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Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 22. 1. 2014 

 
 
Přítomni:  J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,  
                                   R. Mezuláník, J. Presl, J. Prokeš, J. Závozda 
 
Omluveni: M. Uhde, A. Bajaja, R. Kühn, J. Pavlata 
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   J. Dědič 
Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, I. Blažková Wintrová 
 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva J. Kratochvíla k materiálu: „Archiv ČT, zpráva o činnosti APF v roce 2013“ 

7. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 – postup prací 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 15/02/14: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

       (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 16/02/14: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Ing. Dana Eklová a PhDr. Jiří 

Závozda a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 17/02/14: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT, že k dnešnímu 

dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání Rady.  

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Dne 18. ledna proběhlo v Berouně slavnostní udělení cen Trilobit, které uděluje každoročně 

profesní svaz FITES. Česká televize obdržela hned několik ocenění a to za:  

Dokumenty Kauza Cervanová (režie Robert Kirchhoff) a Hoteliér (režie Josef Abrhám ml.); Nejlepší 

celovečerní film Jako nikdy (r. Zdeněk Týc); dále ocenění také získal film Pod dlažbou je pláž (Č. 

Kopecký, J. Felcman, R. Špaček) a film Vrahem z povolání (režie P. Paleček a J. Bělohlavý), který bude 

uveden na obrazovkách ČT koncem února.  
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Cenu Škvoreckého získali Jan Hřebejk a Dušan David Pařízek za filmové zachycení divadelního 

představení Odpad, město, smrt 

Cenu poroty obdržela režisérka Adéla Komrzýová a dětská porota ocenila seriál Špačkovi v síti času. 

Anticenu Zlatý citrón získali tvůrci seriálu Sanitka II.  

 

2. Film Hořící keř získal čtrnáct nominací na ocenění Českého lva. Konkurují mu snímky Jako nikdy s 

dvanácti nominacemi, Revival a Rozkoš shodně s jedenácti nominacemi a Klauni, kteří získali osm 

nominací. Z devětadvaceti hodnocených filmů se nominace týkají patnácti filmů. Pětkrát byl nominován 

snímek Líbánky v režii Jana Hřebejka, naději na Českého lva má Colette režiséra Milana Cieslara se 

čtyřmi nominacemi, třikrát se dostalo na Křídla Vánoc režisérky Karin Babinské. Po jedné nominaci mají 

filmy Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů režiséra Petra Nikolaeva a Donšajni Jiřího Menzela. Českého 

lva za nejlepší dokumentární film si odnese režisér jednoho z těchto filmů: DK (r. Bára Kopecká), Hoteliér 

(r. Josef Abrahám ml.), Hledá se prezident (r. Tomáš Kudrna), SHOW! (r. Bohdan Bláhovec) nebo 

Šmejdi (r. Silvie Dymáková).  

 

3. Česká televize minulý týden spustila svůj pilotní projekt ČT Start na podporu studentů a absolventů 

vysokých a odborných škol při získávání nových zkušeností a pracovních dovedností. Česká televize v 

rámci spolupráce s vybranými školami tak otevřela dveře vybrané skupině studentů, kteří prošli 

náročným výběrovým procesem a Assessment centrem, včetně osobních pohovorů. Do výběrového 

řízení se zapojilo více než sedm set studentů a uspělo patnáct nejtalentovanějších, kteří stráví několik 

měsíců na stáži na dvanácti různých pracovištích v ČT.  Na konci této cesty možná na některé čeká i 

nabídka dlouhodobé spolupráce. Projekt ČT start bude zakončen v prosinci slavnostním setkáním, na 

kterém se kromě zástupců České televize a stážistů potkají také další zástupci vysokých škol. Garantem 

tohoto projektu je Ivo Mathé.  

 

4. Jiří Mádl, Petr Zelenka, Miroslav Krobot, Alice Nellis, Radim Špaček, Irena Pavlásková, Olga 

Sommerová, Benjamin Tuček, to jsou jen někteří z režisérů, se kterými Filmové centrum České televize 

spolupracuje v roce 2014 na jejich nových snímcích a které představila minulý týden na setkání s 

novináři. Letos Česká televize nabídne do distribuce přes dvacet nových hraných i dokumentárních filmů. 

Začíná se rovněž pracovat na Hrabalově Krasosmutnění, což je první projekt, který vychází ryze z aktivní 

dramaturgie týmu ve Filmovém centru České televize. Autorem scénáře je Marek Epstein, režie se ujme 

Jiří Vejdělek, producentem bude Tomáš Hoffman. O látku projevili předběžný zájem i zahraniční 

producenti.  

 

5. Kanál ČT 24 je tak jako v minulém roce ve srovnání se zpravodajskými televizemi v Evropě stále 

nejsledovanějším zpravodajským kanálem. I v roce 2013 se podařilo kanálu ČT 24 zvýšit sledovanost. 

Průměrný podíl na sledovanosti za kanál ČT 24 byl za celý den za 15+ 5,52%. K úspěchu sledovanosti 

přispěla i hlavní zpravodajská relace vysílána na kanálech ČT1 a ČT24. Byla jedinou rostoucí hlavní 

zpravodajskou relací ve srovnání s hlavními zpravodajskými pořady komerčních televizí.  Událostem 

přibylo průměrně od roku 2011 118 000 diváků 15+ a stali se druhou hlavní nejsledovanější 

zpravodajskou relací v zemi.  Důležitým parametrem je i spokojenost za ČT24, která je na vysoké úrovni, 

od ledna do konce listopadu je na hladině 8,5, což je nadprůměrný koeficient i v rámci kanálů ČT celkem.  

