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Možnosti spolupráce 

neziskových organizací  

s Českou televizí 

 



 

 

• Podpořili jsme 50 charitativních, humanitárních nebo 
osvětových projektů 

 

• Odvysílali jsme dvacet benefičních pořadů a 
benefičních speciálů 

 

• Díky nim jsme získali na dobročinné účely přes        
57,5 milionu Kč 

Charitativní aktivity ČT 2018 
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Co nabízíme? 



 

 

• V roce 2018 ČT formou spotové kampaně podpořila 
28 projektů 

 

• Celkem jsme odvysílali 1 741 spotů (cca 10 hodin) 

 

• Spot vyrábí na své náklady žadatel, ČT zdarma 
poskytuje prostor ve vysílání 

 

• Žádosti vyhodnocujeme kvartálně. Nejbližší uzávěrka 
je 30. 9. 2019, žádá se na období 1. 5. – 31. 8. 2020 

 

Spotové kampaně 



  

Benefiční speciály 
 

 

 

• Od roku 2015 propojujeme úspěšné pořady s 
neziskovými organizacemi 

 

• Kluci v akci, Herbář, Všechnopárty, Stardance, 
Zázraky přírody, Pošta pro Tebe, Kde domov můj … 

 

• Organizace získává finanční podporu z DMS 
zaslaných diváky a zároveň prostor pro prezentaci 

 

• Výběrová řízení vyhlašujeme průběžně, do 30.9. je 
otevřené přihlašování na Zázraky přírody 
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Benefiční pořady 
 

 

 

• Tradiční benefice: Pomozte dětem  
a Adventní koncerty ČT 

 

• V roce 2018 jsme odvysílali 5 dalších benefic: 
 Tříkrálový koncert 

 Open Air koncert České filharmonie pro Člověka v tísni 
 Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2018 

 Světlo pro Světlušku  

 Koncert pro obnovu svatovítských varhan 

 

• Výnos: 19 milionů Kč 
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Adventní koncerty  

 

• Za 28 let získáno 205 milionů Kč pro 116 organizací 

 

• V roce 2018 rekordní výtěžek: přes 11 milionů Kč 

 

• Přihlášky na ročník 2020 budeme přijímat do 
30.4.2020 

 

• Vybíráme 4 organizace, kterým naše podpora umožní 
rozvíjet nebo zkvalitnit jejich činnost 
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Redakční podpora  

 

• Veřejně prospěšným projektům a organizacím se 
věnujeme dlouhodobě 

 

• Témata nabízíme pořadům jako je Sama doma, Studio 
6, Dobré ráno, 168 hodin … 

 

• Zpravodajství: Události, Události v regionech, ČT24, 
Studio 6, Zprávičky ČT :D 

 

• Dokážeme podpořit také prostřednictvím nových médií 
ČT (Fb, Twitter, Instagram) 



Vzdělávání a workshopy 
 

 

 

• Pravidelně pro neziskové organizace pořádáme 
vzdělávací akce 

 

• Od roku 2018 organizujeme workshopy v regionech 
(České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno a Olomouc) 
  

• Workshopy v Praze – jaro „obecný“, podzim 
specializovaný 



Další formy podpory 
 

 

 

• Den jinak – září 2019 měsíc dobrovolnictví 

 

• Mikulášská charitativní projekce pro znevýhodněné 
děti 

 

• Vánoční a velikonoční jarmark 

 

• Podpora sociálního podnikání – Mental Café 

 

• Ad hoc sbírky a akce – zaměstnanecká materiální 
sbírka pro Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně 



 

Web: ČT podporuje charitu 
 
Jiří Váňa 
manažer charitativních aktivit 
tel.: 261 137 054; 608 972 594 
e-mail: jiri.vana@ceskatelevize.cz  
 
Adéla Kouřilová 
koordinátorka charitativních aktivit 
tel.: 261 137 078 
e-mail: adela.kourilova@ceskatelevize.cz 
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Kontakt 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/beneficni-porady/jak-zadat-o-beneficni-porady/
mailto:jiri.vana@ceskatelevize.cz
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Děkuji za pozornost 
a těším se na spolupráci! 
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