
1 

Zápis z 3. jednání Rady České televize ze dne 5. 2. 2020 

 

Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Dědič, M. Doktor, V. Dostál, V. Karmazín, J. M. 

Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka, D. Váňa, V. Venclík 

 

Omluveni: M. Hauser, T. Samek 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, J. Ponikelský 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva o programu ČT sport za 2. pol. 2019 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 21/03/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 22/03/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Luboš Beniak a Martin 

Doktor a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 23/03/20: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT sport za 2. pol. 2019“. 

Hodnotící zprávou pověřuje radního Martina Doktora. 

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

 

Usnesení č. 24/03/20: Rada obdržela materiál „Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, 

ČT art na 1. pol. 2020“ a pověřuje radního Vlastimila Venclíka zpracováním hodnotící zprávy k 

tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 19. 2. 2020. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 25/03/20: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu 

ČT24 za 2. pol. r. 2019“ a pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče zpracováním hodnotící 

zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 4. 3. 

2020. 

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

 

Usnesení č. 26/03/20: Rada obdržela materiál „Informace o vedení soudních a správních 

řízení za rok 2019“ a pověřuje radní Ivanu Levou zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 25. 3. 2020. 

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

 

Usnesení č. 27/03/20: Rada obdržela 3. verzi návrhu rozpočtu České televize na rok 2020, dále 

doplňující informace k rozpočtu České televize - Výdaje na projekt DVB-T2 a Specifikace 

nákladů v kategorii výrobní úkol.  

Rada žádá dozorčí komisi o stanovisko k této verzi návrhu rozpočtu a členy Rady ČT o zaslání 

případných písemných připomínek k návrhu rozpočtu v termínu do 11. 2. 2020 do 12:00 hod. na 

sekretariát Rady ČT. Rada pověřuje předsedu rady Jana Bednáře zpracováním hodnotící zprávy 

k tomuto materiálu. Návrh rozpočtu České televize na rok 2020 se bude projednávat na příštím 

jednání rady dne 19. 2. 2020. 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 28/03/20: 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. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Ukazatel divácké spokojenosti v roce 2019 v průměru za všechny programy České televize 

vzrostl o 0,1 na 8,5 bodu. Nárůst zaznamenaly programy ČT1, ČT2 a ČT24; ostatní stanice 

zůstaly na hodnotách z předchozího roku. Nejvyšší míru spokojenosti měly přenosy 

k významným událostem zachycené Českou televizí. Z domácí hrané tvorby uspěly například 

film Klec, televizní série Živé terče nebo seriál Most! Ukazatel originality v loňském roce zůstal 

pro Českou televizi jako celek na hodnotě 62 %. Výrazněji rostl ukazatel zaujetí, který dosáhl 

71 %. 

 

2. Česká televize v lednu potvrdila postavení nejsilnější televizní skupiny. Průměrný podíl na 

sledovanosti činil za celý den 31,77 procenta dospělých diváků; podobně v hlavním vysílacím 

čase podíl činil 31,47 procenta. Z hlediska sledovanosti i kvalitativních parametrů uspěly 

všechny novinky, které byly letos nasazeny na programech ČT1 a ČT2. Nadprůměrně si 

z hlediska sledovanosti vede seriál Místo zločinu Ostrava, který sleduje v průměru 1,37 

milionu diváků. V nedělním prime time byla velmi úspěšná dvoudílná krimisérie Stockholmský 

syndrom, kterou vidělo v průměru více než 1,3 milionu diváků. Tento pořad zaznamenal také 

nadprůměrnou odloženou sledovanost, kdy pořad na internetu nebo v televizi zpětně zhlédlo 

dalších 250 000 diváků. Zájem diváků vyvolala také novinka, známá z obrazovek  BBC - Peče 

celá země. Průměrně ji v sobotu sleduje téměř 1,2 milionu dospělých diváků, ke kterým se 

přidává i 100 tisíc dětí.  

 

3. Česká televize v minulém týdnu zpravodajsky pokrývala odchod Británie z Evropské unie, 

který nastal k 31. lednu. Celkem divákům nabídla deset živých vstupů přímo z místa dění a 
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rozhovory s česky mluvícími respondenty v rámci celodenního vysílání ČT24, dále část 

hlavních zpravodajských relací i podíl na večerních zpravodajských speciálech věnovaných 

okolnostem brexitu i aktuálnímu dění v londýnských ulicích v samotném okamžiku vystoupení. 

Zpravodajství z Londýna i dalších míst Spojeného království doplňovaly živé vstupy a 

reportáže stálých korespondentů v klíčových evropských zemích a rozbor předpokládaných 

dopadů na ekonomické vztahy i další zájmy České republiky v Británii. ČT24 divákům nabídla 

i souhrnný reportážní dokument od londýnského zpravodaje Bohumila Vostala.  

 

Téma brexitu zaujímá ve vysílání České televize podstatnou část přes tři a půl roku. JIž 

klíčové referendum, ve kterém v červnu 2016 rozhodli obyvatelé Spojeného království o 

vystoupení z Evropské unie, pokrývala Česká televize prostřednictvím svých zpravodajů 

přímo z místa - z Londýna a ze skotského Edinburghu. Předpoklad dramatického vývoje a 

důležitost tématu patřily k hlavním důvodům pro zřízení nového stálého zahraničního postu v 

Londýně - od začátku roku 2018.  

 

4. Cenu české filmové kritiky za nejlepším film loňského roku získal snímek Staříci. Film, na 

jehož vzniku se podílela Česká televize, uspěl také v kategoriích nejlepší režie a nejlepší 

mužský herecký výkon. Dalším oceněným snímkem, který vznikl v koprodukci s Českou 

televizí, byl film Vlastníci, který si odnesl cenu za nejlepší scénář a nejlepší ženský herecký 

výkon. Součástí večera bylo i vyhlášení výsledků hlasování o nejlepší domácí film od roku 

1989, jehož vítězem se stal oscarový Kolja, natočený v roce 1996 ve spolupráci s Českou 

televizí. Slavnostní předávání desátého ročníku Cen české filmové kritiky diváci mohli 

sledovat v sobotu 1. února na programu ČT art. 

