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Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 7. 5. 2014 v TS Brno 

 
 
Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, P. 

Koutný, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, J. Pavlata, J. Prokeš, J. Závozda 
 

Omluveni: M. Jankovec, P. Koutný – příchod 10:07 hod. 
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   J. Dědič 
Hosté:  P. Dvořák, K. Burian, M. Cimirot, R. Jansa, J. Budíková, J. Staněk 
 
 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Informace ředitele TS Brno 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 96/09/14: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

       (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. Petr Koutný nebyl přítomen. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 97/09/14: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Luboš Beniak a Petr Koutný 

pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. Petr Koutný nebyl přítomen. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 98/09/14: Rada souhlasí se žádostí generálního ředitele o změnu termínu projednávání 

materiálu „Zpráva o ČT:D a ČTart po šesti měsících experimentální fáze vysílání“, a to z termínu 4. 6. 

2014 na termín 18. 6. 2014. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.  

 

Usnesení č. 99/09/14: Rada obdržela materiál „Analýza TV kanálu ČT 1 za rok 2013“ a pověřuje 

pana radního Jiří Závozdu zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 

usnesení v této věci na jednání Rady dne 4. 6. 2014. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 100/09/14: Rada obdržela materiál „Analýza TV kanálu ČT 2 za rok 2013“ a pověřuje 

pana radního Petra Koutného zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením 

návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 4. 6. 2014. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

Usnesení č. 101/09/14: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 

nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání Rady. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Od 1. května letošního roku jsem zřídil Editoriální panel - RGŘ č.27 je publikované na intranetu 
ČT. Osmičlenný Editoriální panel bude fungovat jako profesní poradní orgán ředitele 
zpravodajství. Cílem panelu je napomáhat k respektování svobody projevu, práva na informace a 
mapovat skutečnosti, které nejsou zahrnuty v Etickém kodexu ČT, ale v praxi mohou nastat. 
 
Editoriální panel vydává: 
Doporučení - např. v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do odvysílaného pořadu nebo 
byly neoprávněně vyřazeny příspěvky či reportáže  
Stanoviska - např. když osoba stojící mimo ČT neoprávněně napadne redaktora nebo redakci 
Vyjádření -  např. ke stížnostem třetích osob.  
Zabývat se bude zpravodajskými a politicko-publicistickými pořady. Po uplynutí jednoho roku jeho 
účinnost vyhodnotím. 
   

2. K debatám lídrů věnovaným volbám do Evropského parlamentu, přibude den před začátkem 
voleb Evropská superdebata. Pozváno do ní bude všech dvanáct lídrů, kteří se objevili v některém 
z předešlých speciálů s Václavem Moravcem. Evropskou superdebatu odvysílá Česká televize 
22. května od 21h z pražského Kongresového centra na svém prvním programu a na 
zpravodajském kanálu ČT24. Trvat bude sto minut. Dnešní speciál k Evropským volbám je 
vysílaný z Brna, další je z Prahy dne 14. května a 21. května je naplánovaný v živém přenosu z 
Bruselu.   

3. Dnes ve 14h. 20min. Česká televize začne vysílat na ČT1 volební spoty politických stran, hnutí a 
koalic kandidujících do Evropského parlamentu. V souladu se zákonem o volbách do Evropského 
parlamentu vyhradila Česká televize ve vysílání programu ČT1, ČT2 a ČT24 celkem 14 hodin 
vysílacího času pro tyto volební spoty a vydala příslušné instrukce. Všechny informace jsou 
veřejně přístupné na webu České televize, včetně rozpisu vysílacích časů. Celkem kandiduje 38 
subjektů, avšak spoty nedodaly 4 politické subjekty. V jednom případě byl požádán kandidující 
subjekt, aby dodal náhradní spot. Protože Česká televize není oprávněna zasahovat do obsahu 
spotů, kontaktovali jsme politickou stranu telefonicky, e-mailem i poštou, požádali jsme ji o dodání 
náhradního spotu a současně jsme popsali důvody. Politická strana pak dodala náhradní volební 
spot a ten bude odvysílán. 