 

6. Minulý týden navštívil Českou televizi generální ředitel Švýcarské veřejnoprávní televize a rádia 

RTS Gilles Marchand.  RTS je velmi aktivním členem EBU a G. Marchand je jedním z členů expertní 

skupiny projektu EBU Vision 2020, kde měla své zastoupení ČT prostřednictvím aktivní účasti 

generálního ředitele. Během našeho pracovního jednání na půdě České televize jsme společně s dalšími 

zástupci vedení ČT odprezentovali hlavní aktivity a úspěchy České televize za poslední rok, včetně naší 

filmové tvorby, práce nových médií a nově připravovaných projektů.   

 

7. Česká televize podepsala memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci s Asociací profesních 

divadel. Záměrem tohoto memoranda je zejména podněcovat rozvoj různých televizních programů 

spojených s vývojem divadelního prostředí a divadelní kultury v ČR. Memorandum je také proklamací 



3 
 

zájmu ČT o podporu profesionálních divadelních scén, které jsou sdruženy v Asociaci profesních 

divadel. 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 18/02/14: Rada bere na vědomí Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 14. 

ledna 2014 včetně informace DK o vyžádaných materiálech (Usnesení č. DK 06/01/14). Zápis 

z jednání DK je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

       (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 19/02/14: Rada bere na vědomí usnesení DK 07/02/14 přijaté formou per rollam dne 

16. 1. 2014 týkající se zprávy o činnosti DK za období 4. čtvrtletí roku 2013. Usnesení per rollam je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

       (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

6) Archiv ČT, zpráva o činnosti APF v roce 2013 

 

Usnesení č. 20/02/14: Rada bere na vědomí materiál „Archiv ČT, zpráva o činnosti APF v roce 

2013“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu „Archiv ČT, zpráva o činnosti 

APF v roce 2014“ v termínu do 31. prosince 2014. 

 (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

 

7) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 – postup prací 

 

Usnesení č. 21/02/14: Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení Milan Uhde, Dana Eklová a 

Jaroslav Dědič koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2013. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 22/02/14: Pracovní skupina ve složení Milan Uhde, Dana Eklová a Jaroslav Dědič 

žádá člena Rady ČT Michala Jankovce, aby předal materiály k hodnocení veřejné služby pracovní 

skupině k zapracování na sekretariát Rady ČT v termínu do 21. února 2014. Pracovní skupina Rady 

ČT předloží členům Rady ČT pracovní verzi Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2013 v 

termínu do 24. února 2014. Členové Rady mohou zasílat písemně své připomínky na sekretariát 

Rady ČT v termínu do 4. 3. 2014 do 10:00 hod.  

Pracovní setkání Rady ČT nad připomínkami k Výroční zprávě o činnosti proběhne v prostorách 

Rady ČT dne 5. 3. 2014 od 10:00 hod. 

Konečná verze Výroční zprávy o činnosti bude schvalována Radou na 6. jednání RČT dne 19. 3. 

2014. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 23/02/14: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT o stavu řešení 

stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu). V rámci jednání Rady ČT bude projednán 

systém vyřizování podnětů a stížností diváků. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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9) Různé 

 

Návrh programu 3. jednání Rady ČT v roce 2014, které se uskuteční ve středu dne 5. 2. 2014 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. Stížnosti a podněty 

7. Různé 

8. Závěr 

 
 
 
 
 
10) Závěr  
 
 
 
 
 
 

    Mgr. Jaroslav Dědič 
 
 

 
 
 

Přílohy: 
 

1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 14. ledna 2014 
2) Usnesení DK přijaté formou per rollam ze dne 16. 1. 2014 
3) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Dana Eklová       PhDr. Jiří Závozda 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 14. 1. 2014 

 

Přítomni:  S. Macášková, J. Maceška, J. Malina,  

Omluveni:   J. Stránský, J. Staněk 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Maceška 

 

 

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 

 

ze dne 4. 12. 2013 

 

Usnesení č. DK 01/01/14 

 

Dozorčí komise projednala návrh rozpočtu ČT na rok 2014 a konstatuje, že rozpočet nákladů 

a výnosů České televize na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, se stejnou výší výnosů a 

nákladů v objemu 7, 054 miliard. Rozpočet je také v souladu s Dlouhodobými plány. 

Dozorčí komise navrhuje, aby management ČT sledoval vývoj kurzu CZK k EUR a v případě 

negativního vývoje byl upraven plán investic tak, aby se zabránilo negativním dopadům na 

rozpočet. 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného doporučuje Radě ČT návrh rozpočtu ČT na rok 

2014 schválit.  

Stanovisko dozorčí komise tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

(5:0:0) 

 

ze dne 9. 12. 2013 

 

Usnesení č. DK 02/01/14 

Dozorčí komise obdržela žádost o schválení záměru pronájmu restaurace „Televizní klub“ 

v budově České televize č. p. 1130 v k. ú. Podolí včetně provedení oprav a úprav interiéru 

nájemcem. 

Dosavadní nájemce po 17 letech ukončil nájem dohodou ke dni 30. 6. 2013, a to z důvodu 

hrozícího úpadku a zejména kvůli dlouhodobě klesající poptávce v segmentu veřejného 

stravování a zvyšování cen vstupů a mzdových nákladů. Z důvodu snahy vlastníka objektu 

zajistit v krátkodobém horizontu další fungování restaurace v rámci pokrytí sociálních programů 
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a doprovodných služeb v areálu ČT provozuje od 17. 7. 2013 restauraci ČT sama. Tento stav 

je pouze provizorní.  

Z důvodu komplexního řešení stravování v pražském areálu ČT bylo zadáno vypracování 

auditu a koncepce stravovacích provozů, který ve svých závěrech doporučuje modernizaci 

prostor a další využití restaurace jako reprezentativní restaurace s přístupem veřejnosti. 

