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Zápis z 8. jednání Rady České televize ze dne 29. 4. 2020 

 

 

Přítomni:  J. Dědič, R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl,  
R. Kühn, P. Kysilka, T. Samek, Z. Šarapatka, D. Váňa 
 

Omluveni: J. Šlégr, Z. Šarapatka – příchod 13:12 hod. 
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   J. Dědič 
Hosté:  P. Dvořák, M. Havlová, D. Břinčil, P. Koliha, J. Staněk 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu ČT na r. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2019 

8. Zpráva o ČT:D za rok 2019 

9. Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019 + harmonogram prací 

10. Volba předsedy a místopředsedů Rady České televize 

11. Stížnosti a podněty 

12. Různé 

13. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 73/08/20: Rada pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče vedením jednání Rady 
ČT dne 29. dubna 2020. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně 

 

Usnesení č. 74/08/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 

2) Volba návrhové komise 
 

Usnesení č. 75/08/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Jaroslav Maxmilián 
Kašparů a Tomáš Samek a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
 

Usnesení č. 76/08/20: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT J. Dědiče, že 
k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů 
jednání rady. 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Vědecká redakce České televize připravila další díl speciálního pořadu Země v nouzi, 
tentokrát na téma, co dobrého se v době krize povedlo. Do moderované diskuse se zapojili 
vědci, zdravotníci i veřejnost. V přímém přenosu je diváci mohli sledovat ve čtvrtek 23. 
dubna na programech ČT1 a ČT24. Záznam pořadu je k dispozici na internetových 
stránkách České televize. 

2. Česká televize ve čtvrtek 23. dubna na stanici ČT art uvedla komentovanou prohlídku 
výstavy Stanislava Kolíbala ve Veletržním paláci Národní galerie. V sobotu 25. dubna se 
ve 20 hodin opět rozezněla Česká filharmonie v rámci benefičního večera v Rudolfinu, díky 
kterému se podařilo ve veřejné sbírce vybrat přes 800.000 korun. Na čtvrtek 30. dubna je 
připraven přenos vystoupení českých sólistů Opery Národního divadla.  

3. Soutěž Kde domov můj? uvedla čtyři premiérové benefiční díly, ve kterých pomáhala 
neziskovým organizacím - aktivním v souvislosti s koronavirovou pandemií. Vybranými se 
staly Elpida, Charita ČR, Linka první psychické pomoci a Fórum dárců. Ve speciálních 
vydáních vedle zástupců organizací soutěžily známé osobnosti. Dárci poslali celkem 
367 000 korun, neziskové organizace tak spolu s výhrami získaly téměř půl milionu korun. 

Česká televize bezprostředně po vypuknutí pandemie nasadila do vysílání bezplatně šest 
mimořádných kampaní, které upozorňují na plošné krizové a informační linky a další 
služby. Byly jimi Diakonie, Elpida, dvě kampaně Života 90, Charita ČR a Fórum dárců. 
Vedle toho Česká televize podpořila například kampaň Pomáháme sestřičkám, jejíž 
výtěžek jde České asociaci sester. 

4. Stanice ČT3, která byla spuštěna v souvislosti s epidemií koronaviru jako dočasný program 
pro seniory, dosáhla v týdnu od 13. dubna koeficientu spokojenosti 8,8 bodu, což bylo 
nejvyšší hodnocení mezi všemi měřenými kanály. Ve skupině diváků nad 65 let byla ČT3 
po ČT art nejlépe hodnoceným kanálem s průměrem 8,7 bodu. Velmi dobře jsou ve 
vysílání ČT3 hodnoceny pořady O poklad Anežky České, Píseň pro Rudolfa III. nebo Dva z 
jednoho města. Při srovnání jednotlivých žánrů dosahují nejvyšší spokojenosti hudební 
pořady, které mají spokojenost na úrovni 9 bodů, následované zábavnými pořady.  

