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Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 14. 6. 2017 

 

Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, 

M. Jankovec, J. Kratochvíl, J. M. Kašparů, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka,  

D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni: D Váňa – příchod 13:04 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  J. Staněk, P. Dvořák, M. Fridrich 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Analýza TV kanálu ČT2  

7. Volba předsedy Rady České televize 

8. Volba místopředsedy Rady České televize 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 127/12/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 128/12/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda J. Závozda a 

radní J. M. Kašparů a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 129/12/17: Rada obdržela materiál „Zpráva o činnosti a výstupech interního 

auditu ČT“ a pověřuje místopředsedu Richarda Hindlse a radního Luboše Beniaka 

zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na 

jednání Rady dne 28. 6. 2017. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 130/12/17: 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 1. června věnovala mimořádné vysílání zesnulému šéfdirigentu České 

filharmonie Jiřímu Bělohlávkovi. Komponovaný večer k uctění památky světoznámého 

umělce na programu ČT art nabídl dokumentární portrét, rozhovor s Jiřím Bělohlávkem Na 

plovárně nebo záznam koncertu Dvořákových Slovanských tanců pod taktovkou 

nejznámějšího českého dirigenta. 

 

2. Česká televize jako vzpomínku na oběti teroristického útoku v Manchesteru zařadila přímý 

přenos koncertu hvězd nazvaný „One Love Manchester“. Velkolepou charitativní událost, 

která se odehrála na fotbalovém stadionu Old Trafford, přinesla divákům na programu ČT art 

v neděli 4. června. 

 

3. Programový ředitel České televize Milan Fridrich byl na začátku června znovuzvolen 

do funkce viceprezidenta Televizní komise, jež je jedním z nejvýznamnějších orgánů 

Evropské vysilatelské unie a odpovídá za strategické plánování a rozvoj televizních služeb 

v Evropě. Evropská vysílací unie v současnosti sdružuje 73 aktivních členů z 56 zemí. 

 

4. Česká televize připravila vysílání z Olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční na konci 

června v Brně. Redakce sportu z této akce odvysílá přes 20 hodin přímých přenosů. Ve 

studiu, které zastřeší kontinuální vysílání vždy z několika sportovišť, se vystřídají sportovci, 

představitelé olympijského výboru i jednotlivých sportovních svazů. Nad rámec přímých 

přenosů se pak každý večer na programu ČT sport objeví sestřih celého dne a shrnutí toho 

nejzajímavějšího z disciplín, z nichž ČT nebude vysílat živě. 

 

5. V rámci závěrečného galavečera Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně 

byl vedle hlavních kategorií vyhlášen také vítěz speciální Ceny ČT Déčko. Divácké ocenění 

v podobě sošky Duháčka si převzal krátký animovaný film Píp a letadélko, který uspěl 

v hlasování dětských diváků v konkurenci další dvacítky filmů. 

 

6. Seriál České televize Svět pod hlavou byl vybrán na  festival seriálové tvorby, který se 

uskuteční na konci měsíce ve francouzském Fontaineblau. Komisi festivalu zaujal svou 

atmosférou a především originálním přepracováním původní britské předlohy BBC Life on 

Mars. Festival vznikl v roce 2012 a je od počátku zaměřen výhradně na televizní seriály. 

 

7. Česká biskupská konference ocenila vysílání České televize u příležitosti nedávného 

papežského svatořečení ve Fatimě. Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka současně 

vyzdvihl průběžné věnování se náboženským tématům ve zpravodajství a publicistice ČT 

jako přínos ke kultuře dialogu v zemi. 

 

8. Česká televize se spolupodílí na výstavě, kterou připravila Asociace televizních organizací k 

letošnímu dvacátému výročí projektu měření televizní sledovanosti. Populárně-naučná 

výstava „Jak se měří sledovanost televize?“ je návštěvníkům Národního technického muzea 

k dispozici do 10. září. 
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9. Česká televize byla mediálním partnerem mezinárodního filmového festivalu herců  

s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power. Na hlavní přehlídku, která se 

uskutečnila od 8. do 10. června, dále navazují Ozvěny Mental Power v regionech.  

 

10. Česká televize je hlavním mediálním partnerem mezinárodního festivalu současného tance 

a pohybového divadla Tanec Praha. Letošní 29. ročník v Praze a dalších městech potrvá do 

28. června. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 131/12/17: Rada bere na vědomí zápis z 6. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

6. 6. 2017 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 132/12/17: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 3. čtvrtletí roku 2017. 

(Usnesení č. DK 33/07/17 přijaté formou per rollam dne 12. 6. 2017 je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 133/12/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 34/07/17 přijaté formou per 

rollam dne 12. 6. 2017 týkající se plnění investičního plánu za období 1. čtvrtletí 2017. 

(Usnesení č. DK 34/07/17 je přílohou č. 3 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Analýza TV kanálu ČT2 

 

Usnesení č. 134/12/17: Rada bere na vědomí materiál „Analýza TV kanálu ČT2“, resp. Zpráva 

o vysílání na programu ČT2 v roce 2016, a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci 

materiálu za rok 2017 v termínu do 30. dubna 2018.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

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

 

 

7) Volba předsedy Rady České televize 

 

Usnesení č. 135/12/17: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise  

M. Jankovec a členové I. Levá a V. Dostál.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

 

 

 



4 

Usnesení č. 136/12/17: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy Rady České 

televize takto: 

 

Nominace kandidátů na předsedu Rady ČT(dále jen „rady“): 

 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. 

 Případná další volba se uskuteční na některém z příštích jednání Rady ČT. 

 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

I. volba 1. kolo 

 

Navržen byl a kandidaturu přijal: Jan Bednář. 

 

I. volba 1. kolo - Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, 

odevzdáno 15 hlasovacích lístků.  

 

J. Bednář obdržel 13 hlasů. 
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Usnesení č. 137/12/17: Předsedou Rady České televize byl s účinností od 18. června 2017 

zvolen Ing. Jan Bednář. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

8) Volba místopředsedy Rady České televize 

 

Usnesení č. 138/12/17: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady 

České televize takto: 

 

Nominace kandidátů:  

 Členové rady navrhnou kandidáty – 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 jednoho 

kandidáta, a volební lístek vhodí do volební urny.  

 Kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen 

místopředsedou.  

 Do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, nejvíce však o jednoho 

víc, než je počet neobsazených míst.  

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

 

        2. kolo volby:  

 Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole s přihlédnutím k počtu neobsazených 

míst.  

 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.  

 Případná další volba se uskuteční na některém z příštích jednání Rady ČT. 

 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

I. volba 1. kolo 

 

Navržen byl a kandidaturu přijal: Jaroslav Dědič. 
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I. volba 1. kolo - Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, 

odevzdáno 14 hlasovacích lístků. 

 

J. Dědič obdržel 12 hlasů. 

 

 

Usnesení č. 139/12/17: Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 18. června 

2017 zvolen Mgr. Jaroslav Dědič. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 140/12/17: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 4 tohoto zápisu). 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

10) Různé 

 

Program 13. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 28. 6. 2017, bude 

upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

 předseda Rady ČT 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis z 6. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 6. 6. 2017 

2) Usnesení č. DK 33/07/17– plán kontrolní činnosti - per rollam ze dne 12. 6. 2017 

3) Usnesení č. DK 34/07/17– plnění invest. plánu - per rollam ze dne 12. 6. 2017 

4) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Doc. Jaroslav Maxmilián Kašparů                             PhDr. Jiří Závozda 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 6. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 6. 6. 2017 

 

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 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 24. 5. 2017 

 

Usnesení č. DK 30/06/17 (příloha č. 1) 

 

Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku České televize. 

 

Česká televize obdržela dne 5. 12. 2016 žádost společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen 

„CETIN“), o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Služebnost spočívá v právu 

zřízení, provozu, údržby a opravách stavby ochranných trubek pro optický kabel (dále jen „Stavba“) 

na části pozemku České televize parcelní č. 970/1, k.ú. Podolí (dále jen „Pozemek“).  

 

Dotčený Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha se způsobem využití jako 

ostatní komunikace. Na Pozemku vázne již dříve zřízené věcné břemeno ve prospěch společnosti 

4P – Immo. Praha s.r.o., které však s ohledem na své umístění nebude s nově požadovanou 

služebností kolidovat.  

Společnost CETIN je jako podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť ve smyslu platných 

zákonů oprávněna zřizovat a provozovat na cizím pozemku nadzemní nebo podzemní komunikační 

vedení komunikační sítě, kdy pro zajištění těchto činností uzavírá s vlastníkem dotčeného pozemku 

písemnou smlouvu o zřízení služebnosti. Stavbou ochranných trubek pro optický kabel mají 

být propojeny stávající veřejné komunikační sítě mezi ulicemi Na Hřebenech I a Na Hřebenech II 

tak, aby k veřejné komunikační síti byla napojena výstavba bytových domů Kavčí Hory na 

pozemcích parc. č. 969/1, 967/2, 967/3, 968, 969/2, 1943, 1944 a 1947 v k.ú. Podolí. 

 

Předpokládaná poloha umístění a rozsahu Stavby na Pozemku je vyznačena v zákresu 

projektované trasy v katastrální mapě, která je přílohou tohoto usnesení. Stavba má být na 
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předmětném Pozemku zřízena v předpokládané celkové šířce 0,5 m a délce 10 m, a to na základě 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Skutečná poloha umístění Stavby na Pozemku 

bude zaměřena po její realizaci. Po realizaci Stavby má být rovněž uzavřena smlouva o zřízení 

služebnosti. 

 

Služebnost vzniká zápisem do katastru nemovitostí, a to na základě návrhu na vklad, který bude 

podepsán současně s předloženou smlouvou o zřízení služebnosti. Podání návrhu na vklad na 

příslušný katastrální úřad, jakož i úhradu souvisejícího správního poplatku, zajistí společnost 

CETIN. 

 

Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, a to za úplatu, která byla stanovena ve výši 5.000,- 

Kč bez DPH. Česká televize při sjednání předpokládané úplaty vychází ze své předchozí praxe, kdy 

v případě zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) inženýrských sítí požaduje částku 20.000,- 

Kč bez DPH za každých 60 m2 zatížení (s přihlédnutím k § 16b odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku). V tomto případě došlo k navýšení požadované úplaty s ohledem na 

administrativní zátěž spojenou s uzavřením předkládaných smluv. Tato úplata bude ze strany 

České televize fakturována po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Společnost CETIN je 

povinna uhradit rovněž veškeré poplatky spojené se zřízením služebnosti.  

 

Předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti je interně evidován pod č. 

1082589 a předložený návrh smlouvy o zřízení služebnosti je interně evidován pod č. 1082590. 

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že v případě udělení souhlasu Radou 

České televize ve smyslu § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, evidované pod č. 

1082589, a smlouvy o zřízení služebnosti, evidované pod č. 1082590, se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., jejichž předmětem je zřízení služebnosti na části pozemku 

České televize p.č. 970/1, k.ú. Podolí, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. za výše uvedených podmínek, nedojde k porušení právních norem ani vnitřních 

předpisů České televize. 

(5:0:0)  

 

Usnesení č. DK 31/06/17 (příloha č. 2) 

 

V souladu s ustanovením § 8a, zák. č. 483/1991 Sb. O České televizi dozorčí komise předkládá 

Radě České televize rozbor hospodaření České televize za rok 2016.  

 

Náklady a výnosy České televize dosáhly shodné výše 6 830 789 tis. Kč, což je o 71 mil. Kč méně 

než byl schválený rozpočet. Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2016 nebyl překročen.  

 

Příjem z televizních poplatků v roce 2016 činil 5,69 miliardy Kč. V porovnání s rozpočtem to je o 30 

mil. Kč více a v porovnání s rokem 2015 o 69 mil. Kč více. I v roce 2016 však pokračoval trend 

posledních let, kdy klesá počet evidovaných televizních přijímačů. Během roku 2016 pokles činil 14 

tis., tedy 0,4 %. Výnosy z podnikatelské činnosti byly o 14 % vyšší, než bylo plánováno. Výrazně 

lepšího výsledku se podařilo dosáhnout u výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu (mimo barterů), 

ale také ve vydavatelské činnosti a prodejích práv k pořadům České televize.  