 

5. Ve středu 22. ledna byl v premiéře uveden dvoudílný televizní film režiséra Jiřího Svobody 

Vysoká hra. Slavnostní projekce za účasti tvůrců se uskutečnila v pražském kině Pilotů. 

Česká televize oba díly následně odvysílala po dva nedělní večery, a to 26. ledna a 2. února 

na programu ČT1, na kterém je zhlédlo 1,3 resp. 1,2 milionu diváků. 

 

6. Vítězem letošního národního kola soutěže Eurovize se na základě hlasování diváků a poroty 

stal zpěvák Benny Cristo, který bude reprezentovat Českou republiku v závěrečné části 

soutěže v Rotterdamu. Semifinálová kola i finálový večer diváci budou moci sledovat 

v přímém přenosu České televize.  

 

Soutěž Eurovision Song Contest se koná každoročně již od roku 1956. Jde o nejsledovanější 

nesportovní událost na světě. V loňském roce ji v televizi vidělo na 182 milionů lidí. Česká 

republika se na Eurovision Song Contest poprvé představila v roce 2007. 

 

7. Česká televize uvedla přenos slavnostního večera u příležitosti předávání audiovizuálních 

cen Trilobit Českého filmového a televizního svazu FITES.  Letošní 30. ročník bylo možné 

sledovat v sobotu 25. ledna na kulturním programu ČT art. 

 

8. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem ankety TOP ženy Česka, která si klade za 

cíl zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry. V letošním ročníku tak byly oceněny 

například předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo 

předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Galavečer se konal v pondělí 20. ledna 

v pražském Foru Karlín a celým večerem provázel Daniel Stach. 

 

9. Česká televize je generálním mediálním partnerem tradičního lyžařského závodu Jizerská 50, 

který se uskuteční o tomto víkendu v Bedřichově. Navzdory nepřízni počasí pořadatelé 
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potvrdili konání kratších okruhů, jejichž součástí je také ČT Jizerská 10. Rozhodnutí o 

nejdelším závodu organizátoři oznámí ve čtvrtek na základě aktuální sněhové situace. 

 

10. Česká televize od letošního roku zavádí přísnější ekologický přístup při výrobě svých 

pořadů. K tomuto účelu vydala Ekologické desatero, které bude v první fázi aplikovat na 

natáčeních, zejména hrané tvorby ve vlastní výrobě, tedy např. u seriálu Ombudsman, 

Divoká devadesátá, Stíny v mlze nebo Hlava Medúzy. Cílem tohoto opatření je mimo jiné 

snížení spotřeby jednorázového nádobí a plastových lahví, nebo zavedení smysluplného 

třídění odpadů při natáčení. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 29/03/20: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 28. 

1. 2020 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1) 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 30/03/20: Rada bere na vědomí zápis z 1. mimořádného jednání Dozorčí komise 

RČT ze dne 30. 1. 2020 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 2) 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 31/03/20: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 08/02/20 přijaté formou per rollam 

dne 2. 2. 2020, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Technická podpora a 

konzultace při správě komunikační infrastruktury“. 

(Příloha č. 3) 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Zpráva o programu ČT sport za 2. pol. 2019 

 

Usnesení č. 32/03/20: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT sport za 2. pol. 

2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. července 

2020. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 33/03/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře 

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 4) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Různé 

 

a) Radní D. Váňa vyjádřil svůj kritický postoj k reportáži „V předvečer tragédie“ vysílané v rámci 

pořadu Reportéři ČT dne 10. 6. 2019. 

 

b) Usnesení č. 34/03/20: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT za 

rok 2019, která činila 43 693 Kč.  

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 35/03/20: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady 

ČT v roce 2020 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:  

předseda ve výši 1,27 

místopředseda 1,03  

členové 0,8  

 

a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2020 ve výši: 

 

předseda 39 100,- Kč  

místopředseda 32 500,- Kč  

členové 29 200,- Kč  

 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

c) Program 4. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 19. 2. 2020 

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

 

 

9) Závěr  

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

   předseda Rady ČT 

 

 

Přílohy: 

 

1) zápis z 1. jednání Dozorčí komise  

2) zápis z 1. mimořádného jednání Dozorčí komise 

3) Usnesení č. DK 08/02/20 

4) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Luboš Beniak       PhDr. Martin Doktor 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 

 
Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 28. 1. 2020 

 

Přítomni: J. Staněk, S. Holubová (Macášková), J. Maceška, J. Stránský 

Omluveni:  S. Hronová  

 

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 4. 12. 2019 

 

Usnesení č. DK 01/01/20 

 

Dozorčí komise obdržela první návrh rozpočtu České televize na rok 2020 s datem listopad 2019. 

V prosinci 2019 obdržela dozorčí komise druhou (upravenou) variantu rozpočtu respektující 

doporučená úsporná opatření. K této variantě rozpočtu České televize na rok 2020 předkládá dozorčí 

komise své stanovisko. 

 

Návrh rozpočtu České televize na rok 2020 je koncipován tak, aby bylo zachováno vysílání šesti 

programů a byla realizována nová výroba televizních pořadů a filmů a je sestaven v objemu běžných 

nákladů a výnosů ve výši 6,775 miliardy Kč a investic ve výši 321 miliónů Kč.  