4. V období, kdy Česká televize připomíná výročí zahájení televizního vysílání, nabízí svým 
zaměstnancům jedinečnou možnost se seznámit s prací pro charitu a neziskový sektor. ČT v 
duchu svého poslání pravidelně podporuje charitativní projekty, neziskové organizace, ať už to je 
prostřednictvím charitativních spotů, podporou vlastních charitativních sbírek, podporou 
humanitárních sbírek při mimořádných událostech, tvorbou vlastních pořadů ve vysílání nebo 
formou mediálních partnerství. Tento nový projekt s názvem Den jinak s Českou televizí nabízí 
zaměstnancům možnost si vzít zcela dobrovolně jeden den placeného volna na pomoc v 
neziskové organizaci. Neziskové organizace získávají pracovní sílu, kterou si např. nemůžou 
dovolit, a Česká televize navazuje na hodnoty, které vyznává a naplňuje, a těmi jsou společenská 
zodpovědnost, solidarita a veřejná služba.  

5.  Na letošním ročníku festivalu Finále Plzeň získaly projekty České televize hlavní cenu v obou 
kategoriích věnovaných televizní tvorbě a dalších sedm ocenění, včetně Zlatého ledňáčka za 
celovečerní film pro koprodukční snímek Jako nikdy či zvláštního uznání pro film Jiřího Mádla 
Pojedeme k moři. Čeká televize tak uspěla v jedenácti z celkem třinácti kategorií.  
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Ocenění pro nejlepší televizní projekty zařadil festival Finále Plzeň letos do svého programu 
poprvé, stejně tak jako dal letos poprvé možnost uspět i slovenským formátům. Čtvrtá hvězda a 
Cirkus Bukowsky tak uspěly v široké česko-slovenské konkurenci.  Cenu Dagmar Táborské za 
nejoriginálnější dokumenty autorky do 35 let si odnesl snímek Počátky režisérky Lindy Kallistové 
Jablonské. Uspěl také dokument, který Česká televize uvedla v den svého jednašedesátého 
výročí, Parta Analog režiséra Martina Duška. Studentská porota festivalu vybrala jako nejlepší 
dokumentární film jeden díl Českého žurnálu, snímek Gadžo Tomáše Kratochvíla. Z 
koprodukčních filmů ČT uspěl snímek Jako nikdy Zdeňka Tyce, Pojedeme k moři Jiřího Mádla, 
divácké ceny si odnesl film Křídla Vánoc i jeho hlavní představitel Richard Krajčo. Uspěl také 
dokument Show! Bohdana Bláhovce.  
 

6. Česká televize si ze 49. ročníku Academia Film Olomouc odváží ocenění za své snímky. Na 
mezinárodním festivalu populárně-vědeckých dokumentů, který se konal od 15. do 20. dubna v 
Olomouci, porota ocenila dva dokumentární filmy, a to hned třemi cenami. Cenu RWE za nejlepší 
český populárně-vědecký dokumentární film a Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší 
český dokument v oblasti humanitních a společenských věd získal koprodukční snímek Čí je moje 
dítě v režii Radima Procházky a Marka Dudy. Druhým oceněným byl dokumentární snímek Řeky 
Otakara Štěrby, ve kterém režisér Ladislav Moulis přibližuje osobnost profesora Štěrby.  Snímek 
si odnesl Cenu časopisu Vesmír za nejlepší český dokument v oblasti přírodních věd. 

7. Regionální zpravodajství České televize Praha obdrželo na slavnostním vyhlašování 17. ročníku 
novinářské soutěže Média na pomoc památkám dvě ocenění. První ocenění získali Petr Sojka a 
Ondřej Procházka za seriál v magazínu Z metropole o pražských dvorcích, druhé putovalo 
autorům loňského letního seriálu Umění restaurátorů. V soutěži, kterou pořádá sdružení Pro 
Bohemia a Syndikát novinářů ČR, se České televizi podařilo uspět již poněkolikáté. 
 