 

Celkové náklady v roce 2016 byly o 75 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Největší nákladovou položku 

České televize představují náklady související s výrobou a vysíláním pořadů. 
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Z pohledu dlouhodobých plánu je hospodaření České televize v souladu se 

schválenými dlouhodobými plány na roky 2012 až 2017 a stav finančního majetku byl oproti plánu 

ke konci roku 2016 o 334 mil. Kč vyšší. V roce 2016 Česká televize hospodařila v souladu 

s rozpočtem schváleným Radou ČT a ze závěrů nezávislého auditora vyplývá, že účetní závěrka 

podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České televize k 31. prosinci 2016, nákladů a výnosů, 

výsledku jejího hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Rozbor hospodaření dozorčí komise tvoří přílohu tohoto usnesení.  

(5:0:0) 

 

Projednáno na 11. jednání Rady ČT dne 31. 5. 2017 
 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 11. jednání Rady ČT konaného dne 31. 5. 

2017 v TS Brno. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 32/06/17 (příloha č. 3) 
 

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně 

formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1501689111 Rozšíření stávajícího systému VANTAGE (DG841) 

 1502721111 Realizace domu pro Filmový festival V Karlových Varech 2015 

 

 

s termínem do 27. června 2017. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

 

                  Bc. Jiří Staněk 

                                  předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 30/06/17 
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Příloha č. 2 

k Usnesení č. DK 31/06/17 

 
Rozbor hospodaření a finanční situace České televize za rok 2016 

 

Porovnání rozpočtu a skutečnosti 

 

Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2016 nebyl překročen. Náklady a výnosy dosáhly 

shodné výše 6 830 789 tis. Kč, což je o 71 mil. Kč méně než byl schválený rozpočet. Skutečné 

náklady a výnosy vycházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností  

Ernst & Young Audit, s.r.o. 

 

V roce 2016 tedy Česká televize hospodařila v souladu s rozpočtem schváleným Radou ČT  

a výsledek hospodaření byl potvrzen nezávislým auditorem. 

 

 

Náklady a výnosy 

 

v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl  % 

výnosy z podnikatelské činnosti 622 000 707 893 85 893 14 % 

ostatní výnosy 92 900 287 171 194 271 209 % 

čerpání fondu televizních poplatků 6 187 000 5 835 725 -351 275 -6 % 

VÝNOSY 6 901 900 6 830 789 -71 111 -1 % 

mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění  

ke mzdám 
1 798 000 1 801 563 3 563 0,2 % 

výrobní úkol 2 275 000 2 248 188 -26 812 -1 % 

provozní a režijní náklady 1 791 000 1 712 912 -78 088 -4 % 

DPH bez nároku na odpočet 570 000 590 829 20 829 4 % 

odpisy dlouhodobého majetku 500 000 449 029 -50 971 -10 % 

odpisy ocenitelných práv, změna stavu, 

aktivace 
-32 100 28 268 60 368 - 

NÁKLADY 6 901 900 6 830 789 -71 111 -1 % 

 

Výnosy z podnikatelské činnosti byly o 14 % vyšší, než bylo plánováno. Výrazně lepšího výsledku 

se podařilo dosáhnout u výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu (mimo barterů), ale také ve 

vydavatelské činnosti a prodejích práv k pořadům České televize.  

 

Část výnosů z prodeje reklamy na programu ČT2 jsou v souladu se zákonem odváděny do Státního 

fondu kultury ČR. Za rok 2016 bylo do fondu odvedeno celkem 34 mil. Kč. Z pohledu finančního 

vykazování představuje odvod pro Českou televizi náklad. 

 

Ostatní výnosy zahrnují prodej budov ČT v Brně v hodnotě 178 mil. Kč. K ukončení převodu na 

nového vlastníka a zaplacení ceny došlo ještě v roce 2016. Původní plán počítal s tím, že k prodeji 

dojde až v roce 2017, a proto nebyly výnosy do plánu roku 2016 zahrnuty.  
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Nižší skutečnost u výroby souvisí především s  menším objemem realizovaných barterových 

transakcí. U některých projektů pak došlo k úspoře prostředků proti rozpočtu. Provozní a režijní 

náklady byly oproti plánu nižší u spojových nákladů, energií, oprav, podpory IT a technických 

systémů, výzkumu sledovanosti, právních a poradenských služeb a zahraničního i tuzemského 

cestovného. U mzdových nákladů byl rozdíl mezi plánem a skutečností ve výši 0,2 % dán 

variabilními položkami, které nelze dopředu odhadovat se stoprocentní přesností a negativně se 

také projevily zejména příplatky za přesčasové hodiny a práci o víkendu. 

 

 

Příjem z televizních poplatků 

 

v tis. Kč Rozpočet  
Skutečno

st  
Rozdíl  % 

příjem z televizních poplatků 5 660 000 5 690 429 30 429 1 % 

 

Příjem z televizních poplatků v roce 2016 činil 5,69 miliardy Kč. V porovnání s rozpočtem to je o 30 

mil. Kč více a v porovnání s rokem 2015 o 69 mil. Kč více. Nový způsob upomínání a vyšší objem 

upomínek vedl k tomu, že se povedlo dohnat výpadek z roku 2015, kdy bylo provedeno méně 

upomínacích akcí z důvodu přechodu na nový informační systém pro správu televizních poplatků. I 

v roce 2016 však pokračoval trend posledních let, kdy klesá počet evidovaných televizních 

přijímačů. Během roku 2016 pokles činil 14 tis., tedy 0,4 %.  

 

 

Investiční výdaje 

 

v tis. Kč Skutečnost 

výstavba nové budovy pro TS Brno 84 525 

televizní technika a technologie 256 173 

serverová technologie DNPS 59 587 

informační technologie a spoje 56 131 

rekonstrukce areálu 43 480 

správa areálu 39 878 

digitální archiv 5 236 

ostatní  7 167 

INVESTICE celkem 552 177 

 

 

Česká televize v roce 2016 vysoutěžila a pořídila dlouhodobý majetek ve výši 552 mil. Kč.  

