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Zápis z 6. jednání Rady České televize ze dne 25. 3. 2020 – per rollam 

z důvodu preventivních opatření nařízených vládou kvůli epidemii COVID-19, 

se konalo jednání Rady ČT formou telekonference, která proběhla od 13:00 hod. 

 

Schválil:  J. Bednář – předseda Rady České televize 

Omluveni:  I. Levá, J. M. Kašparů, J. Staněk – předseda DK 

Zápis vyhotovily:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

 

 

Program jednání:  

 

1. Návrhová komise 

2. Informace GŘ 

3. Postup hlasování per rollam 

4. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 

5. Stížnosti a podněty 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

 

1) Návrhová komise 

 

Zápis svým podpisem ověří místopředseda Mgr. Jaroslav Dědič a Tomáš Samek, Ph.D. 

 

 

2) Informace GŘ 

 

Česká televize v tomto období reaguje na mimořádnou situaci spojenou s vyhlášením nouzového 

stavu a dalšími kroky Vlády České republiky v souvislosti s šířením nového koronaviru. Mezi přijatá 

opatření patří posílení aktuálního zpravodajství, pozastavení natáčení některých pravidelných pořadů 

nebo dílčí změny v regionálním zpravodajství. Česká televize do vysílání současně od začátku 

minulého týdne zařadila nový vzdělávací projekt UčíTelka a na začátku tohoto týdne spustila 

dočasný program pro seniory ČT3. Kromě toho jsme souběžně na ČT1 a ČT24 odvysílali velkou 

debatu Daniela Stacha Země v nouzi a příští úterý podobně odvysíláme zvláštní vydání pořadu 

Fokus Václava Moravce pod názvem Nebát se!. 

 

Vedle toho byl zásadně upraven provozní režim České televize s cílem maximálně snížit zdravotní 

rizika dopadající na zaměstnance.  

 

Nyní podrobněji k jednotlivým bodům: 

 

Zpravodajství 

Kontinuální zpravodajské vysílání programu ČT24 dočasně nahradilo některé pravidelné týdenní 

formáty, jejichž agenda se stala součástí běžného vysílání. Zpravodajské lišty s nejaktuálnějšími 

informacemi jsou zařazovány vedle ČT24, nově také na programech ČT1 a ČT2. Nad rámec zákona 

Česká televize rozšířila informační servis pro sluchově a zrakově hendikepované diváky, jimž nabízí 

skryté titulky a audiopopisy u všech zpravodajských pořadů. Do znakového jazyka je tlumočena 

hlavní zpravodajská relace Události na ČT24 a všechny aktuální tiskové brífinky. 
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Změna v odbavování regionálního vysílání 

Jako součást opatření v souvislosti s aktuálním stavem došlo - na návrh ředitelů televizních studií 

v Brně a Ostravě a ředitele zpravodajství a sportu – k částečné změně v odbavování regionálního 

zpravodajství. Hlavní změnou je zrušení pořadu Události v regionech Plus, přičemž obsah těchto 

zpráv je začleněn do pořadu Zprávy, které jsou vysílány ve 12:00 celoplošně na programu ČT1 a 

ČT24. Pořad Události v regionech, vysílaný od 18:00 na ČT1, je nově odbavován na celém území 

Moravy, přičemž obsah pořadu je vytvářen oběma studii společně. Na vysílání pořadu Události v 

regionech v českých krajích se nic nemění.  

 

Zpravodajství České televize hlavním zdrojem 

Velký ohlas měl pořad Země v nouzi, odvysílaný ve čtvrtek 19. března, ve kterém moderátor Daniel 

Stach vyzpovídal přední odborníky v čele s předsedou Ústředního krizového výboru Romanem 

Prymulou k tématu sociálních a psychologických dopadů epidemie na společnost a zhodnocení 

ekonomické stránky vládních opatření. Podobně se na aktuální společenskou situaci zaměří 

speciální vydání pořadu Fokus Václava Moravce, tentokrát s podtitulem Nebát se! - diváci jej uvidí v 

úterý 31. března. Česká televize do vysílání také zařadila mimořádný projev premiéra Andreje 

Babiše. Ve všech těchto případech se jednalo o souběžné vysílání na programech ČT1 a ČT24. 