 

5) Informace ředitele TS Brno 

 

Usnesení č. 102/09/14: Rada bere na vědomí informace ředitele TS Brno pana Karla Buriana a jeho 
spolupracovníků o programových, výrobních a ekonomických aspektech TSB a konstatuje, že TS 
Brno plní své zákonné poslání. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 103/09/14: Rada vyslechla informaci ředitele TS Brno Karla Buriana o přípravě 

výstavby nového studia TS Brno. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 104/09/14: Rada bere na vědomí Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 23. 
dubna 2014 včetně informace DK o vyžádaných materiálech (Usnesení č. DK 19/03/14 a Usnesení č. 
DK 29/04/14). Příloha č. 1 tohoto zápisu. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 105/09/14: Rada ČT po projednání v dozorčí komisi (Usnesení č. DK 31/04/14) 
doporučuje generálnímu řediteli, aby u zadávání veřejných zakázek zajistil doložení stanovení 
očekávané ceny prokazatelným způsobem. 
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 106/09/14: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT o stavu řešení 

stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz. příloha zápisu). 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Různé 

 

a) Podnět V. Dostála ke způsobu volby nového ředitele TS Brno. 

 

b) 1. náměstkyně ministra kultury K. Kalistová zaslala Radě ČT požadavek na nominování 

zástupců Rady ČT do pracovní skupiny za účelem přípravy změny mediálních zákonů.  Prvního 

setkání této skupiny dne 16. 5. 2014 se zúčastní místopředsedové Rady ČT Jaroslav Dědič a 

René Kühn. Schůzka členů Rady ČT nad informacemi z tohoto setkání proběhne dne 21. 5. 2014 

od 11:30 hod. v prostorách Rady ČT. 

 

c) Volba předsedy a místopředsedy Rady ČT proběhne na 10. jednání Rady ČT dne 21. 5. 2014. 

 

d) Návrh termínu volby nové Dozorčí komise Rady ČT (končící mandát dne 10. 7. 2014) proběhne 

dne 4. 6. 2014 (1 člen pro – J. Kratochvíl) 

     18. 6. 2014 (12 členů hlasovalo pro)  

1 člen se zdržel – J. Brandejs 

 

e) Návrh programu 10. jednání Rady ČT v roce 2014, které se uskuteční ve středu dne 21. 5. 

2014 od 13:00 hodin v Café restaurantu, bude upřesněn v pozvánce. 

 
 
9) Závěr  
 
 
 
 
 

              Mgr. Jaroslav Dědič 
 místopředseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Zápis ze 4. jednání DK ze dne 23. dubna 2014 
2) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luboš Beniak                      Mgr. Petr Koutný  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 23. 4. 2014 

 

Přítomni:  J. Staněk, S. Macášková, J. Malina, J. Stránský 

Omluveni:   J. Maceška  
 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam 

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 17. 3. 2014 

 

Usnesení č. DK 21/04/14 

 

Na základě úkolu Rady ČT předkládá dozorčí komise informaci o stavu čerpání investičních 

prostředků v roce 2013.  

 

Celkový investiční rozpočet na rok 2013 činil 796 mil. Kč. Skutečně vysoutěžen a dodán byl 

dlouhodobý majetek v hodnotě 316 mil. Kč. U investic v hodnotě 417 mil. Kč pak byl v roce 2013 

zahájen proces výběru dodavatele, ale dodání bude uskutečněno až v roce 2014. Finanční 

prostředky na tyto investice byly převedeny a jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2014.  

 

Z investic uskutečněných v roce 2013 směřovala největší část prostředků (56%) do nákupů nové 

televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů (mezi nejvýznamnější 

položky z oblasti techniky pořízené v roce 2013 patří nákup kamer v technologii HD za 24,6 mil. 

Kč, investice spojené s vysílacím serverem Omneon za 12,2 mil. Kč a nákup HD objektivů za 

9,3 mil. Kč). Druhou nejvýznamnější oblastí z pohledu vynaložených finančních prostředků 

(20%) byly v roce 2013 nákupy informačních technologií (nákup diskových datových polí za 6,7 

mil. Kč a nákup centrálního uložiště za 5,7 mil. Kč). 

 

Zbývající prostředky ve výši 63 mil. Kč, které nebyly využity v roce 2013 a nebyly ani převedeny 

do roku 2014, představují buď úsporu (vysoutěžená cena byla nižší než plánovaná) nebo se 

týkají akcí, které nebudou realizovány, protože došlo k přehodnocení jejich potřebnosti, anebo 

bylo nalezeno jiné řešení.  