 

Oproti původnímu návrhu byl rozpočet upraven tak, že celkové výdaje České televize v roce 2020 

jsou o 170 mil. nižší, a to v následujících položkách: 

 Výrobní úkol byl snížen o 100 mil. Kč. Snížení nákladů se dotklo především připravovaných 

projektů, jejichž výroba byla zrušena, resp. odložena a dále nealokovaných prostředků, o 

jejichž použití je rozhodováno během roku na základě předkládaných námětů. 

 Provozní náklady byly sníženy o 15 mil. Kč a investice o 25 mil. Kč. U provozních nákladů se 

snížení týká například cestovného, nákupu drobného majetku a ostatních osobních nákladů. 

Výdaje na generační obměnu infrastruktury v areálu ČT Praha zůstávají nezměněny.  

 Jednorázové výdaje související s přechodem na DVB-T2 (standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu byly sníženy o 30 mil. Kč. 

 

Na straně příjmů rozpočet počítá pouze s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů zahrnuje 

všechny položky potřebné pro výrobu pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Při zohlednění nákladů 

spojených s vysíláním přenosů ze dvou mezinárodních sportovních akcí konaných v roce 2020 je 



7 

rozpočet běžných nákladů oproti roku 2019 o 74 mil. Kč nižší. Se srovnatelným sudým rokem 2018 je 

pak předložený rozpočet na rok 2020 o 185 mil. Kč nižší., K poklesu celkových nákladů dochází i 

přesto, že rostoucí mzdy v České republice zvyšují mzdové náklady a zároveň dochází k růstu cen i 

ostatních vstupů. Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2020 je plánován ve výši 1,190 mld. 

Kč, tedy o 170 mil. vyšší než byl původní návrh rozpočtu (listopad 2020) a o 190 mil. vyšší oproti 

Dlouhodobým plánům. Stanovisko dozorčí komise k návrhu rozpočtu České televize na rok 2020 

s podrobným rozborem tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Dozorčí komise chápe úsporná opatření přijatá managementem České televize pro rok 2020 jako 

první krok k dalším úsporným opatřením směřujícím k vyrovnanému hospodaření České televize 

v letech 2021-2024. 

 (5:0:0) 

 

 

Příloha k Usnesení č. DK 01/01/20 

 

Stanovisko dozorčí komise k návrhu rozpočtu České televize na rok 2020 

 
Rozpočet České televize na rok 2020 je koncipován tak, aby bylo zachováno vysílání šesti programů 

a byla realizována nová výroba televizních pořadů a filmů. Nový návrh rozpočtu na rok 2020 je 

sestaven v objemu běžných nákladů a výnosů ve výši 6,775 miliardy Kč a investic ve výši 321 

miliónů Kč. Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2020 je plánován ve výši 1,19 mld. Kč, tedy 

o 170 mil. vyšší než byl původní návrh rozpočtu.  

 

Vyčíslení úspor oproti původnímu návrhu rozpočtu 

 

Na základě usnesení Rady ČT ze dne 20. 11. 2019 byl původní návrh rozpočtu upraven tak, že 

celkové výdaje ČT v roce 2020 budou o 170 mil. nižší, a to v následujících položkách: 

 Výrobní úkol byl snížen o 100 mil. Kč. Snížení nákladů se dotklo především dvou projektů, 

jejichž výroba byla zrušena, resp. odložena a dále nealokovaných prostředků, o jejichž použití 

je rozhodováno během roku na základě předkládaných námětů. 

 Provozní náklady byly sníženy o 15 mil. Kč a investice o 25 mil. Kč. U provozních nákladů se 

snížení týká například cestovného, nákupu drobného majetku a ostatních osobních nákladů.  

 Jednorázové výdaje související s přechodem na DVB-T2 (standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu byly sníženy o 30 mil. Kč. 

 

Náklady 

 

Výrobní úkol 

Nejvýznamnější položkou rozpočtu je výrobní úkol, který představuje nákupy služeb přímo související 

s výrobou nových pořadů. Prostředky jsou plánovány především na výrobu původní české 

dramatické tvorby, zpravodajství, publicistiky, dokumentů, pořadů pro děti, zábavu a sportovní 

pořady. Meziroční zvýšení výrobního úkolu souvisí s konáním ME ve fotbale a letními Olympijskými 

hrami, ke kterým má Česká televize nakoupena televizní práva. Část ceny byla již uhrazena, jako 

náklad bude zaúčtováno v roce 2020. 

 

 

DVB-T2 

Výdaje České televize v letech 2018 až 2021 významně ovlivňuje projekt DVB-T2, který zahrnuje 

nejen vlastní přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, ale také nutnou změnu formátu 
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záznamu obrazu ve vysokém rozlišení z 1080i na 1080p. V rámci dlouhodobé strategie je součástí 

projektu i nutný rozvoj Nových medií a s tím související vývoj perspektivního distribučního mixu. 

V roce 2020 jsou plánovány výdaje spojené s přechodem na DVB-T2 (1080p) a přeměnou 

distribučního mixu ve výši 430 miliónů Kč. Tyto výdaje zahrnují zejména služby nového 

přechodového multiplexu 11, informační kampaň k přechodu na DVB-T2, náklady na služby a 

zaměstnance potřebné k zahájení projektu nové vysílací platformy a investice spojené s 

technologickou obměnou výrobního řetězce. 

 

Generační obměna 

Rozpočet na rok 2020 také počítá s další etapou generační obměny televizní techniky, výrobních 

kapacit a infrastruktury v areálu České televize v Praze, kde některá zařízení a technologie jsou již 

na hranici životnosti a je potřeba je postupně obnovovat. Na generační obměnu je v roce 2020 

naplánováno použít 132 milionů Kč.  

 

Mzdy, provozní a režijní náklady 

Mzdy v České republice v posledních letech výrazně vzrostly. Průměrná mzda v ČR se v letech 2016 

až 2019 zvyšovala ročním tempem 4 až 8% a dle ekonomických prognóz se očekává růst i 

v následujících letech. Česká televize na zvyšování mezd v ekonomice musí reagovat, což má vliv 

na růst mzdových nákladů.  