U investic v hodnotě 166 mil. Kč pak byl v roce 2016 zahájen proces výběru dodavatele, ale dodání 

bude uskutečněno až v roce 2017. Finanční prostředky na tyto investice byly převedeny a jsou 

součástí rozpočtu na rok 2017. 

 

Nejvýznamnější investicí posledních let byla výstavba nové budovy pro TS Brno. V roce 2016 byla 

dokončena nejen samotná stavba, ale bylo realizováno technické a administrativní vybavení budovy 
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a došlo k přestěhování všech provozů TS Brno ze stávajících prostor. Televizní studio Brno tak 

získala nejnovější a nejmodernější zázemí ze všech studií České televize.  

 

V roce 2016 pokračovala také další fáze implementace nové serverové technologie pro výrobu a 

vysílání zpravodajství a sportu DNPS II a obnova areálu ČT v Praze. Mezi nejpodstatnější položky z 

oblasti nákupů nové televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů v roce 

2016 patřilo vybudování krajských studií v Hradci Králové a Českých Budějovicích, pořízení HD 

reportážních kamer v Praze a Ostravě, rozšíření uložiště pro postprodukci, dokončení konverze 

odbavovacích pracovišť na HD a modernizace zvukového pultu ve studiovém komplexu SK6. 

 

Porovnání s dlouhodobými plány 

 

Hospodaření České televize je v souladu se schválenými dlouhodobými plány na roky 2012 

až 2017. K 31. 12. 2016 měla Česká televize finanční majetek ve výši 2 341 404 tis. Kč. Z toho  

854 417 tis. Kč bylo uloženo ve státních spořicích dluhopisech České republiky a 1 486 987 tis. Kč 

byly peníze v bankách, v pokladně a ceniny. V porovnání s dlouhodobým plánem byl stav 

finančního majetku ke konci roku 2016 o 334 mil. Kč vyšší. 

 

v tis. Kč 
Dlouhodobé 

plány 
Skutečnost Rozdíl 

Stav finančního majetku k 31. 12. 2016 2 007 000 2 341 404 334 404 

 

 

 

Porovnání nákladů v roce 2015 a 2016  

 

v tis. Kč 2015 2016 Rozdíl % 

služby 2 687 438 2 656 204 -31 234 -1 % 

osobní náklady 1 934 933 1 953 194 18 261 1 % 

nakoupená televizní práva 365 394 483 288 117 894 32 % 

materiál a prodané zboží 158 315 161 574 3 259 2 % 

energie 90 413 87 364 -3 049 -3 % 

ostatní náklady 45 740 42 928 -2 812 -6 % 

VÝROBA A PROVOZ 5 282 233 5 384 552 102 319 2 % 

odpisy a opravné položky 895 782 824 606 -71 176 -8 % 

DPH bez nároku na odpočet 593 259 590 829 -2 430 -0,4 % 

ostatní daně a poplatky 59 313 60 905 1 592 3 % 

kurzové ztráty 21 496 6 838 -14 658 -68 % 

změna stavu zásob, aktivace -96 838 -36 941 59 897 -62 % 

VNĚJŠÍ FAKTORY A NEPENĚŽNÍ 

NÁKLADY 
1 473 012 1 446 237 -26 775 -2 % 

NÁKLADY 6 755 245 6 830 789 75 544 1 % 
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Největší nákladovou položku České televize představují nakupované služby, která zahrnuje 

především náklady související s výrobou a vysíláním pořadů, jako jsou: honoráře autorů  

a výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, náklady na vysílací sítě a přenosy  

a zakázková výroba pořadů. Dále jsou zde zahrnuty další významné provozní náklady jako náklady 

na správu a výběr televizních poplatků, opravy a údržba majetku, nájemné, náklady na dopravu. 

Celkový objem služeb nakoupených v roce 2016 byl o 1 % nižší než v roce 2015. K poklesu došlo 

především u nákladů za honoráře autorů a výkonných umělců (o 5 %)  

a u nákladů na vysílací sítě a přenosy (o 4 %). Dále došlo ke snížení nákladů nájemného  

a půjčovného (o 8 %), provozovacích honorářů (o 11 %) a podpory IT a technických systémů  

(o 5 %). Na druhé straně došlo k meziročnímu nárůstu nákladů za výrobu pořadů (o 3 %), oprav a 

udržování (o 17 %) a nákladů na dopravu a cestovné (o 4 %). 

Nakoupená televizní práva představují především licence ke sportovním akcím a agenturnímu 

zpravodajství. Vyšší náklady v roce 2016 souvisí s televizními právy k velkým mezinárodním 

sportovním akcím, jako jsou letní OH a ME ve fotbale.  

 

Materiál a prodané zboží zahrnuje zejména náklady na nákup materiálu, výpravných prostředků, 

drobného zařízení a náhradních dílů. Meziročně došlo k navýšení u drobného dlouhodobého 

majetku (o 34 %) především v důsledku vybavení nového studia v Brně  

a u nákupů za video, audio a zálohové nosiče (o 20 %). Naproti tomu došlo ke snížení  

u výpravných prostředků v rámci výroby pořadů (o 37 %), u pohonných hmot (o 19 %)  

a nákladů za prodané zboží (o 69 %). 

 

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

placené zaměstnavatelem, dále pak sociální náklady na zaměstnance (osobní konta, příspěvek 

zaměstnavatele k penzijnímu připojištění a příspěvek na stravování) a náklady na pracovní dohody. 

V roce 2016 byly osobní náklady o 1 % vyšší než v roce 2015. Zvýšení osobních nákladů se 

projevilo u mezd zaměstnanců a u zákonného pojištění ke mzdám, a to zejména  

u variabilních položek, které nelze dopředu odhadovat se stoprocentní přesností a také negativně 

se projevily i příplatky za přesčasové hodiny a práci o víkendu. 