ČT oslovila s nabídkou odpovídajícího pronájmu restaurace tři subjekty, podnikající v oboru 

stravování. Dvě společnosti odmítly nabídku z důvodu vypočítané nízké rentability provozu, 

třetí společnost nabídla vlastní komplexní řešení, jehož obsahem je smluvní oprava a úprava 

restaurace v hodnotě až do 2.820.000,- Kč; předpokladem je předchozí schválení konkrétních 

oprav a úprav ze strany ČT, včetně fixního položkového rozpočtu. Proinvestovanou částku 

přefakturuje uchazeč na vrub ČT, a to za předpokladu, že dílo bude odpovídat smlouvě. ČT 

současně vystaví na vrub nájemce a v souladu s RGŘ č.16/2007 fakturu na pětileté nájemné 

v budoucnu ve výši 47.000,- Kč/měsíc a ve výši odpovídající proinvestované částce. Naposledy 

byla restaurace pronajata za měsíční nájemné ve výši 46.764,11 Kč. V případě ukončení 

nájemního vztahu před uplynutím pěti let od ukončení rekonstrukce restaurace, nebude ČT 

povinna uchazeči nic refundovat, s výjimkou případu, kdyby byl nájem ukončen nájemcem 

z důvodu porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem ze strany ČT. Dalšími náležitostmi 

nájemní smlouvy bude nájem mobiliáře restaurace za 2.000,- Kč / měsíc s indexací nájemného 

o meziroční inflaci počínaje 7. rokem nájmu, elektrická energie a vodné/stočné na vrub 

nájemce dle skutečné spotřeby měřené podružnými měřiči v dodavatelských cenách, zbývající 

služby spojené s nájmem na vrub nájemce za paušál 15.000,- Kč / měsíc s indexací o 

meziroční inflaci počínaje 7. rokem nájmu, ukončení rekonstrukce resp. zahájení úhrady 

nájemného cca. v březnu 2014. Po dohodnutou dobu rekonstrukce nájemce hradí pouze 

elektrickou energii a vodné / stočné, jak uvedeno výše.  

ČT následně oslovila s odpovídající modifikovanou nabídkou rovněž dva výše uvedené 

uchazeče, kteří ji opět odmítli s odůvodněním ekonomické nerentabilnosti.  

Dozorčí komise pro projednání výše uvedeného doporučuje Radě České televize schválit 

záměr uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru – 

restaurace s příslušenstvím o celkové ploše 707 m2 v přízemí budovy č.p. 1130, k.ú. Podolí, 

včetně provedení oprav a úprav interiéru nebytového prostoru nájemcem, jehož investice bude 

započtena na nájemné.  

Návrh nájemní smlouvy bude předložen Radě České televize ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 

zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, k udělení 

souhlasu.  

(5:0:0) 

 

ze dne 6. 1. 2014 

 

Usnesení č. DK 03/01/14 

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Upgrade blade serverů“. Jednalo se 

o zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

zveřejněné dne 28. 11. 2012.  

Předmětem plnění veřejné zakázky byl nákup 2 ks blade serverů pro Exchange, 2 ks blade 

serverů pro databáze a 2 ks blade serverů pro virtualizaci.  

Důvodem nákupu bylo rozšíření hardware pro virtualizaci. Zadavatel oslovil v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách 5 uchazečů.  

5 členná komise obdržela k posouzení nabídky 3 uchazečů, které splnily stanovené podmínky 

a jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku společnosti VDI META – výrobní družstvo invalidů 
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s cenou 964 690,-Kč, která vyhověla podmínkám zákona i podmínkám výzvy k podání nabídky 

stanoveným zadavatelem a získala nejvyšší počet bodů v rámci hodnotícího kritéria, kterým 

byla nejnižší nabídková cena s váhou 100%.           

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) 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Usnesení č. DK 04/01/14: 

 

Informace předsedy z 1. jednání Rady ČT, které se konalo dne 8. 1. 2014, vyslechnou členové 

DK na zasedání dne 11. února 2014. 

(3:0:0) 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012  

 

Usnesení DK 05/01/14: 

 

Dozorčí komise obdržela dokumentaci k otevřenému řízení nadlimitní veřejné zakázky na 

dodávky osvětlovací techniky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

Předmětem plnění zakázky byla dodávka komponentů osvětlovací techniky a jejího 

příslušenství pro ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava. Zakázka byla rozdělena do 2 částí zejména 

z důvodu, že obě dílčí plnění vykazují značnou technologickou odlišnost: část A: nákup 55 ks 

standartních svítidel a část B: nákup 27 ks plošných a efektivních svítidel – zařízení LED 

Panels a LED Head. Zakázka byla zveřejněna v informačním systému pro výběrová řízení dne 

11. 4. 2012. Předpokládaná cena byla pro část A stanovena na 3,120 mil. Kč, pro část B 3,328 

mi. Kč a byla stanovena na základě průzkumu trhu. Nabídku podali 3 uchazeči, jedna nabídka 

byla vyřazena, protože nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Hodnotící komise posuzovala zbylé 2 nabídky, které splnily požadavky zákona a zadavatele. 

Nejvyšší počet bodů v rámci hodnotících kritérií, kterými byla nabídková cena s váhou 85 %, 

délka záruky s váhou 10 % a dodací lhůta s váhou 5 % získala společnost Osvětlovací technika 

Vít Pavlů, s.r.o. s cenovou nabídkou 2.596.250,- Kč pro část A a 3.297.630,- Kč pro část B. 

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky dané zákonem 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a ustanovení § 409 a násl. zákona 

č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ani příslušné vnitřní předpisy ČT nebyly porušeny. 

(3:0:0) 

 

Usnesení č. DK 06/01/14 (příloha č. 2): 

 

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: 

 

 zajištění internetové konektivity hokejových stadionů 

 prodej reklamního prostoru ČT na mediálním trhu – 1. Q/2013 
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s termínem do 4. února 2014 

(3:0:0) 

 

Ad 5) Různé 

Na základě výzvy z Rady ČT se komise shodla na účasti DK na jednáních Rady ČT 

v termínech 1x za čtvrtletí. 