Provozní a režijní náklady zahrnují náklady na vysílací síť a přenosy, výběr televizních poplatků, 

kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, opravy, energie a další. Při zohlednění nákladů na 

provozování stravovacích zařízení, které jsou kompenzovány výnosy, jsou celkové provozní a režijní 

náklady meziročně nižší o 9 mil. Kč. Toho poklesu bylo dosaženo i přes nárůst cen služeb jako je 

ostraha a úklid nebo vodné a stočné. Na růst nakupovaných služeb má vliv zvyšující se minimální 

mzda v České republice. Náklady jsou dále ovlivněny rozšiřování činnosti v oblasti regionálního 

zpravodajství, kdy v roce 2020 budou nová studia v Ústní nad Labem a Plzni v provozu již po dobu 

celého roku. Zvyšování nákladů na podporu technických a IT systémů je kompenzována nižší 

potřebou investičních prostředků a souvisí se změnou obchodní politiky dodavatelů, kdy prodávají 

technické zařízení za nižší cenu, ale odběratelé musí následně platit roční podporu nebo místo 

nákupu zařízení dochází k jeho poskytování v podobě služby. Rozpočet počítá s nižšími výdaji 

například u těchto položek: záznamové nosiče (-22 %), opravy (-8 %), právní a ostatní poradenství (-

7 %), náklady na energii (-2 %).  

Česká televize dlouhodobě čelí negativní ekonomické realitě v podobě rostoucích cen vstupů při 

neměnné výši televizního poplatku (již 13 let). Díky přijatým opatřením a kontrole nákladů však 

nedochází k nárůstu celkových nákladů ČT.  

 

Příjmy 

 

U televizních poplatků, které představují více jak 90 % příjmů České televize, počítá rozpočet 

s příjmem ve výši 5,66 miliardy Kč, což je o 20 milionů Kč více, než bylo plánováno na rok 2019. 

Plánovaný příjem vychází z vývoje skutečných příjmů v roce 2019, kdy se daří díky oslovovacím 

akcím zvyšovat počet evidovaných poplatníků. Počet evidovaných přijímačů na konci roku 2019 je 

očekáván o 15 tis. vyšší, než byl na konci roku 2018, což se pozitivně odrazí ve výši příjmů během 

roku 2020.  
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Porovnání rozpočtu po provedených úsporách s původním návrhem rozpočtu: 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

výnosy z podnikatelské činnosti 777 000 777 000 0 

ostatní výnosy 49 000 49 000 0 

čerpání fondu televizních poplatků 5 949 000 6 064 000 -115 000 

VÝNOSY celkem 6 775 000 6 890 000 -115 000 

mzdy zaměstnanců a zákonné 

pojištění  
2 120 000 2 120 000 0 

výrobní úkol 2 320 000 2 420 000 -100 000 

provozní a režijní náklady 1 695 000 1 710 000 -15 000 

DPH bez nároku na odpočet 170 000 170 000 0 

odpisy dlouhodobého majetku 460 000 460 000 0 

odpisy televizních práv, změna stavu 

zásob 
10 000 10 000 0 

NÁKLADY celkem 6 775 000 6 890 000 -115 000 

     

    

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

investice  321 000 346 000 -25 000 

 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

výdaje související s přechodem na 

DVB-T2 (standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu 

430 000 460 000 -30 000 

 

Porovnání rozpočtu nákladů na rok 2020 s porovnatelným sudým rokem 2018: 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 

2020 

Rozpočet 

2018 
Rozdíl 

NÁKLADY celkem 6 775 000 6 960 000 -185 000 

 

 

Závěr 

 

Na straně příjmů návrh rozpočtu počítá pouze s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů 

zahrnuje všechny položky potřebné pro výrobu pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Při 

zohlednění nákladů spojených s vysíláním přenosů ze dvou mezinárodních sportovních akcí 

konaných v roce 2020 je rozpočet běžných nákladů oproti roku 2019 o 74 mil. Kč nižší. Se 

srovnatelným sudým rokem 2018 je pak předložený rozpočet na rok 2020 o 185 mil. Kč nižší, než byl 

rozpočet v roce 2018. K poklesu celkových nákladů dochází i přesto, že rostoucí mzdy v České 

republice zvyšují mzdové náklady a zároveň dochází k růstu cen i ostatních vstupů. Rozpočet na rok 

2020 je sestaven v souladu s Dlouhodobými plány. Plánovaný konečný stav finančních prostředků na 

konci roku 2020 je o 170 mil. Kč vyšší, než byl původní návrh rozpočtu a zároveň je 190 mil. Kč nad 

hranicí stanovenou v Dlouhodobých plánech na roky 2017 - 2021.  
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Dozorčí komise chápe úsporná opatření přijatá managementem České televize pro rok 2020 jako 

první krok k dalším úsporným opatřením směřujícím k vyrovnanému hospodaření České televize 

v letech 2021-2024. 

 

ze dne 9. 12. 2019 

 

Usnesení č. DK 02/01/20 

 

Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2020. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 02/01/20 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2020 

 

 

V 1. čtvrtletí 2020 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 

6. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků související s údržbou a opravami areálu 

Kavčí hory.  

 

Projednáno na 21. jednání Rady ČT dne 11. 12. 2019. Usnesení č. DK 01/01/20 nebylo přijato. 

 

 

ze dne 30. 12. 2019 

 

Usnesení č. DK 03/01/20 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním 

řízení v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 

Zákon) s názvem „Studiová HD technologie“. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo dodání pěti 

kamerových řetězců včetně ovládacích panelů a jednoho kusu digitální obrazové režie včetně 

ovládacího panelu, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Zadavatel odůvodnil potřebu veřejné zakázky nutností pořízení nových HD technologií, které nahradí 

stávající, jejichž technické parametry již nevyhovují. V současné době používaná zařízení umožňují 

zpracování signálu pouze v SD rozlišení. Realizace této investice je součástí programu postupného 

upgrade režijního komplexu SK9, čímž bude zajištěno vysílání ČT24 v HD rozlišení. 