 

Ostatní náklady zahrnují zejména poskytnuté členské příspěvky, pojištění majetku, vozidel, 

odpovědnosti za škodu, cestovní a úrazové pojištění a věcné ceny do pořadů. Meziročně tyto 

položky byly o 6 % nižší. Největšího meziročního snížení dosáhla položka věcné ceny  

do pořadů. 

 

Odpisy a opravné položky zahrnují roční odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

včetně ocenitelných práv, kam jsou účtovány koprodukční podíly a nakoupené licence k televizním 

pořadům, odpisy nedobytných pohledávek a tvorbu opravných zákonných položek. V meziročním 

porovnání došlo ke snížení zejména tím, že již uplynula doba odepisování některých investic 

pořízených v minulých letech (pokles o 8 %). V této položce je zahrnuta i zůstatková cena 

prodaných budov v Brně. Všechny tyto náklady jsou účetní transakce, které nepředstavují výdaje 

finančních prostředků v daném roce. Jejich výše je ovlivněna především objemem pořízeného 

majetku v minulých letech. 

 

DPH bez nároku na odpočet dosáhlo v roce 2016 výše 591 mil. Kč. Jedná se o část DPH, které 

musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale nemůže si jej nárokovat zpět. DPH bez nároku 

na odpočet v daném roce se odvíjí od objemu a struktury nákupů a závisí  

na koeficientu, který je zase ovlivněn výší výnosů.  

 



15 

Ostatní daně a poplatky zahrnují především odvod výnosů z prodeje reklamy na programu ČT2 do 

Státního fondu kultury zřízenému při Ministerstvu kultury České republiky a poplatky Českému 

telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) za přidělené kmitočty pro vysílání. Meziročně došlo ke zvýšení 

poplatků ČTÚ (o 8 %) a soudní poplatků při vymáhání TVP. Naproti tomu byl nižší odvod do 

Státního fondu kultury (o 4 %), který souvisí se snížením výnosů z prodeje reklamy na programu 

ČT2.  

 

U kurzových ztrát došlo k meziročnímu snížení, avšak tyto náklady podléhají vnějším 

makroekonomickým vlivům, které Česká televize nemůže ovlivnit.  

 

Změna stavu zásob a aktivace jsou účetní operace, které nepředstavují příjem nebo výdej 

finančních prostředků a jsou ovlivněny především skutečným dokončováním výroby, pořizováním 

pořadů a jejich odvysíláním. Jejich roční odhad vychází z plánovaného postupu výroby a vysílacího 

schématu, které se však během roku mění, ale nemají vliv na stav finančních prostředků České 

televize. 

 

 

Porovnání výnosů v roce 2015 a 2016  

 

v tis. Kč 2015 2016 Rozdíl % 

čerpání fondu televizních poplatků 6 004 025 5 835 725 -168 300 -3 % 

tržby za vlastní výkony a zboží 620 348 707 893 87 545 14 % 

jiné výnosy 130 872 287 171 156 299 119 % 

VÝNOSY 6 755 245 6 830 789 75 544 1 % 

 

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

pořadů, product placementu, prodeje práv, televizní a filmové služby poskytované externím 

zájemcům, vydavatelskou činnost aj. Celkově se výnosy z podnikatelských aktivit v roce 2016 

v porovnání s rokem 2015 zvýšily o 88 mil. Kč. Nejvýraznější meziroční nárůst nastal  

u sponzoringu, PP a barterů (o 20 %), u vysílání reklamy (o 21 % - především u ČT sport, kdy 

důvodem bylo konání velkých mezinárodních akcí) a u prodejů práv a ostatních tržeb (o 4 %).  

 

Jiné výnosy zahrnují zejména přijaté úroky z uložených volných finančních prostředků, kurzové 

zisky, výnosy související s vymáháním televizních poplatků, výnosy z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a provozní dotace. Meziroční nárůst byl dán zejména prodejem budov v Brně, 

které Česká televize již nebude využívat, jelikož bylo vybudováno nové moderní studio. Celkově 

byly všechny budovy v Brně prodány za 178 mil. Kč. 

 

 

Přehled pohledávek a závazků 

 

Pohledávky a jiná aktiva 

 

v tis. Kč 
Stav k  

1. 1. 2016 

Stav k  

31. 12. 2016 
Rozdíl 

Pohledávky za odběrateli 165 886 182 237 16 351 

Poskytnuté zálohy 155 989 90 468 -65 521 
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v tis. Kč 
Stav k  

1. 1. 2016 

Stav k  

31. 12. 2016 
Rozdíl 

Pohledávky z předepsaných 

televizních poplatků 
481 859 471 055 -10 804 

Ostatní pohledávky 40 565 34 504 -6 061 

Opravná položka k pohledávkám -20 441 -34 590 -14 149 

Jiná aktiva (zejména sportovní práva) 314 437 289 649 -24 788 

CELKEM 1 138 295 1 033 323 -104 972 

 

Celkové pohledávky a jiná aktiva k 31. 12. 2016 byly o 105 mil. Kč nižší v porovnání se stavem 

k 31. 12. 2015. Ke snížení došlo u většiny pohledávek a jiných aktiv, pouze u pohledávek  

za odběrateli byl zaznamenán nárůst u pohledávek z prodeje reklamy a sponzoringu. 

 

Poskytnuté zálohy zahrnují zejména předplacená televizní práva ke sportovním akcím. Během roku 

byly vyúčtovány zálohy ke konaným sportovním akcím a došlo k jejich zaúčtování do nákladů.  

 

Pohledávky z předepsaných televizních poplatků představují předepsané, ale dosud nezaplacené 

televizní poplatky. Díky větší úspěšnosti při upomínání dlužníků, se objem pohledávek meziročně 

snížil. 

 

Ostatní pohledávky zahrnují zejména dohadné účty aktivní, pohledávky za zaměstnanci a nároky na 

dotace. 

 

Jiná aktiva představují hlavně již pořízená televizní práva, jejichž licence začíná až  

po 31. 12. 2016 nebo se vztahují k akcím, které se budou konat v následujících letech (především 

se jedná o sportovní události). 

