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Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 30. 9. 2021 

 

Přítomni osobně:  R. Bradáč, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, T. Samek, J. Šlégr, 

L. Veselý 

 

Omluveni:    M. Doktor 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, M. Havlová, D. Břinčil, M. Kratochvíl, M. Petrman 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Informace o soudních sporech a správních řízeních (2020) 

7. Zpráva o činnosti divize Technika (2020) 

8. Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 162/12/21: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 163/12/21: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Vladimír Karmazín a 

místopředseda Pavel Kysilka pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 164/12/21: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Výroby za rok 

2020“ a pověřuje radního R. Bradáče zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci na některém z příštích jednání Rady ČT. 

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 165/12/21: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a nová 

média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů“ a pověřuje radního T. Samka zpracováním 

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

z příštích jednání Rady ČT. 

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

 

Usnesení č. 166/12/21: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Komunikace a 

vnější vztahy – oblast Obchod (2020)“ a pověřuje radního R. Kühna zpracováním hodnotící 

zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na některém z příštích 

jednání Rady ČT. 

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

 

Usnesení č. 167/12/21: Rada obdržela materiál „Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 

roku 2021“. Hodnotící zprávou pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

Usnesení č. 168/12/21:  

Rada souhlasí se změnou harmonogramu odevzdání aktualizace Dlouhodobých plánů 

programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ČT pro období 

2021-2025 na nový termín do 30. listopadu 2021.  

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

 

Usnesení č. 169/12/21:  

Rada žádá generálního ředitele o předložení analýzy předvolebního vysílání do 31. října 

2021. 

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

 

Usnesení č. 170/12/21:  

Rada v návaznosti na usnesení Rady č. 42/03/21 žádá generálního ředitele ČT o vystavení 

objednávky pro advokátní kancelář KŠD Legal v objemu do 250 000 Kč na ad hoc právní 

služby pro Radu v souladu s § 29 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a současně pověřuje předsedu Rady pana Pavla Matochu zadáváním a koordinací 

právních služeb dle této objednávky. 

(7:1:0) Návrh byl přijat. 

R. Kühn hlasoval PROTI. 

 

Poskytnutí 3 minut pro prezentaci panu Pavlovi Sehnalovi, předsedovi strany Aliance pro 

budoucnost. Souhlasili všichni radní. 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 171/12/21: Rada bere na vědomí zápis z 16. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

18. 8. 2021. 

(Příloha č. 2) 

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 172/12/21: Rada bere na vědomí zápis ze 17. jednání dozorčí komise RČT ze 

dne 15. 9. 2021. 

(Příloha č. 3) 

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

 

Usnesení č. 173/12/21: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 4. čtvrtletí roku 2021.  

(Plán kontrolní činnosti je součástí zápisu ze 17. jednání DK ze dne 15. 9. 2021 - Usnesení č. 

DK 94/17/21) 

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

 

 

6) Informace o soudních sporech a správních řízeních (2020) 

 

Usnesení č. 174/12/21: Rada bere na vědomí materiál „Informace o soudních sporech a 

správních řízeních“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu 

do 31. května 2022.  

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

 

 

7) Zpráva o činnosti divize Technika 

 

Usnesení č. 175/12/21: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti divize Technika“ 

a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. června 2022. 

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

 

 

8) Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. roku 2021 

 

Usnesení č. 176/12/21: Rada bere na vědomí materiál „Informace o plnění rozpočtu ČT za 

1. pol. roku 2021“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 

30. dubna 2022. 

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

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 177/12/21: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti: 

e496/21, e477/21 a CT160586/21 a žádá o zaslání kopií odpovědí, jakož i kopii odpovědi na 

stížnost CT109642/21. Kopie stížností předá generálnímu řediteli sekretariát Rady ČT. 

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

 

Usnesení č. 178/12/21: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření s termínem do 14. října 

2021 tyto stížnosti: e482/21, CT171466/21 a CT147719/21. Kopie stížností předá generálnímu 

řediteli sekretariát Rady ČT.  

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 179/12/21: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o 

stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni a schvaluje navržené odpovědi. 

(Příloha č. 4) 

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

 

 

10) Různé 

 

a) Usnesení č. 180/12/21: Rada ČT souhlasí s vyjmutím zprávy „Informace o činnosti 

divize Finance – oblast Provoz a správa majetku“ z harmonogramu odevzdávaných 

materiálů v říjnu 2021 a předložení této zprávy až k 14. únoru 2022.  

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

 

 

b) Program 13. jednání Rady ČT v roce 2021, které se uskuteční ve středu dne 20. 10. 2021 

od 10:00 hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

 

 

        Mgr. Pavel Matocha 

          předseda Rady ČT 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 16. jednání dozorčí komise RČT 

3) Zápis ze 17. jednání dozorčí komise RČT 

4) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Karmazín     Ing. Pavel Kysilka, CSc.  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 12. jednání Rady ČT dne 30. září 2021 

1. Česká televize vstoupila do podzimní sezony úspěšným uvedením svých 

premiérových pořadů. Seriál Ochránce, ve kterém ombudsman řeší případy ze 

školského prostředí, má po odvysílání čtyř dílů v nedělním hlavním vysílacím 

čase průměrnou sledovanost 1,3 milionu diváků s podílem na publiku 32,7 

procenta diváků. Podobně úspěšný je také komediální seriál Osada, jehož první 

čtyři díly v pátečním prime-time sledovalo v průměru 976 tis. diváků při podílu 

na publiku 26,04 procenta. Dalším připravovaným pořadem podzimní sezony je 

nová řada taneční soutěže StarDance, jejíž první večer je na programu v sobotu 

16. října na ČT1. 

2. Česká televize připravila pro podzimní období osmadvacet nových dokumentů a 

deset publicistických pořadů, věnujících se aktuálním tématům či významným 

výročím, jako sto let Československých legií nebo 1100 let od mučednické smrti 

svaté Ludmily. Na podzim vstupuje do kin třináct dokumentárních filmů, které 

vznikly v koprodukci České televize. Prvního září měl premiéru snímek „Jednotka 

intenzivního života“ zabývající se paliativní péčí. V listopadu to bude snímek „Sny 

o toulavých kočkách“, ve kterém režisér David Sís mapuje úspěšnou kariéru 

svého bratra, světoznámého výtvarníka Petra Síse. 

 

3. Česká televize představila programové novinky dětského kanálu Déčko, který 

vstoupil do devátého roku své existence. Nové zábavně-vzdělávací pořady se 

zaměřují na rozvoj kompetencí, na finanční a digitální gramotnost, občanskou 

výchovu, kreativitu nebo zdravý životní styl. Déčko také divákům představí 

výsledek mnohaleté práce, během níž byla původně černo-bílá série Pohádek z 

mechu a kapradí převedena do barevné verze. Premiéru bude mít také nový 

večerníček „Kdopak by se čerta bál“. Novinky nabídnou i oblíbené weby Déčko.cz 

a ČT edu. 

 

4. Ve dnech 22. až 25. září se uskutečnil 58. ročník Mezinárodního televizního 

festivalu Zlatá Praha, pořádaného Českou televizí. O tituly Grand Prix Golden 

Prague, Český křišťál, Cenu České televize, Zvláštní uznání za mimořádný 

umělecký počin nebo Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se 
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letos utkalo 95 filmů, toho 24 dokumentů, 30 snímků z koncertní kategorie a 41 

záznamů inscenačního umění. Hlavní cenu festivalu nakonec získal britský 

snímek „Romeo a Julie“. Z české tvorby uspěl film „Jarní hvězdy České 

filharmonie III“ s Jakubem Hrůšou a Lisou Batiashvili, který obdržel cenu Český 

křišťál – kategorie Záznamy hudebních koncertů. A diváci jej mohli vidět v 

pondělí 27. září na programu ČT art. 