(3:0:0) 

 

 

      Ing. Jiří Maceška 

       místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 01/01/14 

 

Stanovisko dozorčí komise Rady ČT k návrhu rozpočtu České televize na rok 2014 

Rozpočet nákladů a výnosů České televize na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, se stejnou 

výší výnosů a nákladů v objemu 7, 054 miliard Kč. Plánovaný objem nákladů a výnosů je tak o 

6 milionů nižší v porovnání s rozpočtem roku 2013. 

Na straně výnosů jsou v roce 2014 očekávány vyšší tržby z prodeje komerčních sdělení, jako je 

reklama a sponzoring. K vyšším prodejům by měly přispět mimo jiné i velké sportovní akce 

konané v roce 2014 (ZOH, MS v kopané). Na straně nákladů jsou na rok 2014 plánovány vyšší 

mzdové náklady o 44 mil Kč (2,5%) a vyšší ostatní režijní náklady o 47 mil Kč (2,8%). Nárůst 

mzdových nákladů je dán především převodem externistů do zaměstnaneckého poměru a 

zřízením dvou nových míst zahraničních zpravodajů. Vzhledem k tomu, že nově zřízené 

pracovní pozice z důvodu převodu externistů i nových zahraničních zpravodajů se týkají 

profesí, jejichž průměrná mzda je vyšší než průměrná mzda za celou Českou televizi, je i 

procentuální meziroční nárůst mzdových nákladů vyšší než je meziroční nárůst počtu 

zaměstnanců.  Nárůst ostatních režijních nákladů je dán především vyššími náklady na vysílací 

síť (důvodem je vysílání nových dvou programů a terestriální vysílání v HD kvalitě ČT 1, ČT 2 a 

ČT sport), zvýšením nákladů na kolektivní správu autorů a provozovací honoráře (důvodem 

jsou dva nové programy a plánovaná skladba programu) a vyššími sociálními a ostatními 

osobními náklady (důvodem je zvýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům a 

zvýšení prostředků na školení). U většiny ostatních režijních nákladů je plánováno v porovnání 

s rozpočtem roku 2013 snížení.  

Investiční rozpočet ve výši 822 milionů Kč zahrnuje jednak nově naplánované investice ve výši 

405 milionů a jednak investice převedené z roku 2013 ve výši 417 milionů Kč. Převod se týká 

investic, u kterých začaly činnosti spojené s výběrem dodavatele v roce 2013, ale k plnění a 

dodání dojde až v následujících letech. Největšími převáděnými akcemi jsou výstavba nového 

studia v Brně (150 mil Kč) a serverová technologie DNPS (140 mil Kč).  

Rozpočet je v souladu s Dlouhodobými plány, protože součet skutečnosti roku 2012, 

očekáváné skutečnosti roku 2013 a rozpočtu na rok 2014 vykazuje menší náklady a menší 

investice, než bylo předpokládáno v dlouhodobých plánech. 
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Zároveň budou celkové peněžní tržby za roky 2012 až 2014 vyšší, než bylo plánováno a tato 

skutečnost společně s nižšími náklady výsledně znamená, že čerpání fondu TV poplatků bude 

v součtu menší, než bylo za tyto tři roky plánováno. 

Dozorčí komise navrhuje, aby vedení společnosti sledovalo kurz CZK k EUR a v případě 

negativního vývoje byl upraven plán investic tak, aby se zabránilo negativním dopadům. 

 

Komentář k připomínkám člena Rady ČT k návrhu rozpočtu České televize na rok 2014 

Připomínky a otázky k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2014 

 

1. Již třetím rokem je Radě ČT předkládán generálním ředitelem rozpočet, který je deficitní 

v řádu stovek miliónů Kč. Jak je patrné z tabulky a grafu na straně 22, nůžky mezi inkasem 

(tvorbou) fondu televizních poplatků a čerpáním (úbytkem) FTVP se od nástupu Petra Dvořáka 

do funkce GŘ rok od roku stále více rozevírají. jestliže v letech 2009-2011 (poslední tři roky éry 

Jiřího Janečka) činilo saldo inkasa a čerpání fondu televizních poplatků + 948 mil. Kč, za první 

tři roky řízení ČT Petrem Dvořákem je saldo inkasa a čerpání FTVP záporné (=deficitní) ve výši 

-1,47 mld. Kč!!! V plánu rozpočtu na rok 2014 se pak počítá s deficitem ve výši -609 mil. Kč!!  

Je škoda, že se tato čísla v návrhu rozpočtu nikde takto napřímo neobjevují. Je třeba je doplnit.  

Komentáře k této naprosto fatální skutečnosti na str. 4 a na str. 8 pouze eufemisticky uvádějí, 

že kumulativní čerpání FTVP je o 133 mil. Kč nižší, než stanovil plán dlouhodobého rozvoje.  

Toto považuji za manipulativní tvrzení, které má namísto exaktního vyčíslení problému, kterým 

je to, že si ČT již tři roky žije nad poměry, vytvořit dojem, že je vše v pořádku, neboť se 

pohybujeme v intencích pětiletého plánu. Vše v pořádku rozhodně není a já opakovaně 

upozorňuji Radu ČT, že schvalováním Rozpočtu s takovým záporným saldem tvorby a čerpání 

FTVP umožňuje managementu rozjet ČT přímo do ekonomické propasti, ze které 

bude záchrana buď za cenu zvýšení TVP. 

Nebo mají pravdu ty hlasy, že je to snad cílem, aby v situaci, kdy už nebudou rezervy, ze 

kterých je možno čerpat, přišel na řadu rozprodej pozemků ČT skupině PPF? 

Rada dosud neobdržela, i když jsem o to již žádal,  přesné specifikace v podobě tabulky 

k jakým účelům byly prostředky čerpané z Fondu TVP nad rámec inkasa využity. Byla to 

nakonec i jedna z podmínek za předchozího GŘ, že bude –li čerpat tzv. z úspor, bude mít 

Rada přesně definováno k jakým účelům. 