5. Z údajů Evropské vysílací unie vyplývá, že evropská veřejnoprávní média zaznamenávají 
vysoký podíl diváků, které se ně obracejí jako na zdroj spolehlivých informací. Například 
BBC se ve Spojeném království těší během krize nejvyšší důvěře veřejnosti. Podle 
aktuálních údajů 86 % posluchačů důvěřuje vysílání BBC Radio,  
84 % uživatelů internetovým zprávám BBC a 83 % diváků důvěřuje jejich televiznímu 
zpravodajství. V Norsku důvěřuje tamnímu veřejnoprávnímu zpravodajství NRK na 88 
procent občanů, v sousedním Německu má 64 procent Němců vysokou či velmi vysokou 
důvěru v informace o viru poskytované veřejnoprávními médii ve srovnání s 59 % těch, 
kteří důvěřují zprávám z médií obecně.  
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Pro srovnání v Česku podle průzkumu agentury Kantar devět z deseti diváků považuje 
zpravodajství o aktuální krizi za důvěryhodné, objektivní a poskytující jasné, srozumitelné a 
společensky důležité informace. 

6. Události České televize se prvním čtvrtletí věnovaly onemocnění covid-19 v rozsahu téměř 
29 hodin vysílání. Mezi hlavními zpravodajskými relacemi dosáhly v příspěvcích 
souvisejících s touto chorobou nejvyšších hodnot ve všech obsahových charakteristikách, 
jako jsou nejvyšší počty zařazených domácích i zahraničních témat, nejvyšší počet 
prezentovaných různých politiků a politických stran a nejvyšší počet zpravodajsky 
pokrytých domácích i zahraničních lokalit. Mezi zahraničními zeměmi uváděnými do 
souvislosti s onemocněním se neobjevila žádná, kterou by Události v porovnání s ostatními 
relacemi zpravodajsky opomenuly. Další podrobnosti jsou součástí přiložené analýzy 
společnosti Mediatenor za 1. čtvrtletí. 

7. Česká televize si připomene 50 let od chvíle, kdy byl spuštěn druhý kanál tehdejší 
Československé televize. Nová stanice zpočátku sloužila k rozšíření nabídky zábavy a 
zpravodajství. V devadesátých letech se ale program stále více orientoval na kulturu a už 
tehdy významná pozice patřila původním dokumentům. Dnes je ČT2 nejvýznamnějším 
partnerem českých dokumentaristů a autorů publicistiky, zaměřuje se i na originální hranou 
tvorbu, zahraniční seriály, ale také menšinové žánry a divácké skupiny. 

8. V neděli 26. dubna program ČT1 odvysílal první část dvoudílného filmu Anatomie zrady o 
životě Emanuela Moravce - vlastence, který v době válečné krize začal pracovat 
ve prospěch nacismu. Druhou část Česká televize uvede v neděli 3. května od 20:10. 

9. Premiéra druhé řady úspěšné výpravné koprodukční minisérie Marie Terezie, na jejímž 
vzniku se podílela také Česká televize, zaznamenala divácký úspěch v rámci uvedení na 
německo-francouzské kulturní stanici ARTE. Třetí a čtvrtý díl životopisného snímku o 
významné evropské panovnici přilákal nadprůrměrný podíl diváků. V případě třetí části 
historické ságy to bylo dohromady 1,7 milionu, v případě čtvrtého dílu pak přes dva miliony 
diváků. Česká televize obě části nové řady uvedla již na začátku letošního roku. 

10. České televizi byly ze strany některých nájemců užívajících prostory České televize ke své 
podnikatelské činnosti doručeny žádosti o odpuštění části nájemného, a to z důvodu 
pozastavení nebo omezení jejich podnikatelské činnosti.  

Parlament České republiky schválil zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený 
zákon zamezuje pronajímateli dát nájemci výpověď z důvodu prodlení s platbou 
nájemného, a to, pokud prodlení nastalo v rozhodném období, tj. v období od 12. 3. 2020 
do 30. 6. 2020 a převážně v důsledku mimořádných opatření při epidemii přijatých státními 
orgány; nájemce, který toto doloží, je pak povinen uhradit dlužné nájemné do 31. 12. 2020. 
Po vyhlášení navrhovaného zákona ve Sbírce zákonů, bude Česká televize postupovat dle 
navrhovaného zákona. 