 

5. Česká televize na začátku září vydala a zveřejnila Pravidla předvolebního a 

volebního vysílání, která jsou k dispozici na webových stránkách ČT. Hlavním 

bodem předvolebního vysílání České televize je série čtrnácti debat s kandidáty 

politických stran, které se nominovaly na základě průzkumů jejich celostátního 

volebního potenciálu, na základě posouzení váhy kandidujících subjektů 

v hlavních orgánech zastupitelské demokracie a dalších ukazatelů zveřejněných 

v Pravidlech předvolebního vysílání. Debaty jsou vysílány každý pracovní den, 

živě ze studií z Prahy, Brna a z Ostravy vždy od 20:15 do 22 hodin. 

Vedle toho pořad Události, komentáře nabízí rozhovory s lídry všech 

kandidujících subjektů. Prostor na obrazovce dostávají také představitelé stran, 

které se nedostaly do večerních debat ČT24, a to v pořadu Politické spektrum. 

Těsně před volbami, ve středu 6. října, pak seriál předvolebního vysílání završí 

Superdebata hlavních představitelů kandidujících politických stran, hnutí a 

koalic. Vysílat ji budou souběžně programy ČT1 a ČT24 od 20:10 do 22 hodin. 

6. Česká televize ve vysílání připomněla 1100 let od zavraždění první slovanské 

světice, svaté Ludmily. Diváci tak na obrazovce mohli zhlédnout mimo jiné přímý 

přenos koncertního provedení nového oratoria, během kterého ve Vladislavském 

sále Pražského hradu vystoupila sólistka Soňa Červená. V sobotu 18. září 

program ČT2 nabídl vyvrcholení oslav na Tetíně, kde slavnostní mši sloužil 

papežský legát, kardinál Christoph Schönborn. Významnou událostí byl rovněž 

přímý přenos koncertu z katedrály svatého Víta, ve kterém provedení oratoria 

Antonína Dvořáka Svatá Ludmila uvedla Česká filharmonie a Pražský 

filharmonický sbor. 

7. Novinářka, moderátorka a zakladatelka charitativního projektu šatník Nora 

Fridrichová získala stříbrnou medaili předsedy Senátu, jež je udělována od roku 

2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších 

veřejných činitelů. Stříbrná medaile, jež byla předána 28. září u příležitosti Dne 
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české státnosti v Hlavním sále Valdštejnského paláce, byla udělena „Za 

mimořádnou nezdolnost a odvahu a za pomoc potřebným.“ 

8. V pondělí 20. září jsem se zúčastnil výroční konference „Internet ve státní správě 

a samosprávě“ v Hradci Králové, na níž zástupci politického a veřejného života 

diskutovali o nových trendech v digitalizaci veřejné správy. V úvodní diskusi, ve 

které vystoupili například předseda Senátu Miloš Vystrčil, místopředsedkyně 

Evropské komise Věra Jourová, předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, 

předsedkyně rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková a řada 

dalších zástupců veřejné správy, jsem zmínil otázku přechodu České televize na 

DVB-T2, včetně nových možností pro regionální vysílání. 

9. Ve středu 22. září se v České televizi uskutečnila konference o digitalizaci, 

médiích a tvorbě Digimedia, pořádaná Asociací českých reklamních agentur a 

marketingové komunikace pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Diskusních 

panelů se účastnili rovněž zástupci České televize, mimo jiné k otázkám televizní 

digitalizace a nových médií. 

10. Celkem tři nominace získala Česká televize na evropském festivalu Prix Europa. 

Ve vůbec nejsledovanější kategorii TV Fiction bude bojovat první díl minisérie 

Božena. Do finálního výběru nominací se probojoval i speciální web k Boženě, 

který soutěží ve skupině nejlepších on-line projektů. Ve stejné sekci získal 

nominaci také webový projekt Planeta je Prga.  

K úspěchům pro Českou televizi patří rovněž nominace seriálu Kukačky, který se 

probojoval až do finále berlínského festivalu TV Series. Nominaci v katergorii 

nejlepší televizní seriál získala také minisérie Herec, a to v rámci benátského 

televizního ocenění Venice TV Award 21, které je udíleno pravidelně po skončení 

slavného filmového festivalu.  

 
Minisérie Herec přitom uspěla také na právě skončeném festivalu Finále Plzeň, 

kde získala studentskou cenu za nejlepší televizní a internetový projekt v 

kategorii „film a minisérie“. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film na 

Finále Plzeň si odnesl dokument Nová šichta, kde byla Česká televize jedním 

z koproducentů. Zlatého ledňáčka pro nejlepší televizní a internetový projekt v 

kategorii film a minisérie získala Božena. A Zlatého ledňáčka pro nejlepší 

televizní a internetový projekt v kategorii seriálová tvorba obdržel seriál Zrádci. 
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Na televizním festivalu Seriál Killer, který se konal od 21. do 26. září v Brně, 

Cenu za nejlepší web seriál převzal první původní webseriál České televize – TBH 

režisérky Lucie Kajankové. Čestné uznání pak získala Klára Melíšková za hlavní 

roli v nové minisérii České televize Podezření.  

 

11. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ocenila vznik a odvysílání 

seriálu „Toulky Českem budoucnosti“, jehož poslední díl Česká televize uvedla v 

pátek 27. srpna. Tento prázdninový speciál cyklu Toulavá kamera, na jehož 

vzniku se podílelo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, upozornil na významné 

firmy a tuzemské vědecké osobnosti. Asociace při této příležitosti zdůraznila, že 

podporu techniky, průmyslu a vzdělávání považuje za jeden z nejdůležitějších 

úkolů veřejnoprávních médií, a ocenila přispění pořadu k obnově ekonomiky a 

přechodu na moderní technologie. 

12. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) předala 

ocenění za zásluhy v činnosti pro neslyšící, kterou za Českou televizi převzal 

vedoucí služeb České televize pro diváky se smyslovým postižením, pan Václav 

Salzman. Udělením této ceny Asociace ocenila dlouhodobou činnost České 

televize pro komunitu neslyšících, zejména pak v rámci uplynulého roku 

poznamenaného pandemií. 

13. Česká televize byla tradiční součástí programu mezinárodního filmového festivalu 

v Karlových Varech. Celkem na festivalu představila dvanáct filmů, na kterých se 

koprodukčně nebo samostatně podílela. V rámci hlavní soutěže filmové přehlídky 

byly uvedeny snímky Atlas ptáků, Každá minuta života, Láska pod kapotou a 

Zpráva o záchraně mrtvého. Vedle toho byly dva snímky zařazeny v soutěžní 

sekci Na východ od Západu a další v rámci zvláštního uvedení. Samostatnou 

prezentaci měla i televizní minisérie Podezření, která se objeví na obrazovce ČT 

v příštích měsících. Česká televize se podílela také na vzniku zahajovacího filmu 

festivalu Zátopek.  

Součástí doprovodného programu festivalu byl Dům České televize, který každý 

den nabízel besedy s tvůrci „českotelevizních“ projektů. 

14. Vzdělávací projekt České televize ČT edu si odnesl prestižní cenu Grand prix za 

nejlepší „covid“ projekt uplynulého roku v soutěži Zlatý středník, která 

každoročně oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média. ČT edu je 
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největší portál vzdělávacích videí v České republice. Je přístupný všem učitelům, 

žákům, studentům a jejich rodičům. Uživatelé mají k dispozici videa pro více než 

20 školních předmětů, řazených podle 4 stupňů vzdělání.  

15. Letní olympijské hry v Tokiu zaznamenaly velký zájem diváků České televize. 

Programu ČT sport v průběhu jejich vysílání stoupl podíl na publiku na 11,13 

procenta. Celkový zásah olympijských her činil 4,5 milionu diváků. Největší 

zájem se dle očekávání soustředil na sporty s českou účastí, tedy zejména na 

přenosy ženské tenisové dvouhry a čtyřhry, juda, sportovního lezení, závodů na 

divoké vodě a atletiky. Vůbec nejsledovanějším přenosem pak byla závěrečná 

disciplína finále sportovního lezení, kde českého sportovce Adama Ondru 

sledovalo v průměru 776 tisíc diváků. 

16. Česká televize byla generálním mediálním partnerem Letní filmové školy, která 

se uskutečnila v srpnu v Uherském Hradišti. Součástí programu této tradiční letní 

přehlídky byl Stan České televize, který nabídl projekce filmové a televizní 

tvorby České televize, doprovázené rozhovory s tvůrci a osobnostmi české 

kultury.  