 

Závazky a jiná pasiva 

 

v tis. Kč 
Stav k  

1. 1. 2016 

Stav k  

31. 12. 2016 
Rozdíl 

Závazky z obchodního styku 517 177 497 148 -20 029 

Ostatní závazky 595 229 416 353 -178 876 

Jiná pasiva 39 330 8 233 -31 097 

CELKEM 1 151 736 921 734 -230 002 

 

Krátkodobé závazky a jiná pasiva k 31. 12. 2016 byly ve srovnání se stejným stavem předchozího 

roku o 230 mil. Kč nižší. U ostatních závazků došlo ke snížení dohadných položek a závazků z titulu 

DPH. Dále ostatní závazky zahrnují mzdy zaměstnanců za prosinec 2016  

a související zákonné pojištění a daň z příjmů, ostatní přímé daně a jiné závazky. U jiných pasiv 

došlo oproti stavu k 31. 12. 2015 ke snížení u kurzových rozdílů a výdajů příštích období. 

 

 

Finanční stabilita a přehled o peněžních tocích (cash-flow) 

 

Česká televize financuje svou činnost pouze z vlastních zdrojů. Cizí zdroje jsou tvořeny jen 

krátkodobými závazky, především z obchodního styku a vůči zaměstnancům, které jsou placeny ve 
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lhůtách splatnosti. Hodnota likvidních aktiv (pohledávek za dodavateli a finančních prostředků 

v bankách) převyšuje krátkodobé závazky. Česká televize je tedy finančně stabilní společností, 

která nemá žádné půjčky, je schopna včas hradit své závazky a má k dispozici dostatečné finanční 

prostředky ke své činnosti. 

 

Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů před DPH bez nároku na odpočet za rok 2016 byla 

+258 mil. Kč, z toho částku 178 mil. Kč tvoří příjem z prodeje budov v Brně. Po vyloučení tohoto 

vlivu vyplývá, že výdaje na výrobu, provoz a investice (před DPH bez nároku  

na odpočet) byly o 80 mil. Kč menší, než běžné příjmy.  

 

 

Příloha č. 3 

k Usnesení č. DK 32/06/17 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

        V Praze dne 6. 6. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 32/06/17 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 32/06/17 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 

 1501689111 Rozšíření stávajícího systému VANTAGE (DG841) 

 1502721111 Realizace domu pro Filmový festival V Karlových Varech 2015 

 

s termínem do 27. června 2017. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

                     Bc. Jiří Staněk 

                                   předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 33/07/17  

 

V souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize dozorčí komise 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2017.  

 

Příloha k usnesení č. DK 33/07/17 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 3. ČTVRTLETÍ 2017 
 
 

Ve 3. čtvrtletí 2017 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů 
  

(5:0:0) 

 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 34/07/17  

 

Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 

projektů za období 1. čtvrtletí 2017. 

 

Investice v hodnotě 236 mil. Kč, což představuje 43% z finančního objemu plánu běžných investic, 

jsou 31. 3. 2017 ve stavu, kdy plnění probíhá, nebo již proběhlo. Na rok 2017 jsou nově 

naplánované investice ve výši 385 mil. Kč a investice naplánované, ale nedokončené v roce 2016 

jsou ve výši 166 mil. Kč. Tyto byly přesunuty do roku 2017. 

 

U významné zakázky na dodávku serverové technologie pro výrobu zpravodajství a sportu probíhá 

projektová fáze k zahájení II. Etapy. 

 

Dozorčí komise konstatuje, že stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky 

na realizaci, u žádné investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem. 

   

V příloze usnesení jsou přiloženy stavy rozpracovanosti běžných investic investičního plánu na rok 

2017 podle druhu a finanční objem uskutečněných investičních akcí k 31. 3. 2017 v porovnání 

s celkovým investičním plánem na rok 2017. 

(5:0:0) 

 

 

 

 



19 

Příloha k usnesení č. DK 34/07/17 

 

Průběžná informace o stavu schválených investičních projektů 
za 1. čtvrtletí 2017 

 
Základní informace o stavu investičních projektů k 31. 3. 2017 

 Stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na realizaci a u žádné 

investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem. 

 Investice v hodnotě 236 mil. Kč, což představuje 43% z finančního objemu plánu investic, byly 

již uskutečněny nebo jsou realizovány.  

 U zakázky na dodávku serverové technologie pro výrobu zpravodajství a sportu probíhá 

projektová fáze k zahájení II. Etapy. 

 

Uskutečněná plnění za 1. čtvrtletí 2017 

 

Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 31. 3. 2017 a zároveň plnění 

investic, u kterých realizace probíhá nebo je již smluvně uzavřena, v porovnání s celkovým 

investičním plánem na rok 2017.  Z celkových investic roku 2017 bylo plnění již uskutečněno nebo 

právě probíhá u zakázek v hodnotě 236 mil. Kč, což představuje 43% finančního objemu 

plánovaných investic. V přehledu investic v tabulce č. 1 jsou uvedeny souhrnně investice nově 

naplánované na rok 2017 ve výši 385 mil. Kč a investice naplánované, ale nedokončené v roce 

2016 ve výši 166 mil. Kč, které byly přesunuty do roku 2017. 

 

Tabulka č. 1 – stav plnění investic k 31. 3. 2017  

 

Ukazatel (v tis. Kč) 

Investiční plán 
pro rok 2017 

(včetně 
převodu z roku 

2016) 

Skutečnost Objednáno 

televizní technika a technologie 136 708 33 009 21 539 

informační technologie a digitální archiv 108 198 20 820 19 616 

správa areálu, elektro a 
vzduchotechnika 

77 574 12 060 9 764 

generační obměna infrastruktury 100 827 10 290 19 215 

generační obměna televizní techniky 39 500 194 26 133 

generační obměna výrobních kapacit 38 000 0 36 973 

serverová technologie DNPS II 17 300 1 218 12 928 

ostatní 33 243 7 213 4 711 

INVESTICE  551 350 84 804 150 879 
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Stav rozpracovanosti investičního plánu 

Tabulka č. 2 ukazuje stavy rozpracovanosti investic plánu na rok 2017. 