DK: Tvorbu a čerpání fondu televizních poplatků nelze zaměňovat s využíváním finančních 

prostředků. Právě stav finančních prostředků je důležitým indikátorem hospodaření České 

televize. Ke 31.12.2011 byl stav finančních prostředků a ekvivalentů 3,68 miliard Kč, 

ke 31.10.2013 to bylo 3,34 miliard Kč, tedy pokles o 344 milionů Kč za období 1 roku a 10 

měsíců. Z porovnání stavu finančních prostředků je zřejmé, že se nejedná o žádné čerpání 

dříve ušetřených částek v řádech miliard a že Česká televize má stabilní a silné finance a je 

schopná financovat svůj provoz a investice (včetně mimořádných jako je nové studio v Brně) 

pouze z vlastních prostředků a tedy bez úvěrů. Stav peněžních prostředků na konci roku 2014 

je pak plánován o 211 milionů Kč nad dlouhodobým plánem. 

Co se týká zmíněného deficitu, tak fond televizních poplatků v deficitu (tedy záporu) není, ale 

vykazuje hodnoty přesahující 5 miliard Kč (5,22 miliard k 31.12.2012 a 5,48 miliard 
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k 30.6.2014). Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků je účetní operace, jejíž princip je 

popsán detailně ve Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2012 v kapitole 7.4. Fond 

televizních poplatků na straně 41.  

Dlouhodobé plány České televize předpokládají, že rozdíl mezi tvorbou (inkasem) a čerpáním 

fondu televizních poplatků v letech 2012 až 2014 bude – 1,492 miliardy Kč. Skutečnost roku 

2012, rozpočtu roku 2013 a navrženého rozpočtu 2014 předpokládají rozdíl mezi tvorbou 

(inkasem) a čerpáním fondu ve výši -1,429 miliardy Kč. Očekávaná skutečnost za roky 2012 až 

2014 je tedy o 63 milionů lepší v porovnání s dlouhodobými plány. Dlouhodobé plány dále 

počítají s tím, že přebytky v cash-flow, které Česká televize vykazovala do roku 2011 díky 

možnosti vysílat reklamu, budou v následujících letech použity na nutnou restrukturalizaci, 

která Českou televizi připraví na nové podmínky (menší příjmy z podnikatelských aktivit, růst 

nákladů na DPH bez možnosti odpočtu, klesající reálná hodnota TV poplatku, který zůstává od 

roku stejný atd.).  

Výše popsané využití prostředků předpokládal ve svých dlouhodobých plánech i předchozí 

management, což je vidět z porovnání plánovaného zůstatku peněžních prostředků 

k 31.12.2015, která činí 2,011 miliardy Kč v plánech současného vedení ČT a v plánech 

předchozího vedení se pohybovala variantně v rozmezí od 877 milionů až 2,167 miliardy Kč. 

Na nutnost využívat prostředky nakumulované do roku 2011 v následujících letech poukazují 

dlouhodobé plány minulého i současného vedení a nejedná se tedy o neočekávaný vývoj.  

Čerpání fondu televizních poplatků za roky 2012 až 2014 je tedy v souladu s dlouhodobými 

plány České televize na léta 2012 -2017, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.  

 

2. Jako jednu z hlavních příčin, která způsobuje vysoký deficit hospodaření ČT, vidím ve 

spuštění pátého kanálu. Svoje podněty, připomínky a dotazy k ekonomice pátého kanálu jsem 

Radě ČT a GŘ adresoval prostřednictvím Menšinového stanoviska s cílem konečně se od 

managementu ČT dovědět, kolik vlastně pátý kanál ČT bude stát. Bez odpovědí na tyto otázky 

neměla by Rada vůbec přistoupit k rozhodování o schválení či neschválení rozpočtu na rok 

2014. 

DK: Česká televize nemá deficit hospodaření. Důvody, proč Česká televize nyní využívá 

prostředky akumulované do roku 2011, jsou popsány výše a vycházejí z dlouhodobých plánů 

schválených Radou ČT. Stejně tak z dlouhodobých plánů vychází navržený rozpočet na rok 

2014, který předpokládá vyrovnané hospodaření. V rozpočtu na rok 2014 je v kapitole Náklady 

na výrobu (výrobní úkol) vyčísleno, kolik jsou plánované prostředky na výrobu programu pro 

kanál ČT :D a ČT art.  

  

3. Dále bych se chtěl zastavit u meziročního nárůstu osobních nákladů o 44 mil. Kč. Tento 

je na str. 9 vysvětlen převodem tzv. externistů do pracovního poměru v ČT. Toto vysvětlení 

však vyznívá značně nevěrohodně v konfrontaci s tvrzením, uvedeným rovněž na str. 9, že 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 stoupne pouze o 7 oproti roku 2013. 

Nárůst zaměstnanců o 7 totiž představuje cca 0,2%, avšak nárůst osobních nákladů o 44 mil. 

Kč představuje nárůst o více než 2,46%!!  

Je zřejmé, že nárůst o 44 mil. Kč bude tvořen především růstem platů či odměn zaměstnanců, 

nikoli převodem externistů. Je třeba vysvětlit. 
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DK: Uvedené porovnání procentního navýšení mzdových nákladů a zvýšení počtu 

zaměstnanců by šlo provést pouze za předpokladu, že průměrná mzda všech nových 

zaměstnanců bude stejná jako průměrná mzda všech stávajících zaměstnanců. Vzhledem 

k tomu, že nově zřízené pracovní pozice z důvodu převodu externistů i nových zahraničních 

zpravodajů se týkají profesí, jejichž průměrná mzda je vyšší než průměrná mzda za celou 

Českou televizi, je i procentuální meziroční nárůst mzdových nákladů vyšší než je meziroční 

nárůst počtu zaměstnanců.  

4. Akvizice měla v roce 2011 (poslední rok Janečka) rozpočet externích nákladů 166 mil. 

Kč, na 2014 skoro 250 mil. Kč. Z toho lze vyvodit, že se změnila definice a dosavadní pojetí a 

chápání veřejné služby? V tom případě je třeba doplnit kdy a jak, nebo jaké důvody k tomu 

vedou. 