Další významnou událostí, kterou Česká televize mediálně podpořila, byl festival 

klasické hudby Dvořákova Praha. Diváci České televize tak mimo jiné mohli 

sledovat přímý přenos zahajovacího koncertu pro violoncello a Novosvětskou 

symfonii Antonína Dvořáka v podání orchestru Filarmonica della Scala ze slavné 

milánské koncertní síně.  

Dne 15. září Česká televize nabídla přímý přenos z předávání cen 61. ročníku 

největšího a nejstaršího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film 

Festival. Česká televize převzala dvě ocenění, a to za film”Myši patří do nebe” 

zvláštní uznání v kategorii celovečerní film pro děti. A za snímek “Přes hranici” 

zvláštní cenu poroty v kategorii celovečerní film pro dospívající a mládež. 

Česká televize po celou dobu zlínské přehlídky nabízela program v Domě ČT, kde 

bylo možné potkat tváře Déčka, navštívit zpravodajské studio nebo sledovat 

projekce oblíbených pořadů.  

Mezi dalšími kulturními projekty s mediálním partnerstvím ČT byly například 

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, mezinárodní hudební 

festival Český Krumlov nebo festival FebioFEST.  
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17. V uplynulých týdnech mělo slavnostní premiéru několik snímků, na jejichž vzniku 

se podílela Česká televize. Diváci v kinech tak mohli poprvé zhlédnout filmy Atlas 

ptáků, Cesta domů, Marťanské lodě, Zbožňovaný nebo Zátopek.  

Z dokumentárních snímků s koprodukčním podílem České televize to byly filmy 

Každá minuta života, STINGL – malý velký Okima, Manželství, Láska pod 

kapotou nebo Jednotka intenzivního života. 

18. Česká televize v minulém měsíci uspořádala několik akcí pro své zaměstnance. 

Rodinné odpoledne se uskutečnilo v areálu Kavčích hor na konci prázdnin jako 

tradiční akce pro rodiny s dětmi, tentokrát na téma „Zastav nečas“, motta 

letošní soutěže Déčka. Této rodinné akce se zúčastnilo 254 dětí zaměstnanců a 

169 dospělých.  

Na začátku září navázaly Českotelevizní sportovní hry, kdy se turnaje 

v plážovém volejbalu zúčastnilo 84 hráčů a více než čtyři desítky diváků z řad 

zaměstnanců ČT. 

Od čtvrtka 23. září pak bylo obnoveno Kino ČT, které uvedlo projekci filmu 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel.  

19. V souvislosti s uplynutím mandátu člena Etického panelu České televize, pana 

profesora Václava Pačese, jsem se po vzájemné dohodě rozhodl k pokračování v 

rámci dalšího funkčního období. Pan profesor Pačes představuje všeobecně 

uznávanou osobnost a jeho činnosti a přínosu v rámci tohoto poradního orgánu 

si velmi vážím. 

20. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v srpnu informoval Českou televizi, že 

může uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na zakázku „Hloubková analýza 

nákladů České televize za účelem racionalizace procesů a řízení hospodárnosti a 

efektivnosti“. Česká televize v reakci na oznámení uzavřela smlouvu s 

dodavatelskou společností Grant Thornton Advisory, která se zavázala provést 

hloubkovou analýzu nákladů dle požadavků zadávací dokumentace. Vysoutěžená 

cena zakázky, která byla vyhlášena v návaznosti na usnesení Rady ČT z 

loňského roku, činí 7,686 milionu korun. V těchto týdnech již probíhají úvodní 

setkání představitelů společnosti se zástupci České televize. 

21. V těchto dnech bude ve Sbírce zákonů zveřejněna přijatá novela zákona o dani 

z přidané hodnoty, která prodlužuje přechodné období, po které Česká televize a 

Český rozhlas mohou uplatňovat částečný nárok na odpočet DPH. S ohledem na 
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tuto legislativní změnu, která prošla Parlamentem a byla prezidentem republiky 

podepsána teprve v minulém týdnu, si dovolím požádat o posunutí lhůty pro 

odevzdání aktualizovaných dlouhodobých plánů České televize, a to proti 

původnímu říjnovému termínu na konec listopadu. Návrh usnesení jsem v této 

souvislosti zaslal předsedovi a sekretariátu Rady. 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 16. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 18. 8. 2021  

 

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser - online, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:   

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – červen 2021 – David Břinčil 

3. Hodnocení hospodaření ČT, klíčové ukazatele – návrh k diskusi  

4. Projednání kontrolního šetření č. 1_2Q_21 – Bartery 

5. Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

6. Projednání kontrolního šetření č. 1_3Q_21 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za 

1H21 

7. Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám – informace o dané problematice a průběhu kontrolního šetření 

8. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

9. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – červen 2021 

 

Usnesení č. DK 80/16/21 

Finanční ředitel předložil DK rozbor hospodaření ČT za 1. pololetí roku 2021. Rozbor hospodaření 

za 1. pololetí roku 2021 je v souladu s rozpočtem. Na většině položek nalezneme pozitivní trendy 

obzvláště na výnosové stránce. V oblasti nákladů očekává vedení překročení výrobního úkolu. 

Celkové saldo výnosů a nákladů by ale nemělo překročit plánovanou hodnotu. DK zprávu 

projednala a vzala na vědomí.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 3) Hodnocení hospodaření ČT, klíčové ukazatele – návrh k diskusi 

 

Usnesení č. DK 81/16/21 

DK projednala návrh klíčových ukazatelů  hodnocení hospodaření ČT. Po zapracování připomínek 

vzešlých z diskuse, bude na příštím jednání předložen návrh dokumentu ke schválení. 

 (5:0:0) 
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Ad 4) Projednání kontrolního šetření č. 1_2Q_21 – Bartery 

 

Usnesení č. DK 82/16/21 

Eva Hubková informovala členy DK o průběhu kontrolního šetření. 

 

 

Kontrolní šetření se zaměřilo na obecné seznámení se s používáním barterových operací v ČT, na 

způsob rozlišování jednotlivých typů, na jejich finanční objemy, způsoby oceňování a zaúčtování. 

 

Pojem „barterová transakce“ nebo „barter“ se v České televizi používá ve dvou odlišných 

významech:  

A. Označení smluvního vztahu mezi Českou televizí a obchodním partnerem, v rámci kterého 

dochází k výměnnému poskytnutí plnění v podobě služeb nebo zboží, aniž by docházelo k 

převodu finančních prostředků nebo převod finančních prostředků pokrývá jen rozdíl mezi 

hodnotou obou plnění. 

- Jedná se o klasický případ barteru 

 

B. Označení způsobu zajištění financování určitého projektu nebo činnosti v rámci 

manažerského výkaznictví. Ve většině případů se jedná o oddělené transakce na straně 

nákladů (přijatá plnění od partnerů) a na straně výnosů (poskytnutá plnění stejným nebo 

odlišným partnerům). Vzájemná plnění mohou být zaplacena nebo započtena dle konkrétní 

situace (časová souvislost, zda se jedná o stejné nebo odlišné partnery atd.). V tomto 

významu tedy barter představuje určitý objem dodatečných finančních prostředků, které jsou 

získány prostřednictvím prodeje komerčních sdělení (sponzoring, product placement) nebo 

přijatého vkladu.  

- Specifický barter, kdy ČT poskytuje sponzoring a product placement výměnou za 

finanční podporu konkrétního pořadu 

 

Z kontrolního šetření vyplývá, že barterové operace rozšiřují možnosti České televize především 

v oblasti výroby. 

Pravidla upravující obchodní činnosti a uzavírání barterových obchodů nebyla do května letošního 

roku popsána v samostatném interním předpisu. Kompetence útvarů byly a jsou nicméně 

definovány v Organizačním řádu České televize a uzavírání smluv se řídí Podpisovým řádem České 

televize. Na základě zjištění a doporučení IA došlo k vydání nového RGŘ č. 5/2021 dne 17. května 

2021, které řeší problematiku všech obchodních sdělení. Toto RGŘ vychází z již dříve platných 

Všeobecných podmínek pro umisťování produktů v pořadech v televizním vysílání České televize, 

platných od 1. 7. 2017.  