Vedle nájemného platí někteří nájemci paušální platby za služby (např. úklid, spotřeba 
elektrické energie).  Česká televize přistoupí k tomu, že tyto paušální platby mohou být na 
žádost nájemce, na něhož se vztahuje zákon v předchozím odstavci, odloženy až do 
skončení období, kdy podnikatelská činnost nájemce v pronajatých prostorách České 
televize byla v důsledku mimořádných opatření při epidemii přijatých státními orgány 
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pozastavena nebo omezena. Po skončení uvedeného období bude v paušálních platbách 
pokračováno.  

Veškeré žádosti o snížení nájmu budou předmětem jednání a případné změny nájemních 
smluv budou předloženy Radě ČT. 

 
 
5) Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu ČT na r. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru 

 

Usnesení č. 77/08/20: Rada obdržela a bere na vědomí materiál „Průběžná zpráva o 
změnách v rozpočtu ČT na r. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru“ a žádá o další 
průběžnou zprávu do 31. května 2020. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
6) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 78/08/20: Rada uděluje (po projednání v dozorčí komisi - Usnesení č. DK 
16/03/20) předchozí souhlas k uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
1010153 s panem Jiřím Pavlíčkem, IČO: 664 68 795, se sídlem Branická 1968/195, 140 00 
Praha 4 – Krč a paní Hanou Petrovou, IČO: 664 68 671, se sídlem Branická 1968/195, 140 00 
Praha 4 – Krč. (Příloha č. 1) 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 79/08/20: Rada uděluje (po projednání v dozorčí komisi - Usnesení č. DK 
17/03/20) předchozí souhlas k uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. NAJ-
22000016/2842; 901-0-D0-00 (dále jen „smlouva“) s obchodní společností THERAP-TILIA, 
spol. s.r.o., IČO: 256 37 347, se sídlem Seydlerova 2451/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 s tím, že 
sleva na sjednaném nájemném bude poskytnuta po dobu prvních tří kalendářních měsíců od 
počátku doby nájmu sjednaného smlouvou, a to ve výši 50 %. (Příloha č. 2) 
(6:0:5) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka, R. Bradáč, D. Váňa, V. Karmazín a J. Dědič se zdrželi 
hlasování. 

 
 
7) Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2019 

 

Usnesení č. 80/08/20: Rada bere na vědomí materiál „Informace o vedení soudních a 

správních řízení za rok 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v 
termínu do 31. ledna 2021. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
8) Zpráva o ČT:D za rok 2019 

 
Usnesení č. 81/08/20: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT:D za rok 2019“ a žádá 
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. března 2021. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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9) Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019 + harmonogram prací 

 
Usnesení č. 82/08/20: Rada bere na vědomí materiál „Osnova Výroční zprávy o hospodaření 
České televize v roce 2019“. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 83/08/20: Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení místopředsedy Jaroslava 
Dědiče a radního Pavla Kysilky koordinací činnosti Rady ČT při přípravě a tvorbě konečného 
znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019, včetně dohledu nad dodržením 
harmonogramu postupu prací. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 84/08/20: Rada schvaluje harmonogram postupu prací na Výroční zprávě o 
hospodaření ČT v roce 2019 následovně:  
 

a) Podklady k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019 budou 
předloženy do dne 18. 5. 2020.  
 
b) Připomínky k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019 zašlou 
členové Rady ČT v elektronické podobě do sekretariátu Rady ČT do 27. 5. 2020 do 12:00 
hod., který následně tyto připomínky předá pracovní skupině.  
 
c) Rada obdrží od dozorčí komise písemnou zprávu k hospodaření ČT jako podklad k 
Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2019 v termínu do 27. 5. 2020 do 12:00 hod.  
 
d) Do 1. 6. 2020 do 12:00 hod. obdrží Rada ČT pracovní verzi výroční zprávy se 
zapracovanými připomínkami.  
 
e) Konečné znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019 bude předloženo ke 
schválení na 11. jednání rady dne 24. 6. 2020. 
 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 
10) Volba předsedy a místopředsedů Rady ČT 

 

1. Volba předsedy Rady České televize 

 

Usnesení č. 85/08/20: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise T. 
Samek a členové J. M. Kašparů a Z. Šarapatka. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 86/08/20: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy Rady České 
televize takto: 
 
      Nominace kandidátů: 

• Členové Rady navrhnou kandidáta – ústně. 
• Každý člen Rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady. 
• Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. 
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• 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 příštím jednání Rady ČT. 
 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

I. volba 1. kolo 

 
Nikdo nebyl navržen. 
 