 

Zakázka byla vyhlášena dne 26. 6. 2017 s lhůtou pro podání nabídek do 7. 8. 2017. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky (14 000 000,- Kč bez DPH) byla stanovena na základě průzkumu trhu. 

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byly uveřejněny na profilu Zadavatele po celou 

dobu lhůty pro podání nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek byla dne 23. 6. 2017 jmenována 



11 

pětičlenná komise (a pět náhradníků). Hodnotícím kritériem při posuzování nabídek byla ekonomická 

výhodnost nabídky, kterou Zadavatel hodnotil podle nejnižší nabídkové ceny. Potenciální uchazeč 

(společnost TRACO SYSTEMS, a.s.) požádal 7. 7. 2017 o vysvětlení vybraných podmínek a částí 

zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, které mu bylo ze strany Zadavatele obratem (10. 7. 

2017) poskytnuto.  

  

Ve stanovené lhůtě byly podány dvě nabídky, a to od dodavatele ELVIA-PRO, spol. s r.o. 

s nabídkovou cenou 10 385 728 Kč bez DPH a od společnosti CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. 

s nabídkovou cenou 11 651 900 Kč bez DPH. Jako ekonomicky výhodnější (kritérium nejnižší ceny) 

byla vybrána nabídka společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o. Generální ředitel ČT rozhodl o výběru 

dodavatele dne 11. 8. 2017. 

 

Zadavatel následně (17. 8. 2017) vyzval společnost ELVIA – PRO, spol. s r.o. (v souladu s § 122 

odst. 3 Zákona) o předložení dokladů o kvalifikaci a o další identifikační údaje a doklady, což 

dodavatel ve stanovené lhůtě (do 5 pracovních dnů) splnil. Kupní smlouva se společností ELVIA – 

PRO, spol. s r.o. byla následně uzavřena dne 8. 9. 2017. Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

bylo provedeno odpovídajícím způsobem (ve Věstníku veřejných zakázek) dne 18. 9. 2017. Nové 

studiové HD technologie byly společností ELVIA – PRO, spol. s r.o. dodány ve stanovené lhůtě (do 

60 dnů) dne 2. 11. 2017. 

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ani vnitřní nařízení České televize. 

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 04/01/20 

 

Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2019.  

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 04/01/20 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

4. čtvrtletí roku 2019 

 

Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

předkládám zprávu o činnosti dozorčí komise Rady České televize za období 4. čtvrtletí roku 2019. 

Dozorčí komise v uvedeném období prověřila průběh u veřejných zakázek Rekonstrukce 

vzduchotechniky v objektu ČT Praha – II, Zvukový scanner, Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu 

PST a Dodávka barelové vody včetně souvisejících služeb s konstatováním, že nebyl porušen zákon 

o veřejných zakázkách ani vnitřní předpisy České televize. 

Dozorčí komise provedla na základě úkolu Rady České televize šetření k možné účasti společnosti 

Leica Gallery Prague o.p.s. na barterových obchodech, nebo sponzorských a reklamních plnění 

České televize.  

 

Dozorčí komise po projednání materiálu Česká televize po roce 2021 doporučila managementu 

České televize prostřednictvím Rady České televize, aby byla navržena a postupně realizována 
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konkrétní úsporná opatření, která povedou k zachování vyrovnaných rozpočtů v letech 2022 až 2024. 

S realizací úsporných opatření dozorčí komise navrhla začít již při plánování rozpočtu na rok 2020.  

 

Dozorčí komise předložila stanovisko k návrhu rozpočtu České televize na rok 2020. 

Na základě úkolu Rady ČT dozorčí komise předložila zprávu o plnění investičního plánu za období 3. 

čtvrtletí roku 2019.  

Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

Dozorčí komise Rady ČT předložila zprávu o své činnosti za období 3. čtvrtletí roku 2019 a plán 

kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí 2020. 

 

  

 

Jiří Staněk 

Dozorčí komise Rady České televize 

 

Projednáno na 1. jednání Rady ČT dne 8. 1. 2019 

 

ze dne 17. 1. 2020 

 

Usnesení č. DK 05/01/20 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako 

zakázka malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění s 

názvem „Rekonstrukce střechy D1 + 403“ objektu České televize, Kavčí Hory. (dále jen VZ). 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební práce za účelem provedení rekonstrukce ploché 

střechy objektu D1 a provedení rekonstrukce ploché střechy objektu 403 v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

 

Důvodem vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu bylo zabezpečení hydroizolačních a tepelně 

izolačních vlastností střešní konstrukce, které již neplní svoji funkci. Rekonstrukcí dojde k 

prodloužení živostnosti stavebních konstrukcí a snížení nákladů na energie.  

 

Zadavatel oslovil 5 společností z oboru, nabídky podaly 3 společnosti a žádná nabídka nebyla 

vyřazena. Zakázka byla vyhlášena dne 9. 4. 2018, se lhůtou pro podání nabídek 24. 4. 2018. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 000 000, -Kč bez DPH byla stanovena na základě 

kontrolního rozpočtu, zpracovaného společností Zakplan, s.r.o. Základním hodnotícím kritériem byla 

ekonomická výhodnost, tedy nabídková cena.  

 

Nabídky hodnotila čtyřčlenná komise. Jako nejvýhodnější podle kritéria ekonomické výhodnosti, 

nejnižší nabídkové ceny, byla vybrána nabídka uchazeče Novis izolace s.r.o. s nabídkovou cenou 

4.386.450, -Kč bez DPH. Dílo bylo dokončeno 25. 9. 2018 s konečnou fakturovanou cenou ve výši 

4.280.449,- Kč bez DPH. 