V rámci šetření, které bylo zaměřeno na seznámení se s obecným rozlišením a typy barterových 

operací, nebyly shledány žádné nedostatky. U vzorových příkladů byly předloženy rozpočty, 

vyúčtování i závěrečné vyhodnocení výroby pořadu. U příkladu inzerce byl předložen detail 

vzájemných plnění. 

Co se týká oceňování obchodních sdělení, tak ceníky za reklamu i sponzoring jsou zveřejňovány na 

portálu České televize. Otázka ocenění product placementu je v rámci jednotlivého obchodního 

případu individuální záležitostí, vychází však z obecných aktuálních podmínek na trhu a měla by být 

porovnatelná s obdobnými plněními v minulosti. 

 

Transakce barterových obchodů probíhají na základě odsouhlasených ceníků, ale konkrétní 

podmínky včetně slev jsou dohadovány obchodníky individuálně pro každý obchodní případ. 

Nicméně dohodnuté podmínky jsou zdokumentovány a lze je zpětně ověřit.  

 



14 

S ohledem na specifičnost oceňování product placementu, doporučujeme v rámci případného 

dalšího šetření seznámit se s konkrétními případy z databáze smluv uzavřených na poskytnutí PP. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 5) Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

 

Usnesení č. DK 83/16/21 

Petr Juchelka informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření. Po obdržení zbývajících 

vyžádaných informací a po zapracování připomínek vzešlých z diskuse, bude na příštím jednání 

předložena zpráva z kontrolního šetření k finálnímu schválení.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 6) Projednání kontrolního šetření č. 1_3Q_21 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání 

za 1H21 

 

Usnesení č. DK 84/16/21 

Eva Hubková informovala členy DK o průběhu kontrolního šetření. Po obdržení zbývajících 

vyžádaných informací a po zapracování připomínek vzešlých z diskuse, bude na příštím jednání 

předložena zpráva z kontrolního šetření.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 7) Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám – informace o dané problematice a průběhu kontrolního šetření 

 

Usnesení č. DK 85/16/21 

Jan Lamser informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 8) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 9) Různé 

 

Usnesení č. DK 86/16/21 

 

Stanovisko Dozorčí komise k trestnímu oznámení podanému paní Hanou Lipovskou 

Od pana Juchelky, který zastupoval DK na jednání Rady ČT 21. 7. 2021 a současně i z médií, jsme 

se dozvěděli, že členka Rady ČT paní Hana Lipovská podala blíže nespecifikované trestní 

oznámení, které se týká i některých členů DK ČT. 

Bohužel nemáme k dnešnímu dni k dispozici žádné jiné informace než ty, které se objevily 

v médiích. Trestní oznámení se údajně týká kauzy společnosti Medea. DK na základě podnětu od 

Rady ČT šetřila problematiku pohledávek ČT za společností Médea v březnu 2021 a podala zprávu 

Radě na jejím zasedání 24. 3. 2021.   
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Dozorčí komise je poradním orgánem Rady, svou činnosti provádí na základě plánu kontrolní 

činnosti schváleného Radou. O výsledcích kontrolních šetření Radu informuje jak prostřednictvím 

zápisu ze svého jednání, tak i ústně na jednání Rady prostřednictví svého předsedy nebo jiné člena 

DK, který DK na jednání Rady zastupuje. Rada může pověřit DK dalším šetřením, pokud není 

s výsledky provedených šetření spokojena. Tato zpráva byla Radou ČT přijata, a i paní Hana 

Lipovská hlasovala pro její přijetí. Paní Hana Lipovská nevyužila ani možnost setkání s DK ČT na 

pracovním jednání, které bylo v souvislosti s touto zprávou Radě nabídnuto. 

Považujeme za velmi nestandardní, když jeden z členů Rady podá trestní oznámení na členy DK a 

to v souvislosti se svým členstvím v Radě. Očekávali bychom, že předmětná záležitost bude řešena 

nejdříve na půdě Rady a DK bude mít možnost se k ní vyjádřit. DK těžko může plnit svoji funkci 

nezávislého kontrolního orgánu, když jsou její členové vyšetřování v souvislosti s prací v DK ve 

prospěch Rady. DK nemůže efektivně fungovat jako poradní orgán Rady, aniž by existovala důvěra 

mezi DK a Radou.  Přivítali bychom, aby Rada k této situaci zaujala stanovisko. 

(5:0:0) 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

     předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

 

Zápis ze 17. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 15. 9. 2021  

 

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka – příchod 9:54 hod., J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:   

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hodnocení hospodaření ČT, klíčové ukazatele – návrh k diskusi 

3. Pravidelný měsíční reporting – červenec 2021  

4. Informace o přípravě a harmonogramu rozpočtu na rok 2022, aktualizace dlouhodobých 

plánů 2021- 2025 a předauditu roku 2021  

5. Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

6. Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k nevyužívaným 

prostorám č. 3_3Q_21 – informace o dané problematice a průběhu kontrolního šetření 
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7. Projednání kontrolního šetření č. 1_3Q_21 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za 1H21 

8. Projednání kontrolního šetření č. 2_3Q_21 - Kontrola plnění nápravných opatření s datem 

30/6/21 auditu Správa nemovitostí 

9. Návrh kontrolního plánu na 4Q2021 k diskusi 

10. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

11. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Hodnocení hospodaření ČT, klíčové ukazatele – návrh k diskusi 

 

Usnesení č. DK 87/17/21 

Členové DK předkládají Radě ČT k projednání sadu klíčových ukazatelů k hodnocení hospodaření 

ČT, které bude DK pravidelně a konsistentně ve svých ročních rozborech hospodaření 

předkládaných Radě ČT hodnotit. 

 

Ukazatele pro hodnocení hospodaření ČT 

 

1. Ukazatele hodnotící dodržování rozpočtu  

Vyhodnocuje se rozdíl mezi plánovanými hodnotami ukazatele stanovenými v rozpočtu ČT 

schváleným Radou ČT a skutečně dosaženými hodnotami ukazatele uvedenými v účetní 

závěrce a výroční zprávě o hospodaření ověřené auditorem. V případě, že v průběhu roku 

dojde k úpravě rozpočtu, použije se pro účely hodnocení poslední verze rozpočtu schválená 

Radou ČT.  

 

 

1.1. Stav finančních prostředků k 31.12. daného roku.  

Hodnotí se stav finančních prostředků (dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek uvedený v 

kapitole 3.4 Výroční zprávy). Porovnává se skutečný stav s rozpočtem, ukazatel je splněný, 

pokud je skutečný stav roven nebo vyšší než rozpočtované minimum.  

 

1.2. Objem nákladů. Pro stanovení hodnoty ukazatele se použije součet položek Mzdové náklady + 

Výrobní úkol + Provozní a režijní náklady + DPH bez nároku na odpočet. Do hodnoty ukazatele 

nevstupují náklady, které nejsou zároveň výdaji (např. odpisy majetku, odpisy pohledávek, 

opravné položky) a daň z příjmů. Tento ukazatel se hodnotí v ročních objemech a v kumulaci 

za 3 roky. 

Hodnotí se skutečné náklady v porovnání s rozpočtem – viz kapitola 3.1 výroční zprávy. Ukazatel je 

splněn, pokud je hodnota výše definovaných nákladů za poslední rok a kumulativně za poslední 

3 roky nižší než rozpočet. 

 

1.3. Objem investic. Tento ukazatel se hodnotí v kumulativních objemech za poslední 3 roky. 

Hodnotí se skutečné investice v porovnání s rozpočtem – viz kapitola 3.1 Výroční zprávy v kumulaci 

za poslední 3 roky. Ukazatel je splněn, pokud skutečné investice nejsou nižší než 90 % 

rozpočtu nebo vyšší než 110 % rozpočtu. 
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1.4. Příjem z televizních poplatků. Tento ukazatel se hodnotí v ročních objemech a v kumulaci za 3 

roky. 