 

Průzkum agentury Kantar ukázal, že Česká televize je v aktuálním období hlavním zpravodajským 

zdrojem pro obyvatele České republiky. Z výsledků vyplývá, že Českou televizi jako hlavní zdroj 

vyhledává 39 procent lidí. Druhým nejvyužívanějším zdrojem jsou s 27 % internetové zpravodajské 

stránky a informace z ostatních televizí čerpá 11 % populace.  

 

Významný nárůst přitom v těchto dnech zaznamenávají všechny zpravodajské a publicistické pořady 

České televize. Rekordní zájem je o hlavní zpravodajskou relaci Události, která dosáhla nejvyšší 

absolutní sledovanosti na kanálech ČT1 a ČT24 v sobotu 21. března s celkovým počtem téměř 1,7 

milionu diváků starších 15 let. Otázky Václava Moravce odvysílané v neděli 22. března se staly 

nejsledovanějšími za posledních čtrnáct let. Diskuzní pořad si na kanálech ČT1 a ČT24 pustilo 

celkem víc než milion diváků. 

  

Pozastavení natáčení některých pořadů 

Z důvodu snížení rizik nákazy byla Česká televize nucena pozastavit natáčení řady svých 

pravidelných pořadů. Po odvysílání již vyrobených premiérových dílů tak zařadí do programu reprízy 

nebo jiné pořady se stejnou stopáží. Pozastavení se týká například natáčení pořadů Na stopě, Náš 

venkov, Křesťanský magazín, Sváteční slovo, Uchem Jehly nebo divácky oblíbené Všechnopárty. U 

projektů typu přenosů nebo záznamů významných kulturních či sportovních akcí bude rozhodnuto o 

zařazení až po oznámení nových termínů.  

 

Podpora vzdělávání 

Od pondělí 16. března Česká televize spustila na programu ČT2 vzdělávací projekt nazvaný 

UčíTelka. Reagovala tak na uzavření škol v celé České republice, kdy je hlavním cílem nabídnout 

dětem a jejich rodičům alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, které může následně doplnit 

jejich samostudium. Primárně je projekt určen pro žáky prvního stupně základních škol a je vysílán 

od 9:00 do 12:00. Na něj navazuje blok vzdělávacích pořadů, nazvaný souhrně Odpoledka, kde 

přibližně do 16:30 najdou starší žáci pořady z oblasti historie, přírodovědy, fyziky a dalších vědních 

oborů. Pro starší žáky je také každé úterý a čtvrtek odpoledne na ČT1 po pásmu Sama doma 

vysílána příprava na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia pod názvem Škola 

doma.  
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V přípravě je také spuštění specializovaného edukativního webu ČT edu s více než třemi tisíci 

vzdělávacími videi z pořadů České televize. Veškerá podpora vzdělávání vzniká s odbornou garancí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

ČT3  

V pondělí 23. března Česká televize spustila dočasný program pro seniory ČT3, který denně od 9:00 

do 17:25 nabízí klidnou alternativu k ostatnímu televiznímu vysílání. Program se opírá o tři základní 

pilíře: praktické rady na vybraná seniorská témata v informačních magazínech, vysílaných pravidelně 

v 9:00, v 15:00 a v 17:00, zpravodajský blok poledních zpráv, sdílený s Jedničkou a ČT24, a 

po zbytek dne výběr ze zlatého televizního fondu, který přináší divácké seriály, vzdělávací 

nebo zábavné pořady z archivu České televize. Navigaci v programu zajišťují moderátorky Sama 

doma ve formě moderních hlasatelek. 

 

Program ČT3 zaznamenal od prvních dnů velký divácký zájem, když si jej hned první den nenechalo 

ujít 984 tisíc diváků. Během prvního dne stanici v době od 9 do 17:25 sledovalo téměř 14 % všech 

diváků starších pětašedesáti let, kteří trávili čas u televize. Podíl na publiku ve skupině 15+ činil více 

než 8,4 %. Program vysílá v novém digitálním standardu DVB-T2 ve veřejnoprávním multiplexu ČT a 

je zařazen do nabídky většiny nejvýznamnějších satelitních a kabelových operátorů. 

