepřijatelné a bylo v rozporu jak se schváleným Dlouhodobým 

plánem rozvoje, tak i s kandidátským projektem GŘ. Nebo souviselo s neschopností 

plánovat. 

- Kvalita programové nabídky – kromě toho, že značná část vysílání ČT pouze 

připomíná jak ČT plnila veřejnou službu v minulosti, připomínám např. seriál 

Ententýky, kde jsem již v říjnu doporučoval vysílat další díly seriálu s informační 

lištou a textem: "vážení diváci, za vaše peníze jsme vyrobili ukázku, jak nemá vypadat 

veřejná služba ČT" 

- Posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu – je třeba 

hodnotit pozitivní trend, nicméně jen těžko je možné zde hledat nějaké zásluhy GŘ. 

ČT 24 „roste“ 3 roky neustále a bylo by naopak chybou kdyby i jen stagnovala, jako je 

tomu např. u ČT 1. Nárůst celkového podílu je dán především výjimečným rokem, ve 

kterém se uskutečnily jak MS v LH, ME v kopané tak LOH. 

- Dodržování právních předpisů – opět jen připomenu např. stížnost pana Tomáše 

Němečka a má vyjádření z října 2012. Jsem nadále přesvědčen o oprávněnosti 

stížnosti pana T. Němečka a jeho právu na požadované informace, stejně jako o 

porušení Kodexu ČT generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Rada ČT dala svým 

hlasováním najevo, že upřednostňuje zájem generálního ředitele utajovat 
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informace před právem veřejnosti na získávání a šíření informací o využívání 

veřejných prostředků. A další stížnost, kdy zcela evidentně došlo k porušení 

zákona nedodržením lhůty pro odpověď, aniž by se tím Rada, bohužel, zabývala. 

- Komunikace s Radou ČT – kromě toho, že jsem na mnohé dotazy dodnes nedostal 

odpověď připomenu jen nedávnou kauzu týkající se Výroční zprávy RRTV a zcela 

nepřípustného jednání GŘ v této věci, s tím, že se Rada ČT stala do jisté míry 

„rukojmím“ GŘ, když vůbec, a později nepravdivě, nebyla informována. 

Takto by se dalo pokračovat, nicméně jsem přesvědčen, že i na základě výše uvedeného 

neměla být odměna GŘ přiznána, nebo alespoň ne v plné výši, jak se tomu stalo. Z mé strany 

jde pouze o konzistentní postoj. 