Hodnotí se skutečné příjmy z televizních poplatků v porovnání s rozpočtem (viz kapitola 3.1 Výroční 

zprávy) za uplynulý rok a v kumulaci za poslední 3 roky. Ukazatel je splněn, pokud jsou 

skutečné příjmy rovné nebo vyšší než plánované. 

 

1.5. Výnosy z podnikatelské činnosti. Tento ukazatel se hodnotí v ročních objemech a v kumulaci za 

3 roky.  

Hodnotí se skutečné výnosy z podnikatelské činnosti – viz kapitola 3.1 Výroční zprávy v porovnání 

s rozpočtem za uplynulý rok a v kumulaci za poslední 3 roky. Ukazatel je splněn, pokud 

skutečné výnosy jsou rovny nebo vyšší než plánované.  

 

Vedle samostatného vyhodnocení je přihlíženo také k vzájemné provázanosti a kontextu všech 

ukazatelů. Má se za to, že ČT hospodařila v souladu s rozpočtem, pokud byla většina ukazatelů 

za poslední rok a/nebo v kumulaci splněna a odchylka mezi skutečností a plánem u ukazatelů, 

u kterých došlo k překročení plánu, není vyšší než 5% z rozpočtu. 

 

 

2. Ukazatele hodnotící finanční pozici 

Hodnoty ukazatelů se stanoví na základě účetní závěrky k datu hodnoceného období. Vyhodnocení 

ukazatelů probíhá v kontextu celého hospodaření s přihlédnutím k obvyklé praxi.  

 

2.1. Okamžitá likvidita. Tento ukazatel se stanoví jako poměr likvidních krátkodobých aktiv (finanční 

majetek + pohledávky očištěné o obtížně vymahatelné) a splatných krátkodobých závazků.  

Součet řádků 70 a 78 rozvahy snížený o obtížně vymahatelné pohledávky dělený řádkem 127. 

Ukazatel je považován za přiměřený, pokud jeho hodnota nepoklesne pod 1,0. Pokud hodnota 

ukazatele bude menší než 1,0 bude provedena další analýza s cílem zjistit schopnost České 

televize splácet své závazky. Hodnotí se stav ke konci uplynulého roku.  

 

2.2. Vývoj pohledávek z předepsaných televizních poplatků.  

Hodnotí se, zda poměr pohledávek z předepsaných televizních poplatků (kapitola 6 Přílohy k účetní 

závěrce) k předpisu se nezvyšuje. Ukazatel je považován za přiměřený, pokud je poměr 

pohledávek k předpisu televizních poplatků za hodnocený rok nižší, stejný nebo maximálně o 5 

% vyšší než hodnota v předchozím roce. V případě, že poměr pohledávek meziročně vzroste o 

více jak 5 %, bude provedena další analýza s cílem identifikovat příčiny daného stavu.  

 

2.3. Vývoj pohledávek z obchodní činnosti po splatnosti více jak 30 dnů. 

Hodnotí se poměr pohledávek z obchodní činnosti po splatnosti více než 30 dnů k tržbám 

z obchodní činnosti za uplynulý rok. Ukazatel je považován za přiměřený, pokud v porovnání se 

stavem ke konci předchozího roku nedošlo ke zvýšení. V případě, že poměr meziročně vzroste, 

bude provedena další analýza s cílem identifikovat příčiny daného stavu. 

 

2.4. Vývoj stavu rozpracované výroby a hotových výrobků. 

Hodnotí se součet stavu rozpracované výroby a hotových výrobků (řádek 43 a 45 rozvahy). 

Ukazatel je považován za přiměřený, pokud hodnota za uplynulý rok není vyšší než 120 % 
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hodnoty ukazatele za předcházející rok. V případě, že stav rozpracované hodnoty a hotových 

výrobků meziročně vroste o více jak 120 %, bude provedena další analýza s cílem identifikovat 

příčiny daného stavu. 

 

2.5. Vývoj závazků z obchodního styku po splatnosti více jak 30 dnů.  

Hodnotí se, zda závazky z obchodního styku po splatnosti více jak 30 dnů nerostou. Ukazatel je 

považován za přiměřený, pokud jsou závazky z obchodního styku po splatnosti více jak 30 dnů 

za hodnocený rok nižší, stejné nebo maximálně o 5% vyšší než hodnota v předchozím roce. 

V případě, že závazky po splatnosti meziročně vzrostou o více jak 5 %, bude provedena další 

analýza s cílem identifikovat příčiny daného stavu. 

Má se za to, že ČT udržuje stabilní finanční pozici, pokud většina ukazatelů dosahuje přiměřených 

hodnot a žádný z ukazatelů není překročený o více než 10 %. 

 

3. Další posuzované oblasti 

 

Pro účely rozboru hospodaření České televize za daný rok Dozorčí komise může dále analyzovat 

různé ukazatele hospodárnosti a nebo vývoj některých specifických položek, např.: 

 Podíl nákladů vynaložených na výrobu obsahu. Tento ukazatel se stanoví dle metodiky 

převzaté od BBC a používané ve výroční zprávě o hospodaření. 

 Počet hodin vyrobených a odvysílaných pořadů. 

 Vývoj průměrné mzdy. 

 Výrobní úkol přepočtený na 1 hodinu výroby dle žánrů. 

 

Analýza těchto oblastí hospodaření slouží jako podpůrné hodnocení zejména dlouhodobějších 

trendů hospodaření ČT. 

(4:0:0) 

 

Ad 3) Pravidelný měsíční reporting – červenec 2021 

 

Usnesení č. DK 88/17/21 

DK projednala předložený rozbor hospodaření za období leden – červenec roku 2021 a konstatuje, 

že hospodaření probíhá v klíčových ukazatelích v souladu s rozpočtem České televize. 

V hospodaření přetrvává výrazný přebytek finančních prostředků vůči cílovému stavu, který je 

ovlivněný časovým průběhem plateb. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 4) Informace o přípravě a harmonogramu rozpočtu na rok 2022, aktualizace 

dlouhodobých plánů 2021- 2025 a předauditu roku 2021 

 

Usnesení č. DK 89/17/21 

Finanční ředitel informoval o přípravě a termínech předložení rozpočtu České televize na rok 2022, 

aktualizace dlouhodobých plánů 2021-2025 a dále o termínech předauditu roku 2021. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

 

Usnesení č. DK 90/17/21 
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DK schválila závěrečnou zprávu z kontrolního šetření 2_2Q_21 – Veřejné zakázky předloženou 

panem P. Juchelkou. 

 

Úkolem šetření bylo posoudit, zda náhodně vybraný vzorek veřejných zakázek proběhl v souladu se 

zákony a vnitropodnikovými předpisy ČT. 

 

Z celkového počtu 221 veřejných zakázek vyhlášených v roce 2020 v předpokládané hodnotě 

plnění 1 062 tis. Kč bez DPH bylo externím auditorem vybráno ke kontrole 100 vzorků v 

předpokládané hodnotě plnění 555 000 tis. Kč. 

 

Ze zbývající části bylo vybráno náhodně 5 vzorků a to: 

 

1. Licence Adobe 2020 - zjednodušené podlimitní řízení – předpokl. hodnota 3.300 tis. Kč 

Nákup prodloužení platnosti licencí k využívání software firmy Adobe v souladu se zadávacími 

podmínkami a technickou specifikací- pro 219 pracovišť 

 

2. Mobilní aplikace Android a iOS pro novou Video platformu ČT – otevřené řízení - 4.800 tis. Kč 

Vytvoření mobilních aplikaci pro novou video platformu pro platformy Android a iOS (I aplikace na 

každou platformu) a následná údržba a rozvoj na uvedených platformách po dobu 48 měsíců 

 

3. Rozšíření pracovišť zvukové postprodukce - zjednodušené podlimitní řízení – 4.000 tis. Kč 

Rozšíření stávajícího pracoviště zvukové postprodukce o 6 kompletních pracovišť a doplněni 

(včetně částečné náhrady) hardware a software komponent ke stávajícím pracovištím 

 

4. Rekonstrukce audio/video části v přenosovém voze HD2 – otevřené řízení – 11.900 tis. Kč 

Dodávka zařízení pro obrazovou a zvukovou část technologie přenosového vozu HD2 včetně 

instalace 

 

5. Operativní leasing osobních vozidel 2020- otevřené řízení – 66.000 tis. Kč  

Zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců v 

rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Jedná se o obnovení dosud platné smlouvy. 