 

Přenosy bohoslužeb 

Od  neděle 22. března až do Velikonoc Česká televize nově přináší přímé přenosy z bohoslužeb, 

jejichž návštěva je ve stavu nouze veřejnosti zakázána. Výběr přenosů vyplynul z jednání s Českou 

biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví. Tři nedělní přenosy na ČT2 budou k vidění ještě 

před začátkem velikonočních svátků. Velký důraz bude kladen na samotné Velikonoce. Přímé 

přenosy z náboženských obřadů Česká televize přinese také na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou 

sobotu i Velikonoční neděli z kostelů v Praze a Brně, opět na programu ČT2.  

 

Pozastavení druhé vlny digitalizace (DVB-T2) 

S televizním vysíláním souvisí také další změna, kdy vzhledem k aktuálnímu krizovému stavu 

a zajištění informovanosti všech obyvatel České republiky, byla po dohodě s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, Českým telekomunikačním úřadem, Českými Radiokomunikacemi a operátory 

pozastavena druhá vlna televizní digitalizace. Vypínání stávajících sítí DVB-T a přechod na nový 

vysílací standard DVB-T2 se zatím odkládá na konec března. O dalším harmonogramu dokončení 

druhé vlny televizní digitalizace rozhodne Vláda České republiky. 

 

Interní opatření  

Mimořádná situace se zásadním způsobem projevila na provozu České televize. V návaznosti na 

vyhlášení nouzového stavu bylo vydáno Rozhodnutí generálního ředitele č. 6/2020, definující zřízení 

mimořádných orgánů, které v současnosti řídí veškeré aktivity a přijímají mimořádná opatření.  

 

Česká televize zakázala vstup do svých budov pro všechny návštěvy, které se nepodílí na aktuální 

výrobě pořadů. Výjimky jsou udělovány příslušnými řediteli na 1. stupni řízení. Kvůli maximálnímu 

zamezení přenosu infekce Česká televize rovněž nepřijímá žádné soukromé zásilky. 

 

S ohledem na mimořádnou závažnost situace umožňuje Česká televize zaměstnancům práci z 

domova i v případech, kdy tuto možnost nemají sjednanou v pracovní smlouvě. Souhlas k využití tzv. 

home office vydává nadřízený zaměstnanec za podmínky, že práci z domova umožňuje provoz 

České televize. Pravidla pro výkon práce z domova se řídí nově vydaným Rozhodnutím generálního 

ředitele č. 5/2020. 
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V prostorách České televize byla zvýšena frekvence úklidu a dezinfikování veřejných prostor, stejně 

jako dezinfekce pracovních desek a sdíleného pracovního vybavení. Česká televize doporučuje 

všem zaměstnancům, aby co nejvíce omezili kontakt ve skupinách, což platí i pro společné 

stravování. Součástí mimořádného provozu je zrušení veškerých zahraničních cest. Do odvolání jsou 

omezeny stáže a praxe, nábor zaměstnanců a osobní pohovory, plánované vzdělávací akce a 

školení.  

 

Veškerá opatření jsou průběžně vyhodnocována a aktualizována a následně jsou o nich informováni 

všichni zaměstnanci České televize. 

 

 

3) Postup hlasování per rollam 

 

Znění emailu, který byl rozeslán všem členům Rady České televize dne 23. 3. 2020 

z emailové adresy tajemnice Rady České televize Mgr. Hany Zavadilové, po schválení 

předsedou Rady České televize Ing. Janem Bednářem. 

 

Vážení členové Rady ČT, 

  

jménem vedení Rady ČT vás žádám o hlasování formou per rollam (tj. posláním odpovědi na tento e-

mail) o usnesení (viz níže) k materiálu "Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2019". Výroční zprávu 

naleznete v přílohách nebo na odkazu níže:  

 

            http://leteckaposta.cz/818119185 

  

Usnesení č. 61/06/20: Po projednání a zapracování připomínek Rada ČT schvaluje Výroční zprávu o 

činnosti České televize v roce 2019. Rada pověřuje předsedu ing. Jana Bednáře, aby v souladu s § 8 

odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu 

v termínu do 31. 3. 2020 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

  

Hlasování proběhne tak, že vyberete jednu z těchto možností: 

  

1) ANO, schvaluji Výroční zprávu o činnosti ČT v roce 2019 

2) NE, neschvaluji Výroční zprávu o činnosti ČT v roce 2019 

3) Zdržuji se hlasování o Výroční zprávě o činnosti ČT v roce 2019 

  

Prosím, postupujte tímto způsobem: 

a) Svou odpověď pošlete na sekretariát Rady ČT na můj email: hana.zavadilova@ceskatelevize.cz a 

to od této chvíle, nejpozději však do středy 25. 3. 2020 do 14:00 hod. 

b) Vyberte jednu z výše uvedených tří možností, tu okopírujte a vložte do těla e-mailu, případně 

opište. 

c) Podepište se prosím plným jménem. 