Usnesení č. 87/08/20: Rada konstatuje, že na předsedu Rady České televize nebyl při volbě 
dne 29. dubna 2020 nikdo navržen. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2. Volba místopředsedů Rady České televize 

 
Usnesení č. 88/08/18: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedů 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.  
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• 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. 
 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

I. volba 1. kolo 

 
Navrženi byli a kandidaturu přijali: Martin Doktor a Daniel Váňa. 
 
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 11 hlasovacích lístků, odevzdáno 11 hlasovacích 
lístků. 4 volební lístky byly prázdné. 
 
Martin Doktor obdržel 4 hlasy. 
Daniel Váňa obdržel 3 hlasy. 
 

Do 2. kola postupují Martin Doktor a Daniel Váňa. 

 

I. volba 2. kolo 

 
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 11 hlasovacích lístků, odevzdáno 11 hlasovacích 
lístků. 4 volební lístky byly prázdné. 

 
Martin Doktor obdržel 4 hlasy. 
Daniel Váňa obdržel 3 hlasy. 

 

Usnesení č. 89/08/20: Na základě obou kol I. volby se rada rozhodla ve volbě místopředsedů 
na dnešním jednání rady nepokračovat. 
(9:0:2) Návrh byl přijat. M. Doktor a T. Samek se zdrželi hlasování. 
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Usnesení č. 90/08/20: Rada konstatuje, že v I. volbě nebyl nikdo zvolen místopředsedou 
Rady České televize, nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů. Volba předsedy a 
místopředsedů Rady České televize bude pokračovat na příštím zasedání Rady ČT dne 20. 
května 2020. 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

11) Stížnosti a podněty 
 

Usnesení č. 91/08/20: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT J. Dědiče 
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 
(Příloha č. 3 tohoto zápisu). 
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. J. Kratochvíl byl mimo místnost. 

 
 
12) Různé 

 

a) Usnesení č. 92/08/20: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT: 
 
ČERVEN                   3. 6. a 24. 6. 2020 
ČERVENEC              22. 7. 2020  
SRPEN                      26. 8. 2020 
ZÁŘÍ         9. 9. 2020 
 
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 
b) Program 9. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 20. 5. 2020 od 13:00 
hod., bude upřesněn v pozvánce. 
 
 
13) Závěr  
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Jaroslav Dědič 
   místopředseda Rady ČT 
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Přílohy: 
 

1) Usnesení č. DK 16/03/20 
2) Usnesení č. DK 17/03/20 
3) Přehled stížností a podnětů 

 
 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

 
Doc. Jaroslav Maxmilián Kašparů          Tomáš Samek, PhD. 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 16/03/20 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o předchozí souhlas k uzavření Dodatku č. 4 
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. 
 
Česká televize uzavřela smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1010153 mezi Českou televizí na 
straně jedné a panem Jiřím Pavlíčkem, IČO: 664 68 795, se sídlem Branická 1968/195, 140 00 
Praha 4 – Krč a paní Hanou Petrovou, IČO: 664 68 671, se sídlem Branická 1968/195, 140 00 
Praha 4 – Krč na straně druhé (společně dále jen „nájemci“), na základě které si nájemci v areálu 
České televizi zřídili provozovnu solária, pedikúry a nehtových služeb (dále jen „provozovna). 
K uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor udělila Rada České televize předchozí souhlas 
usnesením ze dne 14. 6. 2006, č. 103/07/06. 
 
Provozovna je umístěna v 1. nadzemním podlaží budovy nacházející se na pozemku parc. 1189/3, 
zapsaném na LV č. 1137, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním 
pracovištěm Praha pro katastrální území Podolí, obec Praha.   
 
Předkládaný Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1010153 byl připraven 
s ohledem na skutečnost, že nájemci požádali o změnu adresy pro zasílání faktur – daňových 
dokladů. Uzavřením předkládaného dodatku dojde ke změně adresy pro zasílání faktur – daňových 
dokladů uvedené v čl. III odst. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1010153 a současně dojde 
k doplnění čl. III smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1010153 o odstavec 6, na základě kterého 
bude možné v budoucnu měnit adresu pro zasílání faktur – daňových dokladů po odsouhlasení 
Českou televizí, aniž by současně muselo docházet k uzavření nového dodatku. 
 