 

Šetření se zaměřilo na prověření vnitropodnikové dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám 

včetně porovnání s externími zdroji včetně profilu zadavatele. 

Zahrnovalo způsob zadávání veřejných zakázek, jejich rozsah z hlediska objemu financí, pravomoc 

jednotlivých útvarů v organizační struktuře ČT, jejich průběh, kontrolu a vyhodnocení. 

U nákupů nad 1 mil. Kč bylo též kontrolováno jmenování výběrové komise. 

 

Shrnutí:  

Všechny vybrané zakázky byly vypsány v souladu se zákonem a vnitropodnikovými předpisy. 

Výběrová řízení č. 1,3,4 proběhla standardním způsobem. Vysoutěžené ceny se nijak výrazně neliší 

od předpokládaných. 

 

Výběrové řízení č. 2 bylo zrušeno ze strany ČT po výběru vítězného uchazeče na základě námitky 

jednoho z uchazečů pro nedostatečně detailní, přesnou a konkrétní formulaci hodnotících kritérií. U 

protokolů komise chybí podpisy všech členů, neboť z důvodu protikoronavirových opatření pracovali 

z domova a souhlas se zněním protokolů vyjádřili e-mailem. 

Stávající stav: Výběrové řízení bylo v lednu 2021 vypsáno znovu, přihlásilo se 6 účastníků, 2 byli 

vyloučeni (jeden nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, druhý neobjasnil nesrovnalosti 

v nabídce a zároveň nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Výběrové řízení bylo 
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v dubnu 2021 ukončeno uzavřením smlouvy s výslednou cenou 2.410.000, - Kč bez DPH, tj. cca 

50% odhadované ceny. 

 

Výběrové řízení č. 5 bylo zrušeno ČT dle § 127 odst. 1 zákona 136/2016 Sb. pro vyřazení všech 4 

podaných nabídek pro uvedení chybných údajů ze strany uchazečů. Žádný dodavatel neuvedl 

správný údaj kombinované průměrné spotřeby PHM vozidla dané výrobcem na základě metodiky 

dle nového WLTP, použili starou normu NEDC. Chybné údaje byly zjištěny výběrovou komisí na 

základě porovnání údajů z nabídek s informacemi od oficiálních zastoupení uvedených 

automobilek. 

VŘ bylo nahrazeno novým výběrovým řízením. Vzhledem ke skutečnosti, že u předchozího VŘ byly 

všichni účastníci vyřazení pro stejnou a v podstatě technickou chybu, zvolila ČT jako nejefektivnější 

variantu pokračování výběrového řízení formu jednacího řízení s uveřejněním. 

Česká televize postupovala v souladu s § 61 odst. 3 zákona v návaznosti na § 60 odst. 2 zákona, 

kdy nahradila odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení odesláním Výzvy k podání 

předběžné nabídky, a to jmenovitě společnostem: LeasePlan Česká republika, s.r.o., ŠkoFIN s.r.o., 

BUSINESS LEASE s.r.o. a ARVAL CZ s.r.o. Česká televize v předchozím zadávacím řízení (tj. 

otevřené řízení „Operativní leasing osobních vozidel 2020“, evidenční číslo zakázky dle Věstníku 

veřejných zakázek: Z2020-024003, systémové číslo na profilu zadavatele: P20V00178019) 

provedla posouzení kvalifikace a výzvu k podání předběžné nabídky odeslala v této nové zakázce 

všem dodavatelům, kteří v předchozím řízení podali nabídku a prokázali kvalifikaci. 

Na základě podaných nabídek byla dne 14. 7. 2021 uzavřena smlouva s vítězným uchazečem 

LeasePlan Česká republika na částku 65,4 mil Kč, což odpovídá odhadované předpokládané 

hodnotě. 

 

 

Doporučení: 

K VŘ 1.: Vzhledem k tomu, že se jedná o každoroční opakované výběrové řízení na stejný 

softwarový produkt, počet licencí se stále zvyšuje a zároveň jsou poptávány i licence jiných 

produktů Adobe doporučujeme porovnat, zda nejít cestou nějaké dlouhodobější 

multilicenční smlouvy. 

K VŘ 2.: Důsledně kontrolovat formální náležitosti dokumentů - podepsání protokolů členy 

komise. 

Dále doporučujeme oddělení interního auditu prověřit, zda u IT zakázek nedochází k rušení 

výběrových řízení ve větším rozsahu, případně z jakých důvodů.  

 (5:0:0) 

 

 

Ad 6) Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – informace o dané problematice a průběhu 

kontrolního šetření 

 

Usnesení č. DK 91/17/21 

J. Lamser informoval o průběhu kontrolního šetření. Závěry z tohoto šetření budou předloženy na 

některém z příštích jednání DK. 

 (5:0:0) 
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Ad 7) Projednání kontrolního šetření č. 1_3Q_21 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání 

za 1H21 

 

Usnesení č. DK 92/17/21 

DK schválila závěrečnou zprávu z kontrolního šetření 1_3Q_21 – Kontrola plánu investic a jeho 

čerpání za 1H21 předloženou paní E. Hubkovou. 

 

Pro rok 2021 bylo schváleno na investice včetně DVB-T2 celkem 380 mil. Kč. Z důvodu 

nedočerpaných prostředků z minulých let byl plán rozepsán na celkových 445 mil. Kč. Za 1. pololetí 

roku 2021 bylo čerpání rozepsaného investičního plánu ve výši 27%. 

Za 1. pololetí roku však Česká televize dokázala vybrat zhotovitele a uzavřít smlouvy na 70% 

rozepsaného investičního plánu, protože hned začátkem roku vypsala velké a významné zakázky. 

Vyhnula se tak nepříznivému trendu posledních měsíců, kdy z důvodu rostoucích cen a nedostatku 

materiálu na trhu klesá zájem zhotovitelů ucházet se o veřejné zakázky. 

Lze s jistotou předpokládat, že stanovený objem prostředků na investice nebude překročen. Kolik 

prostředků z plánu investic přejde do dalšího roku, nelze v tuto chvíli odhadnout. Závisí totiž na 

průběhu veřejných zakázek, předložených nabídkách a zájmu uchazečů.  

 

Sledovat dále vývoj v čerpání investic v jednotlivých oblastech a spolu s vedením analyzovat 

a) stav investičních záměrů kritických pro potřeby a fungování ČT 

b) potřebu investic v dalších letech. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 8) Projednání kontrolního šetření č. 2_3Q_21 - Kontrola plnění nápravných opatření 

s datem 30/6/21 auditu Správa nemovitostí 

 

Usnesení č. DK 93/17/21 

DK projednala zprávu předloženou  Andreou Lukasíkovou, která  informovala o výsledku kontroly 

plnění nápravných opatření s datem 30/6/21 auditu Správa nemovitostí, a vzala ji na vědomí.  

 (5:0:0) 

Ad 9) Návrh kontrolního plánu na 4Q2021 k diskusi 

 

Usnesení č. DK 94/17/21 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 4. čtvrtletí roku 2021. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 94/17/21 

 

Q4 

Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT 

2. Rozpočet na rok 2022 - Analýza a doporučení k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2022 

3. Dlouhodobý plán rozvoje 2021 – 2025 – analýza a projednání 

4. Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – dokončení kontrolního šetření z Q3 
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Ostatní činnost související s kontrolní činností 

5. Diskuse s interním auditorem – stručné shrnutí výstupů jednotlivých auditů za 3Q21, 

shrnutí kontroly nápravných opatření/doporučení DK 

6. Projednání pracovní verze plánu interního auditu na rok 2022 

7. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 3Q 2021, měsíční 

reporting, významné události 

8. Zpráva o činnosti DK ve třetím čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a 

odst. 9 zákona o České televizi 

9. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT 

 

 

Ad 10) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 11) Různé 

 

Předseda DK informoval členy DK o tom, že on a místopředsedkyně DK Prokopcová obdrželi 

vyrozumění od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 týkající se „trestního oznámení“ paní 

Ing. Hany Lipovské, Ph.D. V tomto vyrozumění se konstatuje, že podání paní Lipovské 

„neobsahovalo žádné skutečnosti nasvědčující spáchání jakéhokoliv trestného činu, a proto byla 

podatelka vyzvána k tomu, aby podání o takové skutečnosti ve stanovené lhůtě doplnila, a též 

poučena o možné trestní odpovědnosti za křivé obvinění, na což podatelka již nereagovala, a proto 

bylo její podání bez dalších opatření založeno.“ Členové DK vzali tuto informaci na vědomí. 