K 31. 3. 2017 bylo 61% finančního objemu investic ve stavu, kdy již byly uskutečněny nebo byly 

v některé z fází jejich plnění. U 12% z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá 

veřejná zakázka a u 12% probíhá tvorba zadávací dokumentace. Zbývajících 15% z finančního 

objemu investic plánovaných na rok 2017 je ve stavu nerozpracováno. 

 

Tabulka č. 2 - Stav rozpracovanosti investičního plánu k 31. 3. 2017 (v % z plánovaného objemu peněžních 

prostředků) 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Nerozpraco

váno 

Příprava 
veřejné 
zakázky 

Probíhá 
veřejná 
zakázka 

Probíhá 
plnění 

Investice 
uskutečněna 

televizní technika a 
technologie 

5% 32% 23% 16% 24% 

informační technologie a 
digitální archiv 

25% 3% 1% 69% 2% 

správa areálu, elektro a 
vzduchotechnika 

18% 9% 29% 29% 15% 

generační obměna 
infrastruktury 

12% 6% 12% 60% 10% 

generační obměna 
televizní techniky 

5% 11% 1% 82% 1% 

generační obměna 
výrobních kapacit 

- - - 100% - 

serverová technologie 
DNPS II 

- - - 100% - 

ostatní 61% 1% 3% 14% 21% 

INVESTICE  15% 12% 12% 49% 12% 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 14. 6. 2017 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

49/16 
49a/16 

4. 11. 2016 
17. 3. 2017 

Sdružení čs. 
zahraničních letců 

kampaň ČT proti Českému svazu 
bojovníků za svobodu, urgence 

31. 5. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

56a/16 20. 2. 2017 S. Vacek stížnost na špatnou práci Rady ČT    

E1/17 13. 1. 2017 Š. Kotrba 

stížnost na reakci M. Kubala a F. 
Lutonského na rozhodnutí RRTv ve 

věci "Americká volební noc" - 
údajné porušení Kodexu ČT 

   

2/17 9. 1. 2017 B. Konečný 
stížnost na zpravodajství ČT - dění 
na Ukrajině, volby prezidenta USA, 

odstoupení V. Británie z EU 

12. 4. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

E2/17 22. 1. 2017 P. Petkov Stížnost na seriál Okupace    

E3/17 23. 1. 2017 M. Hoření 
Stížnost na seriál Okupace a další 

podněty 
   

3/17 
3a/17 

23. 1. 2017 
26. 1. 2017 

M. Jansta ČUS 
Výkonný výbor ČUS 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Tady je Janstovo“ 

V ŘEŠENÍ  

4/17 20. 1. 2017 L. Korec Stížnost na ČT    

E4/17 26. 1. 2017 IDS Building Stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ  

5/17 
k 39/15 

17. 1. 2017 R. Novotný 
stížnost na pořad Nedej se 

(Megapodvod s vodou) 
   

6/17 
k 71/13 

23. 1. 2017 V. Kluyev 
Reportéři ČT-žádost o stažení 

reportáže Falešný lékař 
   

E6/17 13. 1. 2017 J. Kadeřábek Stížnost na pořad Máte slovo 29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

7/17 20. 1. 2017 
Anglicko-české 

gymnázium AMAZON 
Pošta pro tebe – stížnost na průběh 

natáčení 
   

E7/17 15. 2. 2017 Š. Kotrba 
stížnost na členy redakce 

zpravodajství - možné porušení 
Kodexu ČT 

   

8/17 
8a/17 

23. 1. 2017 
25. 1. 2017 

M. Turnovská 
O. Schwarz 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Prodej bytů jen pro někoho“ 

NA VĚDOMÍ  

E8/17 20. 2. 2017 

M. Vodrážka 
(Centrum pro 
dokumentaci 

totalitních režimů) 

Otevřený dopis A. Babišovi NA VĚDOMÍ  
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9/17 25. 1. 2017 J. Hladík(VUMOP) 
Pochvala za spolupráci na pořadu 

NEDEJ SE PLUS 
NA VĚDOMÍ  

E9/17 27. 2. 2017 M. Slimáková Stížnost na pořad Máte slovo 12. 4. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

10/17 
10a/17 
10b/17 

25. 1. 2017 
29. 3. 2017 
19. 4. 2017 

V. Hendrych 

stížnost na objektivitu ČT24-
převaha pravicových politiků-

protikuřácký zákon, stížnost na 
nedodržování zákona – 

zpravodajství ČT, způsob vyřízení 
stížnosti na pořady o Chartě 77 

   

11/17 
k 3/17 

25. 1. 2017 
Hájek (Sport.areál 

Harrachov) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT – 

„Tady je Janstovo“ 
V ŘEŠENÍ  

E11/17 13. 3. 2017 Z. Šustr 
Stížnost na moderování pořadu 

Objektiv moderátorkou A. 
Kubalovou 

29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

12/17 30. 1. 2017 J. Šinágl Dotazy na Radu ČT    

E12/17 21. 3. 2017 R. Wicha 
stížnost na nevhodné vyjádření L. 
Mareše při moderování pořadu 

Fotbalista roku 

14. 6. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

13a/17 
K e8/17 

1. 3. 2017 A. Babiš 
vyjádření k otevřenému dopisu M. 