DK: Podle Výroční zprávy o hospodaření ČT činily v roce 2011 skutečné náklady na akvizici 

190 mil Kč (tabulka externí náklady na výrobu pořadů – řádek převzatá hraná a dokumentární 

tvorba na straně 32). Z celkových nákladů na výrobu (výrobního úkolu) představovala tato 

částka 9%. V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou plánovány náklady na akvizici ve výši 247 mil 

Kč, což představuje 10% celkových plánovaných nákladů na výrobu. V obou dvou letech tvoří 

tedy náklady na akvizici srovnatelnou část z celkového výrobního úkolu a nelze tedy nárůst 

nákladů na akvizici považovat za výrazný, zvláště po zohlednění skutečnosti, že v roce 2014 

dojde k nárůstu celkového počtu hodin vysílání o 5 tisíc, tedy o 15%. Nepovažujeme tedy za 

potřebné doplňovat k návrhu plánu nákladů na akvizici dodatečné informace.    

5. Zatímco v roce 2011 měla CT2, dosud považovaná za „esenci“ veřejné služby ČT, 

výrobní úkol 250 mil. Kč, na rok 2014 je plánováno  o 100 mil. Kč méně!!! Otázka je stejná jako 

u předchozího bodu.  

Radek Mezuláník 

DK: K tomuto porovnání je třeba vzít v úvahu následující dvě skutečnosti: 

 1) V rozpočtu výrobních nákladů roku 2014 je plánováno 194 milionů Kč na výrobu pořadů pro 

ČT:D a ČT art, které lze oba považovat také za ryze veřejnoprávní službu. Souhrnný plán 

výrobního úkolu v roce 2014 pro ČT 2, ČT :D a ČT art je ve výši 336 mil Kč. Plánovaný výrobní 

úkol na ČT 2 v roce 2011 byl 259 mil Kč, tedy o 77 mil Kč nižší. Celkové plánované náklady na 

výrobu (výrobní úkol) na rok 2014 zůstávají na úrovni roku 2013 a ve srovnání s rokem 2011 

jsou dokonce o 261 mil Kč (12%) vyšší. Také srovnání podílu výrobního úkolu na celkových 

ročních nákladech ČT, který se zvýšil z 31% v roce 2011 na 33% v roce 2014, ukazuje, že 

Česká televize plní veřejnou službu tím, že alokuje větší část svých prostředků přímo do 

výroby.  

2) Druhým faktorem, který je nutné při porovnání let 2011 a 2014 vzít v úvahu je převod 

externistů do zaměstnaneckého poměru. Tento převod má za následek, že část nákladů se 

přesunula z položky výrobní úkol do položky mzdové náklady. Snížení objemu prostředků ve 

výrobním úkolu tedy neznamená nutně, že daná činnost není vykonávána, ale jen, že je 

vykonávána interními zaměstnanci.  
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Příloha č. 2 

k Usnesení č. DK 06/01/14 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

 

        V Praze dne 14. 1. 2014 

 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 06/01/14 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 06/01/14 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení 

kompletní dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým 

řízením: 

 

 zajištění internetové konektivity hokejových stadionů 

 prodej reklamního prostoru ČT na mediálním trhu – 1. Q/2013 

 

 

s termínem do 4. února 2014 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Maceška 

       místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 07/02/14 (per rollam ze dne 16. 1. 2014) 
 
Na základě § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění Dozorčí 

komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2013. Zpráva tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

Příloha k usnesení č. DK 07/02/14 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

4. 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 4. čtvrtletí roku 
2013. 
 
 
DK projednala návrhy nájemních smluv se společností AVION, s.r.o., ATALANTA, s.r.o., 
Vodafone Czech Republic a.s. a doporučila Radě ČT jejich schválení.  
 
DK prověřila následující veřejné zakázky:  
Nelineární systém pro zpracování obrazového a zvukového kontentu 
Mixážní pulty - IDEC 212 671 33038/100, 212 653 33022/1000 
Sestava vícekanálového diskového záznamu 
Zpracování a dodání denního monitoringu a mediálních analýz České televize 
Výměna fasády na objektu ČT č. 101 
Oprava atiky VB (výškové budovy) a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona. 

 
DK sledovala plnění harmonogramu výstavby nového TS Brno a přípravu výběrových řízení 
souvisejících s tímto projektem. Radě ČT byla předána aktuální informace k plnění 
harmonogramu. 

DK sledovala plnění investičního plánu a Radě ČT předala aktuální informaci o stavu čerpání 
investičních prostředků za 3. čtvrtletí.  

DK projednala záměr uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového 
prostoru – restaurace „Rohlík“ v objektu ČT a doporučila Radě ČT jeho schválení. 

DK projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se prodeje nemovitosti ve 
Wroclavi ve vlastnictví České televize a doporučila Radě ČT její schválení. 

Dozorčí komise projednala návrh rozpočtu ČT na rok 2014 a doporučila Radě ČT jeho 
schválení. 

 
  Jiří Staněk 

         předseda Dozorčí komise Rady České televize 

Dne 16. 1. 2014 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 22. 1. 2014 

 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení  

e95/13, 
104/13 

30. 8. 2013 D. Stuchlík 
Nesouhlas s otevřeným dopisem A. 