Dozorčí komise po projednání doporučuje Radě České televize, aby v souladu s ustanovením § 9 
odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů udělila předchozí 
souhlas k uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1010153.  
 (5:0:0) 
 
 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 17/03/20 

 

Dozorčí komise obdržela Žádost generálního ředitele o předchozí souhlas k uzavření smlouvy o 
nájmu prostoru sloužícího podnikání. 
 
Žádost je v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů předkládána za účelem uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání č. NAJ-22000016/2842; 901-0-D0-00 (dále jen „smlouva o nájmu“) mezi Českou televizí a 
obchodní společností THERAP-TILIA, spol. s.r.o., IČO: 256 37 347, se sídlem Seydlerova 2451/8, 
Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „společnost THERAP-TILIA, spol. s.r.o.). 
 
Na základě smlouvy o nájmu by společnosti THERAP-TILIA, spol. s.r.o, byly pro účely poskytování 
rehabilitační, rekondičních a regeneračních služeb pronajaty prostory v budově č. p. 1132, ulice Na 
Hřebenech II, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, která je součástí pozemku parc. č. 1189/3, zastavěná 
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plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 1137 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Podolí, obec Praha. 
 
Podnět k uzavření smlouvy o nájmu vzešel ze strany Nezávislé odborové organizace České televize 
v Praze, která obchodní společnost THERAP-TILIA, spol. s.r.o., s nabídkou možnosti poskytování 
rehabilitačních, rekondičních a regeneračních služeb v areálu České televize oslovila.  
 
Uzavřením smlouvy o nájmu bude naplněn závazek České televize jako zaměstnavatele vyplývající 
z části V. článku A. odstavce 6 uzavřené kolektivní smlouvy na období let 2018 – 2022, kterou je 
stanoveno, že nadále bude pro zaměstnance České televize poskytována na doporučení lékaře 
rehabilitace v rehabilitačním středisku na Kavčích horách. Z důvodu, že rehabilitační, rekondiční a 
regenerační služby budou poskytovány pouze držitelům aktivních vstupních karet České televize 
umožňujících opakovaný vstup do areálu České televize, tj. zaměstnancům, některým bývalým 
zaměstnancům a externím spolupracovníkům, obsahuje smlouva slevu na nájemném po dobu 
prvních šesti kalendářních měsíců ve výši 95 %. V návrhu smlouvy je také zakotveno, že pokud 
v průběhu prvních 12 kalendářních měsíců od počátku doby nájmu sjednaného smlouvou učiní 
nájemce z jakéhokoliv důvodu jakékoliv jednostranné právní jednání, na jehož základě dojde 
k ukončení nájmu sjednaného smlouvou, zanikne automaticky nárok nájemce na slevu, a to se 
zpětnou účinností ke dni počátku nájmu.  
 
Dozorčí komise při projednávání zohlednila skutečnost, že rehabilitační služby budou poskytovány 
pouze zaměstnancům ČT a tím budou podmínky obnovení rehabilitačního střediska ztížené, ale 
také povinnost managementu ČT postupovat při uzavírání nájemních smluv s péčí řádného 
hospodáře. 
Na základě výše uvedeného dozorčí komise nesouhlasí s navrženou výší slevy na nájemném a 
doporučuje, aby byla ve smlouvě o nájmu sleva na nájemném stanovena v maximální výši 50% a 
po dobu maximálně 3 měsíců. 
(5:0:0) 
 

 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 29. 4. 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.   
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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   

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 
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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   

CT24896/20 3. 4. 2020 RRTV 
stížnost na Interview J. Železného s 

JUDr. Křečkem 
  

CT26851    
/20 

CT26852/20 

27. 3. 
2020 
14. 4. 
2020 

PSP ČR – S. 
Berkovec 

titulky pro neslyšící ve zpravodajství   

CT26749/20 
14. 4. 
2020 

V. Hendrych Etický panel GŘ   

CT29097/20 
23. 4. 
2020 

RRTV 
Stížnosti předané k obeznámení Radě 

ČT 
NA VĚDOMÍ 

 

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. 
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 

 