 

 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

     předseda dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 30. 9. 2021 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

Datum 
odeslání 
odpovědi 

Způsob vyřízení 

e457/21 20. 5. 2021 D. R.  stížnost na výroky H. L.   

CT85201/21 20. 5. 2021 LŽ Jesenicko-špatný signál   

CT86425/21 21. 5. 2021 DN 
stížnost na GŘ – zničení živého plotu, 

Sama doma, atd. 
  

e458/21 22. 5. 2021 P. D.  zvýšená hlasitost reklam - ČT Sport   

e459/21, 
e459/a21 

23. 5. 2021 P. K. Máte slovo - manželství pro všechny   

CT89707/21 24. 5. 2021 AK JŠ, RL stížnost na pořad Černé ovce   

e460/21 24. 5. 2021 I. N. stížnost na vyjádření V. M.   

e461/21 24. 5. 2021 P. K.  stížnost na propagaci hazardu   

e462/21 24. 5. 2021 A. Š. stížnost na pořad Infiltrace   

e463/21 26. 5. 2021 J. B. 
stížnost na nárůst vystoupení 

poslanců SPD ve zpravodajských 
pořadech ČT 

  

CT94614/21 26. 5. 2021 Agrofert Stížnost na pořad Reportéři ČT   

e464/21 27. 5. 2021 T. T. 
stížnost na chování redaktorů ČT ke 

kauze D. F. 
  

e465/21 27. 5. 2021 J. C. 
stížnost na přenos sportovního utkání 

ze dne 27. 5. 2021 
  

CT95928/21 28. 5. 2021 P. K. Máte slovo - manželství pro všechny   

e390j/21 29. 5. 2021 V. N.  stížnost na ČT   

e466/21 30. 5. 2021 D. G.  stížnost na zpravodajství ČT   

e467/21 30. 5. 2021 P. R. stížnost - výběr členů RČT, vývoj RČT   

e208e/21 31. 5. 2021 V. J. stížnost na J. Ž.   
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e201b/21 2. 6. 2021 V. K. stížnost na GŘ   

e390k/21 2. 6. 2021 V. N. stížnost na ČT   

CT102044/21 2. 6. 2021 J. J.  
Nedej se - Myslivecká praxe a obnova 

krajiny 
  

e468/21 7. 6. 2021 K. K. stížnost - předvolební zpravodajství   

e469/21 7. 6. 2021 A. K.  
žádost o radu - důsledek reportáže 

"Implantát" pořadu Černé ovce 
  

e470/21 15. 6. 2021 J. X. D. stížnost na L. V.    

e281b/21 16. 6. 2021 M. T. účinkování Z. G. V pořadu StarDance   

e356c/21 23. 6. 2021 M. V.  
stížnost na Události, komentáře - 

moderace B.K. 
  

e456a/21 22. 6. 2021 V. K.  urgence odpovědi   

e462a/21 13. 7. 2021 A. Š. reakce na reakci-Infiltrace   

e471/21 18. 6. 2021 M. M. 
stížnost na reklamy ve vysílání ČT 

Sport 
  

e472/21 22. 6. 2021 R. K. 
stížnost na chování radního 

L.X.Veselého 
  

e473/21 22. 6. 2021 T. H. 
stížnost na vysílání Panorama na ČT 

Sport 
  

e474/21 24. 6. 2021 M. L. stížnost na reportáž o léčbě obezity   

e475/21 22. 6. 2021 H. S. 
stížnost na vysílání fotbalových utkání 
zahraničních týmů místo mistrovství 

Evropy softballu 

  

e476/21 1. 7. 2021 J. K. 
stížnost na zrušení přímého přenosu 

fotbalových zápasů 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e478/21 5. 7. 2021 P. L. stížnost na Divácké centrum ČT 30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e479/21 22. 4. 2021 H. T. stížnost na práci Rady ČT   

e480/21 6. 7. 2021 P. F.  
stížnost na reportáž ze dne 5.7.2021 v 
pořadu Události - zavádějící informace 

o vysychání v Boleveckém rybníku 

30. 9. 2021 Odpověď RČT 

CT144687/21 23. 6. 2021 
Nielsen Legal, 
Zdravé forum 

tendenční reportáž - Události v 
regionech 

  

CT113790/21 24. 6. 2021 J. J. dotazy na pořad 168 hodin   
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CT120795/21 9. 7. 2021 D. N. stížnost na neřešení předešlé stížnosti   

CT126772/21 12. 7. 2021 S. B. 
žádost o poskytnutí právní analýzy 

vztahu RČT, Dozorčí komise a GŘ ČT 
  

CT123055/21 14. 7. 2021 O. S. Stížnost na LV   

CT123511/21 15. 7. 2021 J. O. Stížnost na ČT   

e432a/21 20. 7. 2021 H. B. žádost o řešení předešlé stížnosti   

e481/21 20. 7. 2021 R. B. stížnost na člena RČT LV   

e483/21 22. 7. 2021 V. B. 
stížnost na zprostředkování informací 

o problematice covid-19 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e484/21 23. 7. 2021 K. D. stížnost na vysílací časy z OH v Tokiu 30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e485/21 25. 7. 2021 J. Š. stížnost na vysílání zpráv o počasí 30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e486/21 28. 7. 2021 I. Š. stížnost na HL   

e487/21 28. 7. 2021 M. J. stížnost na HL   

e488/21 29. 7. 2021 D. P. 
stížnost na označování ruských 

sportovců na OH v Tokiu 
  

CT134272/21 3. 8. 2021 M. P. 
stížnost na nepravdivé a neobjektivní 

informace v tiskové zprávě z 10. 
jednání RČT z 21.7.2021 

  

e489/21 13. 8. 2021 M. J. 
stížnost na nedodržování zákona členy 

RČT 
  

e490/21 14. 8. 2021 M. F. 
stížnost na moderátorku 
zpravodajského pořadu  

30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e491/21 16. 8. 2021 O. K. stížnost na relaci počasí 30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e492/21 16. 8. 2021 Š. S.  
žádost o informaci politické 

kandidatury členů RČT 
  

e493/21 21. 8. 2021 V. P. stížnost na zaměňování slov   

e494/21 25. 8. 2021 K. S.  
stížnost na nevyváženost 

poskytnutého vysílacího času 
politickým stranám 

30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e362a/21 29. 8. 2021 P. V. stížnost na pořad OVM   

e69a/21 31. 8. 2021 F. S. stížnost na nevyváženost ČT   
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e495/21 1. 9. 2021 J. H. 
stížnost na nepřesné informování 

ohledně COVID-19 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e497/21 5. 9. 2021 J. V. 
stížnost na používání výrazu 

pandemie a epidemie 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e498/21 5. 9. 2021 M. Z. stížnost na pořad OVM   

e499/21 5. 9. 2021 P. P. 
stížnost na postup pro účast v 

předvolebních debatách ČT 
  

e500/21 6. 9. 2021 M. L. stížnost na pořad 168 hodin 30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e501/21 10. 9. 2021 P. Z. 
stížnost na nepřesné informace k 

výročí útoku 11. září 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

e502/21, 

e502a/21, 
e502b/21, 
e502c/21, 
e502d/21, 
e502e/21, 
e502f/21, 
e502g/21, 
e502h/21, 
e502i/21, 
e502j/21, 
e502k/21, 
e502l/21, 

e502m/21, 
e502n/21, 
e502o/21 

13. 9. 2021, 
14. 9. 2021, 
15. 9. 2021 

D. K., 
B.H., 
A.B., 
L.V., 
M.A., 
R.S., 
O.Z., 
I.M., 
I.M., 
S.H., 
J.M., 
J.B., 
I.B., 
P.B., 
K.B., 
R.K. 

otevřený dopis k zastoupení 
politických subjektů v předvolebních 

debatách 

  

e58g/21 12. 9. 2021 J. B. stížnost na pořad OVM   

e503/21 16. 9. 2021 J. T. stížnost na pořad OVM   

e504/21 16. 9. 2021 V. P. 
připomínka ke znalostem českého 

jazyka redaktorů ČT 
30. 9. 2021 Odpověď RČT 

CT160456/21 7. 9. 2021 J. Š.  
odvolání k rozhodnutí ČT-zák. 