Rychlíkové 
  

e117/13 22. 10. 2013 M. Wein 
Diskriminace malých stran v 

předvolebních debatách 
11. 12. 2013 

Částečná 
odpověď 

e118/13 24. 10. 2013 M. Chalupová 
Diskriminace politických stran a hnutí 

v předvolebním čase 
11. 12. 2013 Částečná 

odpověď 

e119/13 25. 10. 2013 S. Strouhal 
Nedostatečný prostor k prezentaci 
volebních programů menších stran 

11. 12. 2013 Částečná 
odpověď 

e121/13 28. 10. 2013 J. Stromšík 
Neobjektivní informování o výsledku 

voleb do PS PČR 
11. 12. 2013 Částečná 

odpověď 

e123/13 28. 10. 2013 J. Bárta 
Neodpovídající pořadí stran podle počtu 

hlasů zveřejněna v pořadu Události 
11. 12. 2013 Částečná 

odpověď 

e124/13 28. 10. 2013 T. Bedřich 
Neodpovídající pořadí stran podle 
počtu hlasů zveřejněna v pořadu 

Události 

11. 12. 2013 Částečná 
odpověď 

e125/13 28. 10. 2013 Š. Machovec 
Diskriminace malých stran v 

předvolebních debatách 
11. 12. 2013 Částečná 

odpověď 

e128/13 29. 10. 2013 D. Soukup 
Neodpovídající pořadí stran podle 
počtu hlasů zveřejněna v pořadu 

Události 

11. 12. 2013 Částečná 
odpověď 

134/13 29. 10. 2013 
D. Drtinová, A. 

Komers 
Podnět - situace ve zpravodajství   

133/13 30. 10. 2013 P. Kuchař 
Stížnost na ČT kvůli ovlivnění výsledku 

předčasných voleb 2013 
8. 1. 2014 Odpověď 

RČT 

135/13 30. 10. 2013 D. Kašpar 
Stížnost na ČT kvůli ovlivnění výsledku 

předčasných voleb 2013 
8. 1. 2014 Odpověď 

RČT 

e151/13 9. 12. 2013 J. Payne 
podnět k projednání situace v České 

televizi 
8. 1. 2014 

Odpověď 
RČT 

163/13 19. 12. 2013 SNČR Hodnocení situace v ČT 8. 1. 2014 
Odpověď 

RČT 

4/14 7. 1. 2014 
Senát – L. 
Michálek 

Zásahy do zpravodajství, vyšetření 
situace 

22. 1. 2014 
Odpověď 

RČT 
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e3/14 7. 1. 2014 
FITES - Z. 

Čermáková 
Výzva k zahájení jednání o stížnosti 24 

členů zpravodajství 
22. 1. 2014 

Odpověď 
RČT 

e4/14 7. 1. 2014 Vraťte nám stát 
Neadekvátní vyřízení stížnosti na 

ovlivňování zpravodajství 
22. 1. 2014 

Odpověď 
RČT 

8/14 14. 1. 2014 V. Mráz Dotaz na Radu ČT 22. 1. 2014 
Odpověď 

RČT 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

e83/13 25. 7. 2013 M. Hoření 
Stížnost na pořad Události 

(informování o demografickém vývoji 
v ČR) 

14. 8. 2013 18. 9. 2013 
Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

e92/13 26. 8. 2013 A. Rychlíková 
Otevřený dopis - informování o 

průběhu protiromských pochodů v 
pořadu Události 

11. 9. 2013 18. 10. 2013 
Částečná 
odpověď 

22. 1. 2014 

e98/13 6. 9. 2013 Š. Kotrba Stížnost na pořad Události, komentáře 26. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

e99/13 3. 9. 2013 R. Mezuláník 
Stížnost na generálního ředitele ve věci 

reportáže protiromských pochodů v 
pořadu Události v regionech 

12. 9. 2013 18. 10. 2013  

e100/13 8. 9. 2013 Vraťte nám stát 
Otevřený dopis pro změnu 

předvolebních diskusí 
9. 10. 2013  

Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

e101/13 16. 9. 2013 F. Lazar Stížnost na ČT24 - upoutávka ODS 9. 10. 2013  
Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

107/13 16. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížnosti na údajnou 

bulvarizaci pořadu Události 
26. 9. 2013 14. 11. 2013 

Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

114/13 20. 9. 2013 A. Gruber 
Nedostatečné informování o 
předvolebním mítinku KSČM 

9. 10. 2013  
Částečná 
odpověď 

 9. 10. 2013 

e106/13 2. 10. 2013 Ing. Zdeněk Joukl 
Stížnost neobjektivitu pořadu ČT 24 – 

Volby 2013 
24. 10. 2013  

Částečná 
odpověď 

23.10. 2013 

e107/13 3. 10. 2013 
A. Novotná – NE 

základnám 
Stížnost předvolební vysílání – na  

J. Šinágla  
24. 10. 013  

Částečná 
odpověď 

23.10. 2013 

e108/13 7. 10. 2013 Mgr. L. Redlová 
Stížnost na pořad Máte slovo – výběr 

hostů 
24. 10. 013 14. 11. 2013 

Odpověď 
RČT 

20.11.2013 

e111/13 23. 9. 2013 A. Gorniaková 
Stížnost epizodu seriálu Sanitka2 – 

téma menšin 
24. 10. 013 17.1.2014 

Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

130/13 22. 10. 2013 JUDr. J. Kopa 
Porušení práva k ochranné známce a 
práva ochrany obchodní firmy - spol. 

ArmyPol 

20.11.2013  
Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

131/13 23. 10. 2013 Z. Milata 
Absence Haló novin v přehledu tisku 

ČT 
20.11.2013  

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 

e120/13 28. 10. 2013 M. Vacek 
Dořešení stížnosti na pořad 13. 

komnata 
20.11.2013 16. 12. 2013 

Částečná 
odpověď 

20.11. 2013 
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e132/13 1. 11. 2013 M. Hoření Dotaz – zpravodajství ČT 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

138/13 7. 11. 2013 J. Zubek 
Stížnost na účast v diskusi 

nepravomocně odsouzeného v kauze 
MUS 

11. 12. 2013 17.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

140/13 11. 11. 2013 J. Šinágl 
Opomenuti vysílání výročí Karla 

Janouška 
11. 12. 2013 17.1.2014 

Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

141/13 11. 11. 2013 M. Vengel 
Nespokojenost s informováním ČT o 

demonstracích proti Romům v Ostravě 
11. 12. 2013 17.1.2014 

Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e138/13 12. 11. 2013 H. Šilhánová Ukončení sbírky Pomozte dětem 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