 (5:0:0) 
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ze dne 2. 4. 2014 

Usnesení č. DK 22/04/14  

  

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

dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 1. čtvrtletí roku 2014.  

Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

(5:0:0) 

 

ze dne 5. 4. 2014 

 

Usnesení č. DK 23/04/14  

 

DK obdržela kompletní dokumentaci k dílčímu plnění na základě rámcové smlouvy na nákup 

mixážních pultů pro, uzavřené v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991Sb. 

ve spojení s ustanovením § 11 a § 89 zákona č. 137/2006Sb. Předmětem dodávky byla dodávka 

zvukové režie Vista 9 do studiového komplexu SK 7 Kavčí hory.  

Důvodem nákupu byla modernizace studií, přechod od analogového řešení zvuku na plně 

digitalizovaný formát, omezení rizika výskytu manipulačních chyb a technických závad při živém 

vysílání. V roce 2011 proběhl formou elektronické aukce výběr dodavatele těchto zařízení, na 

základě čehož byla se společností AUDITECH s.r.o. uzavřena rámcová smlouva na dobu 36 

měsíců s postupným plněním. Dne 29.2.2012 vyzval zadavatel společnost AUDITECH s.r.o. 

k poskytnutí dílčího plnění – dodávky mixážního pultu v hodnotě zakázky 6,920.000,- Kč bez 

DPH a dne 22.5.2012 k dodávce mixážního pultu v hodnotě zakázky 6,920.000,- Kč bez DPH 

v souladu s rámcovou smlouvou.  

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky dílčího plnění dané 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebyly 

porušeny.  

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 24/04/14  

 
DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce SK 7“. Jednalo se o 

veřejnou zakázku otevřeným řízením podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

zveřejněnou dne 13.4.2012 s očekávanou cenou 36 mil. Kč, která byla stanovena na základě 

analýzy nabídkové položkové specifikace obdobné investiční akce Modernizace SK8, 

realizované v roce 2011 a dále na základě průzkumu trhu.  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce TV technologie studiového komplexu SK7, 

zahrnující vypracování realizační projektové dokumentace, dodávku zařízení obrazové a 

zvukové části, dodávku zařízení pro záznam, dodávku technologického nábytku, montáž, 

uvedení technologického celku do provozu a vypracování dokumentace skutečného stavu 

v objektu zpravodajství ČT na Kavčích Horách. 

 

Důvodem investiční akce je vybudování technologického celku, umožňujícího výrobu a vysílání 

pořadů s vysokým rozlišením obrazu (HD), zajištění zpracování vícekanálového zvukového 
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doprovodu spolu s přechodem na digitální přenos a zpracování zvukových kanálů. Původní, 15 

let staré zařízení bylo již na hranici živostnosti. 

 

Z vyžádaných podkladů bylo zjištěno, že 6 členná komise posoudila nabídku jediného uchazeče, 

který splnil zákonné a kvalifikační požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

Hodnotícími kritérii byla cena s váhou 90% a délka záruky s váhou 10 %. V souladu 

s ustanovením § 79 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách a v souladu se zadávacími 

podmínkami, tj. pokud by hodnotící komise měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče, 

hodnocení nabídek komise neprovedla. Ze všech jednání komise jsou v souladu se Zákonem 

pořízeny protokoly o jednání. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka jediného uchazeče je 

ekonomicky nejvýhodnější. 

 

Na základě vyhodnocení výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo se společností ELVIA-

PRO, s.r.o. za cenu 31.896.000,- Kč bez DPH.  

 

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky dané 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly 

porušeny. 

(5:0:0) 

ze dne 14. 4. 2014 

 

Usnesení č. DK 25/04/14  

DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Užitkové vozy“. 

 

Předmětem zakázky bylo dodání 3 ks užitkových vozidel jako náhrada za stávající již poruchové 

automobily. Zakázka byla rozdělena do tří částí: 

a) Skříňový vůz třímístný pro ČT Praha 

b) Užitkový automobil 6-ti místný pro ČT Praha 

c) Užitkový automobil třímístný pro TS Brno 

 

Předpokládaná cena 1 750 000,- Kč bez DPH – stanovena na základě průzkumu trhu. 