106/1999Sb. 
  

CT164859/21 10. 9. 2021 R., V. Š. 
urgence k vyřízení výzvy k upuštění od 
zásahu do práv na ochranu osobnosti 

a práv na ochranu osobních údajů 

  

CT171698/21 20. 9. 2021 J. J.  dotazy-RRTV, volby NA VĚDOMÍ 

CT178308/21 22. 9. 2021 J. J. výzva ZŠ k omluvě HL   

CT178582/21 23. 9. 2021 PSP ČR Odvolání HL z funkce členky Rady ČT   

 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 
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č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum přijetí 
vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

CT14124/21 22. 1. 2021 J. L. 
vyjádření k vyhlášené zakázce ČT viz 

usnesení RCT 128-11-20 
27. 1. 2021 29. 1. 2021 

Odpověď RČT 
24. 3. 2021 

e24/21 27. 11. 2020 R. Ž. 
stížnost na generálního ředitele ČT - 
ovlivňování voleb do dozorčí komise 

Rady ČT 

27. 1. 2021 10. 2. 2021 
Odpověď RČT 

24. 3. 2021 

e221/21 
e221a/21 

1. 3. 2021 H. K. 
žádost o 106/1999 Sb. zákona o 

svobodném přístupu k informacím-
zrušení pořadu Reportéři ČT 

24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

5. 5. 2021 

CT26384/21 10. 2. 2021 D. S. 
nedostatečné informování o 

vznikajícím občanském hnutí Přísaha 
ve vysílání ČT 

24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

CT 
40204/21 

1. 3. 2021 V. R. 
dotaz k informování na ČT24 - 

Usnesení Vlády ČR ohledně pandemie 
24. 3. 2021 

Přímé vyřízení 
22. 4. 2021 

CT43696/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na postup ČT - poplatky 24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

e240/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na pořad Máte slovo 24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

CT34880/21 22. 2. 2021 J. Š. informování ČT o COVIDu 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

CT 
39603/21 

26. 2. 2021 M. K. podnět k pořadu Nedej se 24. 3. 2021 19. 4. 2021 
Odpověď RČT 

21. 7. 2021 

CT10953/21 18. 1. 2021 V. M.  
Stížnost na způsob informování o 

jmenování ministra zdravotnictví ze 
dne 29. října 2020 

24. 3. 2021 19. 4. 2021 
Odpověď RČT 

21. 7. 2021 

CT44918/21 22. 2. 2021 anonym upozornění na střet zájmů v ČT 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e222/21 2. 3. 2021 M. K. 
stížnost na obsah a formu pořadu 

OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e239/21 5. 3. 2021 J. H. 
stížnost na GŘ-porušování Kodexu, 

stížnost na pořad OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e102/21 25. 1. 2021 J. S. stížnost na pořad OVM 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e181/20 
e307/21 

30. 11. 2020 
19. 3. 2021 

J. J. stížnost na GŘ 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

CT18503/21 1. 2. 2021 L. G. O. 
stížnost na šéfredaktora zpravodajství 

a GŘ ČT pro porušen Kodexu ČT 
21. 7. 2021 31. 8. 2021  

e192/21 23. 2. 2021 P. V. 
dotaz na platnost etického kodexu ČT, 

bod 19.2. při Covid-19 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e175/21 19. 2. 2021 M. P. 
předžalobní výzva-nepravdivé 
informace o osobě v pořadu 

Newsroom ČT24 

24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e218/21 28. 2. 2021 P. B. 
stížnost na pořad OVM-nepozvání 

T. O. 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e171/21 18. 2. 2021 Z. K. 
stížnost na zdroj informací V. M. –

 OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e167/21 16. 2. 2021 V. V. stížnost na Fokus Václava Moravce 24. 3. 2021 19. 4. 2021  
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e175/21 19. 2. 2021 M. P. předžalobní výzva 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

e240/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT46244/21 11. 3. 2021 M. H. 
žádost o zařazení filmu Horoucí srdce 

Boženy Němcové 
21. 7. 2021 

Přímé vyřízení 
23. 9. 2021 

CT52377/21 23. 3. 2021 J. P. 
nespokojenost s odpovědí na 

předešlou stížnost 
21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT53934/21 25. 3. 2021 J. J. stížnost na porušení Kodexu ČT 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT57435/21 30. 3. 2021 J. P.  stížnost na J. Železného 21. 7. 2021 
Přímé vyřízení 

23. 9. 2021 

e179b/21 17. 4. 2021 J. Š. stížnost na redaktora J. H. 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT94615/21 20. 4. 2021 H. J.  stížnost na ČT 21. 7. 2021 
Přímé vyřízení 

23. 9. 2021 

e397/21 20. 4. 2021 T. Ř. stížnost na pořad Newsroom 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e416/21 29. 4. 2021 P. Š. 
stížnost na nedostatečný mediální 

prostor pro zástupce Trikolóry 
21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e420/21 1. 5. 2021 G. K. stížnost na pořad Zázraky přírody 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e425/21 3. 5. 2021 F. Ch. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e437/21 10. 5. 2021 P., L. S. stížnost na pořad Reportéři ČT 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

e439/21 12. 5. 2021 F. M.  stížnost na žádost o potvrzení 21. 7. 2021 
Přímé vyřízení 

23. 9. 2021 

e424a/21 14. 5. 2021 P. H. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e448/21 14. 5. 2021 S. B. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e455/21 18. 5. 2021 V. P. 
podpora služeb plzeňského hospice 

Domov 
21. 7. 2021 

Přímé vyřízení 
23. 9. 2021 

e458/21 22. 5. 2021 P. D. 
stížnost na zvýšení hlasitosti zvuku při 
komerčních přestávkách na programu 

ČT Sport 

21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT89707/21 24. 5. 2021 AK Štaidl, Leška stížnost na pořad Černé ovce 21. 7. 2021 
Přímé vyřízení 

23. 9. 2021 

CT94614/21 26. 5. 2021 J. M., A. B. stížnost na pořad Reportéři ČT 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

CT98450/21 28. 5. 2021 S. V. poškozování autorských práv 21. 7. 2021 
Přímé vyřízení 

23. 9. 2021 

e477/21 4. 7. 2021 J. Š. 
stížnost na nedodržení zákona 

106/1999 Sb. 
30. 9. 2021 Přímé vyřízení 

e496/21 2. 9. 2021 J. Ch. stížnost na koncesionářské poplatky 30. 9. 2021 Přímé vyřízení 

CT160586/21 8. 9. 2021 B. B.  
nesouhlas s vysíláním pořadu 

Uzamčený svět 
30. 9. 2021 Přímé vyřízení 
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CT109642/21 17. 6. 2021 J. Č. 
stížnost na reportáž „Pomoc pro děti 

z Gazy“ 
30. 9. 2021  

e482/21 21. 7. 2021 L. B. stížnost na Události 30. 9. 2021  

CT171466/21 20. 9. 2021 
Kancelář prezidenta 

republiky 
stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce 
30. 9. 2021  

CT147719/21 23. 8. 2021 J. J.  
stížnost na analýzu spol. Media 

Content Experts 
30. 9. 2021  

 