144/13 13. 11. 2013 F. Peroutka Nevydání článku na webu ČT24 11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

148/13 19. 11. 2013 AK Poledne Rotta 
Stížnost na neobjektivitu v pořadu 

Události – Ing. Pavel Tykač, kauza MUS 
11. 12. 2013  

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e139/13 21. 11. 2013 J. Vlach Stížnost na nefunkčnost EPG 11. 12. 2013 15.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e140/13, 
150/13 

21. 11. 2013 D. Kvasnička 
Stížnost na pořad 13. komnata Reginy 

Rázlové 
11. 12. 2013 17.1.2014 

Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e143/13 24. 11. 2013 K. Procházková 
Nabádání rodičů ke koupi knihy v 
pořadu Kouzelná školka - reklama 

11. 12. 2013 17.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e144/13 24. 11. 2013 L. Senft 
Otevřený dopis Radě České televize ve 

věci seriálu Sanitka 2 – romská 
problematika 

11. 12. 2013 15.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e146/13 28. 11. 2013 J. Petříková 
Nekvalitnost skrytých titulků ve 

vysílání 
11. 12. 2013 17.1.2014 

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e147/13 28. 11. 2013 H. Volf 

Stížnost na porušení etických principů, 
a poslání veřejné služby v reportáži 

„Amnestie připravila tisíce dětí o 
alimenty“ - Události 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

151/13 28. 11. 2013 A. Babiš 
Nespokojenost s předchozími 
odpověďmi na jeho stížnost 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

152/13 28. 11. 2013 
AK Brož, Sokol, 

Novák 

Stížnost na poškození jména JUDr. 
Nováka v pořadu Miliony za 
beztrestnost (Reportéři ČT) 

11. 12. 2013  
Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

153/13 28. 11. 2013 
Pražská 

pravosl.eparchie 
Stížnost na porušení Zákona v pořadu 
Reportéři (Satan mezi pravoslavnými) 

11. 12. 2013 17.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e148/13 1. 12. 2013 J. Formánek 
Adventní koncerty-stížnost na změnu 

moderátorů 
11. 12. 2013 17.1.2014 

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

e149/13 2. 12. 2013 Tv Iniciativa 
Otevřený dopis Radě ČT-za zachování 

nezávislosti TS Ostrava 
11. 12. 2013 16. 12. 2013 

Částečná 
odpověď 

11.12.2013 

155/13 3. 12.2013 
Pravoslavná 

eparchie 
Stížnost na porušení Zákona v pořadu 
Reportéři (Satan mezi pravoslavnými) 

11. 12. 2013 17.1.2014 
Odpověď 
Rady ČT  

22. 1. 2014 

e150/13 8. 12. 2013 P. Štěpánek 
Stížnost na nevyváženost pořadu 

Nedej se! 
8. 1. 2014  

Částečná 
odpověď 
8.1.2014 
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e152/13 12. 12. 2013 J. Kučera 
Stížnost na pořad Máte slovo-vězni 
stěžující si na podmínky ve vězení 

8. 1. 2014  
Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

158/13 12. 12. 2013 A. Minarský 

Stížnost na reklamu v ČT, 
nedodržování začátků 

pořadů,neobjektivní informace od 
neziskových organizací 

8. 1. 2014  
Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

e153/13 14. 12. 2013 V. John 
Stížnost na pořad Interview-podpora 

daňových úniků 
8. 1. 2014  

Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

e157/13 16. 12. 2013 S. Vacek Stížnost na pořad Hydepark 8. 1. 2014  
Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

161/13 13. 12. 2013 
A.S.A, JUDr. K. 
Oberfalcerová 

Stížnost na nepravdivé informace a 
nemožnost vyjádření v pořadech 
Ekonomika 24 a Události-kartely, 

odpadky 

8. 1. 2014  
Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

162/13 17. 12. 2013 RRTV Předání stížnosti SONS 8. 1. 2014  
Částečná 
odpověď 
8.1.2014 

e158/13 21. 12. 2013 P. Zielina Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e159/13 29. 12. 2013 M. Mangl Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e160/13 30. 12. 2013 S. Veselý Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

2/14 30. 12. 2013 P. Kosař 
Stížnost na prezentaci záběrů ze 

zatčení Jany Nečasové v OVM 
22.1.2014  

Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

3/14 6. 1. 2014 V. Bičáková 
Adventní koncerty-petice za navrácení 

původních moderátorů 
22.1.2014  

Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e5/14 7. 1. 2014 K. Sládek Stížnost na pořad Rozsudek 22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e6/14 8. 1. 2014 O. Jurčík 
Stížnost na pořad Toulavá kamera 

(použití slova vyhnání v souvislosti s 
přesídlením sudetských němců) 

22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e8/14 10. 1. 2014 A. Vaněk 
Stížnost na skladbu programů-absence 

poradu pro ateisty 
22.1.2014  

Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e9/14 10. 1. 2014 Z. Bartoš 
Nevyvážený příspěvek v Událostech o 

prez. volbách v SR 
22.1.2014  

Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e10/14 12. 1. 2014 L. Vaňharová 
Stížnost na chování V. Moravce k 

prezidentu ČR, M. Zemanovi v pořadu 
OVM 

22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

e11/14 12. 1. 2014 J. Černý 
Stížnost na chování V. Moravce k 

prezidentu ČR, M. Zemanovi v pořadu 
OVM 

22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

6/14 13. 1. 2014 
ČRDM – A- 
Sedláček 

Stížnost na zobrazování prezidenta s 
cigaretou nebo alkoholem 

22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

7/14 14. 1. 2014 J. Středa Stížnost na zařazení pořadu o CIA 22.1.2014  
Částečná 
odpověď 
22.1.2014 

 