Vodrážky 
NA VĚDOMÍ  

E13/17 11. 4. 2017 J. Svítil Stížnost na pořady ČT 31. 5. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

E14/17 16. 4. 2017 S. Butala stížnost na vysílání ČT 14. 6. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

15/17 3. 2. 2017 S. Grochalová 
Stížnost-nepřesný název 

Komunistické strany 
   

E15/17 27. 4. 2017 V. Macháček Stížnost na reklamu v ČT 31. 5. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

16/17 6. 2. 2017 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, 

reportáž Pozemky 
   

E16/17 
k E16/17 

8. 5. 2017 
10. 5. 2017 

M. Šojdrová 
J. Chalánková 

nedostatečné informování o akci 
Národní pochod pro život a rodinu 

31. 5. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

17/17 14. 2. 2017 H. Šlechtová 
nepravdivé informování o 

jmenování polské soudkyně 
předsedkyní ústavního soudu 

   

E17/17 14. 5. 2017 I. Fučík Stížnost na pořad Objektiv 14. 6. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

18/17 27. 2. 2017 RRTV 
stížnost statutárního města Zlín na 

chování redaktora ČT v pořadu 
Nedej se Plus 

V ŘEŠENÍ  

19/17 10. 3. 2017 I. Svoják 
stížnost na nepovolený vstup štábu 

ČT na soukromý pozemek 
   

20/17 
17. 3. 2017 
19. 3. 2017 

Klub na obranu 
demokracie 

reakce na postoj RRTV ve věci 
reportáží ČT o A. Babišovi 

NA VĚDOMÍ  
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22/17 22. 3. 2017 K. Kafka 
používání šlechtických titulů 

v pořadu Modrá krev 
   

23/17 22. 3. 2017 J. Straková žádost o poskytnutí informací 29. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

24/17 
24a, b/17 

20. 3. 2017 
24. 5. 2017 

R. Kubička 
dotaz na způsob vyřizování 

podnětů a stížností, nespokojenost 
s odpovědí 

12. 4. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

 

26/17 31. 3. 2017 I. Dokoupil 
Stížnost na pořad Velká 

vlastenecká válka-Plán Barbarossa 
   

27/17 31. 3. 2017 
J. Michálek (Pirátská 

strana) 

stížnost na GŘ-neposkytnutí 
informací dle zákona č. 106_1999 

Sb. 

   

29/17 5. 4. 2017 J. Novotný stížnost na GŘ ČT NA VĚDOMÍ  

30/17 30. 3. 2017 P. Novák 
stížnost na nevyvážené 

zpravodajství 
31. 5. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

 

31/17 10. 3. 2017 J. Jantula SkyLink VYŘÍZENO  

43/17 20. 4. 2017 S. Vacek 
10 důvodů proč nezvolit P. Dvořáka 

GŘ 
   

44/17 20. 4. 2017 E. Rozmarová Stížnost na jednání redaktorů ČT    

45/17 6. 6. 2017 AK Vyskočil, Krošlák 
stížnost na neobjektivitu a 

nevyváženost pořadu Reportéři ČT 
   

47/17 26. 5. 2017 
T. Berger (Monitora 

Media) 

upozornění na nehospodárné 
nakládání s finančními prostředky 

při výběrovém řízení 

   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

14/16 10. 3. 2016 
Hradec Králové 

(Z. Fink) 
stížnost na pořad 168 hodin-reportáž 

Lesní muž 
16. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

15/16 
15a/16 
15b/16 

11. 3. 2016 

J. Himl 
L. Fabianová 

J. Vašíček 

Stížnost na reportérku M. Zajícovou – 
Černé ovce 

27. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

27. 4. 2016 

E17/16 4. 3. 2016 J. Klimt 
zastaralost pořadů Cestománie, 

neaktuální informace v díle o Albánii 
16. 3. 2016 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 3. 2016 

17/16 18. 3. 2016 
V. Šavrdová (ZŠ 

Za Invalidovnou) 
Stížnost na reportáž Fyzické tresty ve 

škole - Události 
30. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

E23/16 1. 4. 2016 Z. Vrátníček 
Stížnost na Otázky Václava Moravce 

ze dne 26.1.2016 
13. 4. 2016 

Přímé 
vyřízení 

25. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

E24/16 24.3.2016 Z. Vránová reklama na Clavin 13. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 
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36/16 19. 8. 2016 RRTV(Krupica) propagace hazardu ve vysílání ČT 14. 9. 2016 22. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

12. 4. 2017 

40/16 30. 9. 2016 I. Štampach 
vystoupení některých politiků na 

bohoslužbě 
9. 11. 2016 16. 12. 2016 

Částečná 
odpověď 

9. 11. 2016 

E46/16 
2. 12. 2016 
21. 4. 2017 

P. Krešňák 
- porušení Statutu ČT v pořadu Černé 

ovce dne 1.12.2016 
- nesouhlas s odpovědí na stížnost 

4. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
14. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

4. 1. 2017 

52/16 11. 11. 2016 AFK Slavoj Podolí žádost o uzavření smlouvy 23. 11. 2016 Na vědomí 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 11. 2016 

54/16 22. 11. 2016 RRTV 
stížnost na pořad Události v regionech 

Brno (Stávková pohotovost lékařů)-
MUDr. Táborská 

4. 1. 2017 22. 3. 2017 
Částečná 
odpověď 
4. 1. 2017 

1/17 19. 12. 2016 
LEO EXPRESS 

(Köhler) 

zásah do pověsti společnosti Leo 
Express - nepravdivé tvrzení na webu 

ČT24 

18. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
2. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 

E5/17 26. 1. 2017 P. Jahn 
Stížnost na krácení sportovních 

pořadů 
15. 2. 2017 

Přímé 
vyřízení 

22. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 2. 2017 

E10/17 5. 3. 2017 Z. Steinitz 
stížnost na postup redaktorky Moniky 

Zajícové 
29. 3. 2017 12. 6. 2017 

Částečná 
odpověď 

29. 3. 2017 

13/17 1. 2. 2017 A. Babiš 
Stížnost na pořad Události ze dne 
24.1.2017 - reportáž Sobotka vs 

Zeman spor o Karla Srpa 

15. 2. 2017 16. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

14/17 
14a/17 

3. 2. 2017 
10. 2. 2017 

A. Babiš 

Stížnost na pořad Reportéři 
ČT(Ministerské počty) a 168 

hodin(Křišťálově čisté) + doplnění 
podnětu (reportáž Voda a víno, OVM)  

15. 2. 2017 16. 3.2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

21/17 17. 3. 2017 

Ministerstvo 
vnitra (Odbor 

tisku) 

stížnost na vystupování redaktora ČT 
Jiřího Hynka 

29. 3. 2017  
Částečná 
odpověď 

29. 3. 2017 

46/17 1. 6. 2017 Z. Jehlička 
stížnost na zkreslení dokumentu 

Okupace mysli 
14. 6. 2017  

Částečná 
odpověď 

14. 6. 2017 

 