ČT obdržela devět nabídek. 

Tříčlenná hodnotící komise vybrala dle hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena s váhou 

100% , pro část a) NH Car, s.r.o.,Diskařská 100, 169 00 Praha-Břevnov s nabídkovou cenou 

595 145,- Kč, pro část b) NH Car s.r.o. ,Diskařská 100, 169 00 Praha-Břevnov s nabídkovou 

cenou 478 126,- Kč, část c) byla zrušena, a to z důvodu nesplnění parametrů zadání veřejné 

zakázky (nabídnuté vozidlo Fiat od obou uchazečů přesahuje zadavatelem požadovanou 

maximální celkovou délku).                                                                     

    

Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky splňovaly 

veškeré požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem 

č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 
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ze dne 18. 4. 2014 

 

Usnesení č. DK 26/04/14  

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce Kamery a příslušenství pro ČT. 

Jednalo se o veřejnou zakázku zveřejněnou dne 21.3.2013 podle zák. č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách s očekávanou cenou 25 960 000,-  Kč. 

 

Veřejná zakázka byla v souladu s § 98 zákona rozdělena do 6 částí a to následujícím 

způsobem: 8 ks souprav reportážních kamer se záznamem na paměťovou kartu (předpokládaná 

cena 13 mil. Kč), 4 ks reportážních kamer pro publicistiku se záznamem na paměťovou kartu 

(předpokládaná cena 750 tis. Kč), 1 ks kamerového řetězce pro SK 7 (předpokládaná cena 2,4 

mil. Kč), 4 ks reportážních kamer se záznamem na optický disk ve formátu XD cam a 2 ks 

kamer s C-MOS čipem (předpokládaná cena 7,2 mil. Kč), 1 ks HD kamery s příslušenstvím 

(předpokládaná cena 800 tis. Kč) a 1 ks kamerové soustavy XDCAM HD (předpokládaná cena 

1,8 mil. Kč). 

 

Důvodem nákupu byla plánovaná obměna zastaralých kamer potřebných pro výrobu vysílání 

pořadů.  

Z vyžádaných podkladů bylo zjištěno, že nabídky podaly 3 uchazeči, nabídka jednoho uchazeče 

nevyhověla požadavkům zadávací dokumentace a vzhledem ke skutečnosti, že doplnění 

nabídky uchazeč provedl po lhůtě pro podání nabídek, byla tato nabídka vyřazena ze soutěže. 

 

Tříčlenná hodnotící komise provedla ze všech svých jednání protokoly v souladu se zákonem a 

jako nejvýhodnější nabídku, která získala nejvyšší počet bodů v rámci hodnotících kritérií, 

kterými byla nabídková cena s váhou 85 % a délka záruční doby s váhou 15 %, doporučila 

společnost ELVIA-PRO, s.r.o. s cenovou nabídkou 25 721 630 Kč bez DPH (pro část 1 cena 

12 872 120,- Kč, pro část 2 cena 713 100,- Kč, pro část 3 cena 2 564 790,- Kč, pro část 4 cena 

6 970 900,- Kč, pro část 5 cena 791 940,- Kč, pro část 6 cena 1 808 780,- Kč) a délkou 

garantované záruky 26 měsíců. 

 

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné zakázky dané 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly 

porušeny. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentace veřejné zakázky neobsahuje doklad, jakým 

způsobem byla stanovena očekávaná cena zakázky (je pouze konstatováno, že cena byla 

stanovena na základě průzkumu trhu), dozorčí komise navrhuje Radě ČT, aby doporučila 

generálnímu řediteli u zadávání veřejných zakázek zajistit doložení stanovení očekávané ceny 

prokazatelným způsobem. 

(5:0:0) 

 

 

Usnesení č. DK 27/04/14  

V souvislosti s kontrolou dodržení plánovaných nákladů na výrobu pořadů Dozorčí komise žádá 

generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení složky pořadů k těmto projektům: 

 Z centra hrané tvorby  - Den po Mnichovu (TV film z cyklu České století)   

 Z centra zábavné tvorby – Na plovárně 
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 Z centra divadla, hudby a dětské tvorby - Zločin v Posázavském Pacifiku (záznam 
divadelní inscenace). 
 