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. ani vnitřní směrnice České televize. 

(5:0:0) 
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Usnesení č. DK 06/01/20 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek (dále Zákon) s názvem „Výměna ústředen EPS v objektech ČT“. Předmětem plnění veřejné 

zakázky byla rekonstrukce systému elektrické požární signalizace v objektech 303 a 304 a 

v objektech TP1, TP2, TP3 a TP4 v areálu ČT, Kavčí hory, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

 

Zadavatel odůvodnil potřebu veřejné zakázky nutností naplnění legislativních požadavků a zajištění 

provozuschopnosti systému elektrické požární signalizace. Rekonstrukcí dojde k nahrazení starého 

systému EPS, na který již nebyla odpovídající servisní podpora. 

Zakázka byla vyhlášena dne 6. 8. 2018 s lhůtou pro podání nabídek do 24. 8. 2018. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky 19 500 000,-Kč bez DPH byla stanovena na základě oceněných výkazů 

výměr.  

 

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byly uveřejněny na profilu zadavatele po celou 

dobu lhůty pro podání nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek byla dne 6. 8. 2018 jmenována 

sedmičlenná komise (a sedm náhradníků). Základním hodnotícím kritériem při hodnocení nabídek 

byla ekonomická výhodnost nabídky, kterou zadavatel posuzoval podle nejnižší nabídkové ceny. 

 

Ve stanovené lhůtě byla podána jedna nabídka, a to od společnosti Elektroprof a.s. s nabídkovou 

cenou 19 227 763 Kč bez DPH. Vzhledem k jediné nabídce komise neprovedla v souladu s § 122 

odst. 2 Zákona hodnocení nabídky toho jediného účastníka zadávacího řízení. Generální ředitel ČT 

rozhodl o výběru dodavatele dne 19. 9. 2018. 

 

Zadavatel následně (20. 9. 2018) vyzval společnost Elektroprof a.s (v souladu s § 122 odst. 3 

Zákona) o předložení dokladů o kvalifikaci a o další identifikační údaje a doklady, což dodavatel ve 

stanovené lhůtě (do 5 pracovních dnů) splnil. Kupní smlouva se společností Elektroprof a.s byla 

následně uzavřena dne 4. 10. 2018. Smlouva předpokládala provedení prací ve dvou navazujících 

etapách - „Výměna ústředen EPS v objektech 303 a 304“ (1. etapa, cena 4 772 179 Kč bez DPH) a 

„Výměna ústředen EPS v objektech TP1, TP2, TP3 a TP4“ (2. etapa, cena 14 455 484 Kč bez DPH). 

Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo provedeno odpovídajícím způsobem (ve Věstníku 

veřejných zakázek) dne 10. 10. 2018.  

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ani vnitřní nařízení České televize. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 2. jednání Rady ČT dne 22. 1. 2019 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 21. jednání Rady ČT konaného dne 11. 12. 

2019, o průběhu 1. jednání Rady ČT konaného dne 8. 1. 2020 a o průběhu 2. jednání Rady ČT 

konaného dne 22. 1. 2020. 
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Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů 

 

Usnesení č. DK 07/01/20 (Příloha č. 1) 

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

se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 180614800 Rekonstrukce osobních výtahů ev. č. 4 a 5 

 180305300 Dodávka a montáž kabeláže 

 

s termínem do 18. února 2020. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

  

 

 Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 07/01/20 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 28. 1. 2020 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 07/01/20 

 

 

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

se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 180614800 Rekonstrukce osobních výtahů ev. č. 4 a 5 

 180305300 Dodávka a montáž kabeláže 

 

 

s termínem do 18. února 2020. 

 

 

S pozdravem 

 

          Bc. Jiří Staněk 

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

 
Zápis z 1. mimořádného jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 30. 1. 2020 

 

Přítomni: J. Staněk, S. Holubová (Macášková), J. Maceška, J. Stránský 

Omluveni:  S. Hronová   

 

Hosté:    M. Cimirot, A. Pondělíček 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Systém HELIOS 

3. Různé 

 

 

Ad 2) Systém HELIOS 

 

DK si vyžádala informace k postupu České televize při obměně nového systému ERP a porovnání 

nákladů na správu a údržbu původního a nového informačního systému. Na jednání DK představili 

ředitel divize Technika a provoz M. Cimirot a vedoucí informačních technologií A. Pondělíček 

požadované informace v rámci prezentace a obsah této prezentace byl předán členům DK. Zároveň 

byl členům DK na vyžádání poskytnut kompletní materiál k výběrovým řízením na dodávku nového 

systému ERP. 

 

 

 Ad 3) Různé 

 

Bez usnesení  

 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

 předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 

 
Usnesení č. DK 08/02/20 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce na služby zadávané ve 

zjednodušeném podlimitní řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona o veřejných zakázkách č. 

134/2016 Sb. v platném znění s názvem „Technická podpora a konzultace při správě 

komunikační infrastruktury“ (dále jen VZ). 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo poskytování služeb spočívajících v technické podpoře a 

konzultaci při správě komunikační infrastruktury ČT po dobu 4 let. Čt provozuje komunikační 

infrastrukturu v režimu 24/7. Pro zajištění vlastními techniky by musel být tým rozšířen o 5 síťových 

specialistů. Z tohoto důvodu provozuje ČT smíšenou správu, kdy primární rozhodnutí, strategii a 

rozvoj si řeší ČT. Dodavatel poskytuje techniky pro zajištění celkové dostupnosti, znalost většího 

množství implementací, podporu výrobce prvků a vykrytí nárazových požadavků. Záměrem je zajistit 

aktivní účast poskytovatele na denních a rozvojových činnostech. Služba je nutná i z hlediska dalšího 

rozvoje, zejména pak s ohledem na přípravu částečné obměny HW síťových zařízení, implementace 

vyššího zabezpečení přístupu do sítě, zvýšení odolnosti sítě proti výpadkům a paralelně s tím 

přípravu nasazení IP telefonů v některých lokalitách ČT.  