  

Pokud by někdo neposlal ze své e-mailové adresy do uvedeného termínu svoji odpověď, bude 

jmenovitě uvedeno v zápise, že se dotyčný hlasování nezúčastnil. 

  

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte co nejdříve na paní tajemnici Hanu Zavadilovou, 

popřípadě na předsedu Rady ČT Ing. Jana Bednáře. 
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4) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 

 

Usnesení č. 61/06/20 per rollam: Po projednání a zapracování připomínek Rada ČT schvaluje 

Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2019. Rada pověřuje předsedu ing. Jana 

Bednáře, aby v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 31. 3. 2020 předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.  

(14:0:1) Návrh byl přijat. 15 hlasů zasláno EMAILEM. V. Karmazín se zdržel hlasování. 

  

 

5) Stížnosti a podněty 

 

Členové rady byli seznámeni prostřednictvím svých emailových schránek se stavem řešení 

stížností a podnětů ke dni 25. 3. 2020. 

(Příloha č. 1) 

 

 

6) Různé 

 

a) Vedení Rady ČT se rozloučilo se členy rady (J. Bednář, L. Beniak, V. Dostál., M. Hauser, I. 

Levá, V. Venclík), kterým ke dni 25. 3. 2020 skončil mandát v Radě České televize. 

 

b) Program 7. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční (pokud nebude stanoveno 

jinak)ve středu dne 15. 4. 2020 od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

7) Závěr  

 

   Ing. Jan Bednář 

   předseda Rady ČT 

 

 

Přílohy: 

 

1) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Dědič                       Tomáš Samek, Ph. D. 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 25. 3. 2020 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení 

cj. 
CT99524/19 

10. 10 
.2019 
20. 2. 
2020 
25. 2. 
2020 

5. 3. 2020 
6. 3. 2020 

13. 3. 
2020 

I. Šušmák stížnosti na ČT   

cj. 
CT98735/19 

7. 10. 
2019 

S. Berkovec VOV Stížnosti R. H.   

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. 
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 
19. 2. 2020 

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   

cj. 
CT141907/19 

30. 12. 
2019 

L. Mondok sportovní relace   

CTE1/20 
11. 3. 
2020 

J. Mareš stížnost na pořad České tajemno   

CT68/20 2. 1. 2020 R. Hruboň urgence odpovědí na stížnosti   
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CT69/20 2. 1. 2020 M. Zavadil komunikace s ČT   

CT5643/20 
20. 1. 
2020 

Obecní úřad Lidice Reportéři ČT - V předvečer tragédie   

 CT7924/20 
CT14001/20 

24. 1. 
2020 
17. 2. 
2020 

Ne ZÁKLADNÁM 
Nepravdivé informování o obnově 

Mariánského sloupu, odmítání 
archivace připomínek a stížností ČT 

  

CT13895/20 
17. 2. 
2020 

RRTV 
předání stížností - V předvečer tragédie, 

nacismus v ČT 
  

CT18171/20 
27. 2. 
2020 

VOV-S. Berkovec Stížnosti I. Šušmák   

CT18152/20 
28. 2. 
2020 

T. Pecina Podnět – Máte slovo   

CT19781/20 6. 3. 2020 RRTV stížnosti pro Radu ČT-žádost o vyjádření 25. 3. 2020 
Odpověď Rady 

ČT 

CT20344/20 
10. 3. 
2020 

V. Hendrych porušení kodexu, zákona NA VĚDOMÍ 

CT20657/20 
11. 3. 
2020 

J. Baštář ČT24, osobní dojmy z vysílání   

CT21049/20 
12. 3. 
2020 

Senát-P. Fischer česko - čínské vztahy 25. 3. 2020 
Odpověď Rady 

ČT 

CT21783/20 
17. 3. 
2020 

RRTV 
stížnosti - rušivé ozvučení televizních 

pořadů 
  

CT21921/20 
18. 3. 
2020 

J. Šinágl zpřístupňování pořadů na iVysílání   

 

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 
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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 

 