Žádost na generálního ředitele je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

(5:0:0) 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Usnesení č. DK 28/04/14 

 

DK vyslechla informace předsedy DK Jiřího Staňka z 6. a 7. jednání Rady ČT. 

(4:0:0) 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012  

 

Usnesení č. DK 29/04/14  

 

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto 

výběrovým řízením a předložení formuláře se souhrnnou informací: 

 

 Rekonstrukce místnosti záznamu 

 Výběr poskytovatele v oblasti telekomunikační činnosti pro zajištění realizace 
interaktivních prvků PRSMS a ATX služeb 

 Přemístění satelitních antén na polygon – 2. etapa 

 Loadbalancer  
 

s termínem do 20. května 2014. 

 

Žádost na generálního ředitele je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

(4:0:0) 

 

Usnesení č. DK 30/04/14  

 

     Dozorčí komise obdržela žádost o schválení záměru prodeje nemovitostí z majetku ČT TS 
Brno. 

     Jedná se o nemovitost Staňkova, parcelní číslo: 689/2, obec Brno, katastrální území Ponava, 
číslo LV: 4 (dále jen „budova Staňkova“) a nemovitost Lískovec, parcelní číslo: 579/1, obec Brno, 
Katastrální území Nový Lískovec, číslo LV: 424 (dále jen „budova Lískovec“). Důvodem prodeje 
těchto nemovitostí je jejich nepotřebnost a nedostatek využití pro potřeby ČT TS Brno. Budova 
Staňkova v minulosti sloužila jako přípravna výpravy pořadů, zejména dramatické tvorby, zázemí 
útvaru scénika, kostýmní sklad a zázemí útvaru stavebně – dekorační technika. Všechny tyto 
provozy byly dislokovány do areálu Brno – Židenice. Budova Lískovec byla využívána převážně 
jako sklad stavebně – dekorační techniky s příruční dílnou a jako prostor pro umístění spisového 
archivu. Tyto provozy a archiv jsou také v prostorách budovy Lískovec zrušeny a přestěhovány 
do areálu Brno – Židenice. Vzhledem k těmto skutečnostem a chystané výstavbě nového 
televizního studia ČT pro tyto budovy nemá odpovídající využití a navrhuje jejich odprodej.  

     Dozorčí komise provedla prohlídku obou nemovitostí. V současné době jsou obě nemovitosti 
vystěhované, ČT je nevyužívá a staly se tedy nepotřebnými.  Do budoucna budou ČT pouze 
zatěžovat náklady na opravy a údržbu. 
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     Pokud Rada ČT schválí záměr prodeje, ČT bude postupovat v souladu s RGŘ č. 2014/08 ze 
dne 28.2.2014, kterým se stanoví pravidla pro úplatný převod nemovitostí z majetku ČT 
(zpracování znaleckého posudku, určení způsobu prodeje, zveřejnění záměru prodeje 

propagační tabulí na nemovitosti, na realitním portálu www.sreality.cz a internetových stránkách 

ČT, výzva zájemcům o zaslání nabídky formou cenného psaní, otevírání nabídky provádí komise 
za přítomnosti zájemců, vítězná kupní cena nesmí být nižší než cena určená znaleckým 
posudkem). 

     S ohledem na výše uvedené dozorčí komise doporučuje, aby Rada České televize ve smyslu 
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
udělila souhlas se záměrem prodeje nemovitostí z majetku ČT TS Brno, nemovitosti Staňkova, 
parcelní číslo: 689/2, obec Brno, katastrální území Ponava, číslo LV:4 a nemovitosti Lískovec, 
parcelní číslo 579/1, obec Brno, Katastrální území Nový Lískovec, číslo LV:424.  
(4:0:0). 
 
Usnesení č. DK 31/04/14 
 
     Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentace veřejných zakázek v některých případech 
neobsahuje doklad, jakým způsobem byla stanovena očekávaná cena zakázky (je pouze 
konstatováno, že cena byla stanovena na základě průzkumu trhu), dozorčí komise navrhuje 
Radě ČT, aby doporučila generálnímu řediteli u zadávání veřejných zakázek zajistit doložení 
stanovení očekávané ceny prokazatelným způsobem. 
 