 

VZ byla vyhlášena zejména z důvodu ukončení smlouvy s předchozím dodavatelem a z důvodů 

uvedených v předchozím odstavci. Doba poskytování služby byla určena od 1. 6. 2017 do 31. 5. 

2021. Bylo osloveno pět uchazečů. Žádná nabídka nebyla vyřazena.  

 

Zakázka byla vyhlášena dne 27. 3. 2017, se lhůtou pro podání nabídek 12. 4. 2017. Nabídky podali 

dva uchazeči:  

- ICZ a.s. 

- ANECT a.s. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena žadatelským útvarem na základě současné 

smlouvy DMSS:1053970. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 4.700.000, -Kč bez DPH. 

Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost, nabídková cena.  

 

Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Jako nejvýhodnější podle kritéria ekonomické výhodnosti, 

nejnižší nabídkové ceny, byla vybrána nabídka uchazeče ANECT a.s. s nabídkovou cenou 

3.542.400, -Kč. 

 

Členové hodnotící komise dále posuzovali nabídkovou cenu z pohledu její mimořádně nízké výše a 

vyhodnotili, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. ani RGŘ ČT. 

(5:0:0) 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 5. 2. 2020 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

Datum odeslání 
odpovědi 

Způsob vyřízení 

E1/19 
E1a/19 

19. 12. 2018 
6. 1. 2019 

V. Kotzy 
stížnost na zpravodajství a publicistiku 

ČT 
27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E2/19 29. 12. 2018 J. Středa 
žádost o posouzení jednání 
šéfredaktora ČT pana M. W. 

27. 3. 2019 Odpověď Rady ČT 

CT36/19 2. 1. 2019 M. Kašáková stížnost na vysílání ČT, poplatky 6. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E3/19 7. 1. 2019 
J. Jochová (Aliance 

pro rodinu) 
Porušení Kodexu ČT-Doktorka 

Plyšáková 
 V ŘEŠENÍ 

CT5213-
19 

15. 1. 2019 I. Šušmák Stížnosti Reakce na odpověď RČT 

E4/19 18. 1. 2019 R. Ječný Stížnost na pořad Nedej se 21. 8. 2019 Odpověď Rady ČT 

E5/19 28. 1. 2019 I. Bystřičan 
Podnět - záměr ČT eliminovat mistry 

zvuku z dokumentárních cyklů 
 V ŘEŠENÍ 

E6/19 28. 1. 2019 M. Kadlec Vyjadřování moderátorů a redaktorů ČT 27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E7/19 28. 1. 2019 M. Fulková pomluvy v diskusi na webu ČT  V ŘEŠENÍ 

E8/19 3. 2. 2019 J. Mojžíš Objektiv 27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

CT 
18990/19 

8. 2. 2019 A. Zahradník Stížnost na zpravodajství ČT NA VĚDOMÍ 

CT24038/
19 

27. 2. 2019 R. Hruboň 
Stížnosti na pořad Most a upravený 

záznam čs. rozhlasu 
  

CT25938/
19 

7. 3. 2019 A. Pfeffer Stížnost na pořad Reportéři ČT   

CT27201/
19 

12. 3. 2019 V. Mynář 
Stížnost na reportáž V rybníčku pana 

kancléře 
  

CT30410/
19 

25. 3. 2019 V. Hendrych Zvýhodňování ODS   

CT33842/
19 

2. 4. 2019 VOV, S. Berkovec žádost o vyjádření ke stížnostem J. J. 24. 4. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 
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CT33698/
19 

4. 4. 2019 M.Usnul 
stížnost na neobjektivní informování 

ohledně exekutorství, stížnost na pořad 
Černé ovce 

  

CT34196/
19 

8. 4. 2019 AK Nespala Stížnost na pořad 168 hodin NA VĚDOMÍ 

CT34829/
19 

9. 4. 2019 PPF Stížnost na pořad 168 hodin NA VĚDOMÍ 

RCT 
E10/19 

12. 4. 2019 V. Smolka žádost o podání informace-Armypol 15. 5. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

RCT 
E11/19 

15. 4. 2019 
30. 5. 2019 

28. 11. 2019 
V. Vačkář Česká vlajka 15. 5. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

CT42031/
19 

9. 5. 2019 O. Nosek úprava nahrávky v pořadu Události   

CT46107/
19 
CT 

46107a/1
9 
cj. 

CT4279/2
0 

21. 5. 2019 
2. 9. 2019 

15. 1. 2020 
V. Koudelka 

žádost o posouzení postupu ČT, 
urgence 

  

CT47874/
19 

27. 5. 2019 Expobank 
stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce 
  

CT51765/
19 

6. 6. 2019 V. Klaus ml. 
stížnost na N.F. – vyjadřování na 

Twitteru 
26. 6. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

CT58139/
19 

6. 6. 2019 AGROFERT stížnost na 168 hod., Reportéři ČT 18. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

CT56685/
19 

20. 6. 2019 RRTV Stížnosti na pořad 168 hodin   

CT56686/
19 

20. 6. 2019 J. Chalupník OVM, adresováno RRTV NA VĚDOMÍ 

CT59696/
19 

28. 6. 2019 WOTAN FOREST 
stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost o 

omluvu 
  

CT60917/
19 

3. 7. 2019 Kotkovi stížnost na pořad Reportéři   

CT63470/
19 

15. 7. 2019 
V. Pícha,Nadace 

Hnutí Grálu 
stížnost na pořad Kalendárium, 

Samotářka Míla 
  

CT65701/
19 

22. 7. 2019 J. Jůza Nespokojenost s odpovědí ČT  NA VĚDOMÍ, předáno ombudsmanovi 

RCT 
E13/19 

24. 6. 2019 L. Jízdná stížnost na OVM, atd. 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

RCT 
E14/19 

30. 6. 2019 D. Richterová Stížnost na VM 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

RCT 
E15/19 

3. 7. 2019 P. Staníček stížnost na programové schéma ČT 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 
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cj. 
CT92589/

19 

18. 9. 2019 D. Nováková Stížnost na PM předáno ombudsmanovi 

cj. 
CT99524/

19 

10. 10 .2019 I. Šušmák stížnosti na ČT   

cj. 
CT98735/

19 

7. 10. 2019 S. Berkovec VOV Stížnosti R. H.   

cj. 
CT100878

/19 

16. 10. 2019 D. Baránek 
stížnost na nesprávný úřední postup-

poplatky 
  

cj. 
CT101627

/19 

18. 10. 2019 J. Bublan 
nevyvážené informování - 

homosexualita 
6. 11. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

cj. 
CT102254

/19 

22. 10. 2019 RRTV 
Předání stížností-LGBT, Pochod pro 

život 
  

cj. 
CT102557

/19 

23. 10. 2019 
PSP ČR - K. 
Maříková 

večírek ČT na MFF2019 11. 12. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

cj. 
CT103308

/19 

25. 10. 2019 AK Štaidl 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, Zlatý 

písek II 
  

cj. 
CT103942

/19 

30. 10. 2019 RRTV 
Reklama ČT na vlastní pořad -v pořadu 

Studio Kamarád - Hodinářův učeň 
  

cj. 
CT119988

/19 

19. 11. 2019 K .Holina podněty k prověření ČT   

cj. 
CT119989

/19 

19. 11. 2019 Svaz vodní dopravy stížnost na pořad Nedej se   

cj. 
CT121718

/19 

21. 11. 2019 J. Lameš stížnost na pořad Černé ovce   

cj. 
CT124332

/19 

22. 11. 2019 Senát, P. Fischer česko-čínská spolupráce-dotazy   

cj. 
CT129365

/19 

2. 12. 2019 RRTV stížnosti   

cj. 
CT131506

/19 

4. 12. 2019 
A. Juchelka, PSP 

ČR- 
stanovisko k reportáži V předvečer 

tragédie 
11. 12. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

cj. 
CT139016

/19 

16. 12. 2019 
JUDr. P. Přikryl, T. 

Okamura 
stížnost na OVM   

cj. 
CT139857

/19 

17. 12. 2019 V. Potůčková Objektiv 8. 1. 2020 
Odpověď Rady 

ČT 

cj. 
CT141353

/19 

23. 12. 2019 A. Kollár 
Dobré ráno s dvojkou-triko s fotografií 

V. Havla 
  

cj. 
CT141884

/19 

30. 12. 2019 RRTV předání stížnosti na pořad Bedekr   
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cj. 
CT141907

/19 

30. 12. 2019 L. Mondok sportovní relace   

cj. 
CT68/20 

2. 1. 2020 R. Hruboň urgence odpovědí na stížnosti   

cj. 
CT69/20 

2. 1. 2020 M. Zavadil komunikace s ČT   

cj. 
CT5643/2

0 

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

cj. 
CT7924/2

0 

24. 1. 2020 Ne ZÁKLADNÁM 
Nepravdivé informování o obnově 

Mariánského sloupu 
  

 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 
 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika datum předání 
datum přijetí 

vyjádření 
Způsob 
vyřízení 

CT2075/
19 

8. 1. 2019 J. Ridvanová 
stížnost na D. B., zpravodajství z 

Blízkého východu 
6. 2. 2019 

Přímé vyřízení 
6. 3. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

6. 2. 2019 

CT5757/
19 

15. 1. 2019 P. Šmidrkal zveřejnění fotografie-žádost o omluvu 6. 2. 2019 
Přímé vyřízení 

4. 3. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

6. 2. 2019 

CT2000
5/19 

13. 2. 2019 M. Nekvapilová 
Stížnost na pořad Černé ovce ze dne 12. 

2. 2019 
13. 3. 2019 

Přímé vyřízení 
6. 5. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 3. 
2019 

E9/19 4. 4. 2019 H. Pachtová Bombový útok na novinářku 10. 4. 2019 
Přímé vyřízení 

30. 4. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

10. 4. 
2019 

CT3191
9/19 

29. 3. 2019 Penny Market Stížnost na pořad Máte slovo 24. 4. 2019 
Přímé vyřízení 

13. 5. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

24. 4. 
2019 

cj. RCT 
E12/19 

2. 5. 2019 J. Zelenka - Deník N Pořad Kouzelné bylinky 15. 5. 2019 16. 5.2019 

Odpověď 
Rady ČT 

26. 6. 
2019 

cj. RCT 
E16/19 

15. 9. 2019 R. Zajíc Nedostupnost služby iVysílání 2. 10. 2019 
Přímé vyřízení 
21. 10. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

2. 10. 
2019 

cj. 
CT9624

2 

27. 9. 2019 Město Kladno Stížnost na pořad Reportéři ČT 2. 10. 2019 21. 10. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

22. 1. 
2020 

cj. 
CT1035
90/19 

29. 10. 2019 AGROFERT 
Stížnost na pořad Reportéři ČT-Dvojí 

metr, Dvojí metr II 
20. 11. 2019  

Částečná 
odpověď 

RČT 
20. 11. 
2019 

cj. 
CT1152
83/19 

13. 11. 2019 T. Khun Poplatky 20. 11. 2019 
Přímé vyřízení 

9. 12. 2019 

Odpověď 
RČT 

20. 11. 
2019 

 