Ad 5) Různé 

 

     Dozorčí komise pověřuje předsedu DK přípravou usnesení k plnění investičního plánu za 

období 1. čtvrtletí 2014. 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Přílohy zápisu z DK: 

1) Zpráva o činnosti DK - Usnesení č. DK 22/04/14 

2) Žádost DK na GŘ - Usnesení č. DK 27/04/14 

3) Žádost DK na GŘ - Usnesení č. DK 29/04/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/
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Příloha č. 1 zápisu z DK 

k Usnesení č. DK 22/04/14 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

1. čtvrtletí roku 2014 
 
 
Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 
předkládám zprávu o činnosti dozorčí komise Rady České televize za období 1. čtvrtletí roku 
2014. 
 
Dozorčí komise projednala návrhy nájemních smluv s nájemci  - společnostmi     
AB Facility a.s.,  
GEO Company s.r.o., 
HoReCa solution s.r.o., 
a doporučila Radě ČT jejich schválení.  
 
Dozorčí komise prověřila následující veřejné zakázky:  
Upgrade blade serverů, 
Dodávky osvětlovací techniky, 
Bezpásková produkční technologie, 
Oprava výtahů, 
Služby k zajištění internetové konektivity hokejových stadionů, 
Zařízení pro klíčování pozadí II. 
 
Dozorčí komise projednala záměr ČT pronajmout restauraci Rohlík na Kavčích Horách a 
doporučila Radě ĆT jeho schválení. (Předmětem záměru je započtení investice do modernizace 
restaurace proti nájemnému). 

Na základě úkolu Rady ČT dozorčí komise sledovala plnění harmonogramu výstavby nového TS 
Brno a přípravu výběrových řízení souvisejících s tímto projektem.  

Dozorčí komise doporučila Radě ČT udělit souhlas k uzavření kupní smlouvy na převod 

bytového segmentu řadového bytového domu a pozemku ve vlastnictví ČT v katastrálním území 

Jozefoslav v Polské republice. 

DK předložila Radě ČT souhrnnou informaci týkající se stavu čerpání investičních prostředků ČT 
v roce 2013. 

 
 
 

  Jiří Staněk 
         předseda dozorčí komise Rady České televize 

 

Dne 2. dubna 2014 
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Příloha č. 2 zápisu z DK 

k Usnesení č. DK 27/04/14 

 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

 

        V Praze dne 18. 4. 2014 

 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 27/04/14 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 27/04/14 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení složky pořadů 

k těmto projektům: 

 Z centra hrané tvorby  - Den po Mnichovu (TV film z cyklu České století)   

 Z centra zábavné tvorby – Na plovárně 

 Z centra divadla, hudby a dětské tvorby - Zločin v Posázavském Pacifiku (záznam 
divadelní inscenace). 

 

 

s termínem do 12. května 2014. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

                 předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 3 zápisu z DK 

k Usnesení č. DK 29/04/14 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

 

        V Praze dne 23. 4. 2014 

 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 29/04/14 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 29/04/14 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení 

kompletní dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým 

řízením: 

 

 Rekonstrukce místnosti záznamu 

 Výběr poskytovatele v oblasti telekomunikační činnosti pro zajištění realizace 
interaktivních prvků PRSMS a ATX služeb 

 Přemístění satelitních antén na polygon – 2. etapa 

 Loadbalancer  
 

 

s termínem do 20. května 2014. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

       Bc. Jiří Staněk 

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

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 7. 5. 2014 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení  

12/14 24. 1. 2014 R. Bílá Stížnost na pořad Máte slovo 10. 2. 2014 
Odpověď 

RČT 

26/14 13. 2. 2014 S. Vacek 
Doplnění stížnosti na pořad Hyde park-

výpis telefonních hovorů  
na vědomí 

 
na vědomí 

e27/14 24. 2. 2014 E. Matějková 
Podnět na prověření pořadu Reportéři 

ČT 
5. 3. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e28/14 25. 2. 2014 P. Mayer 
Stížnost na odchod některých 
moderátorů ze zpravodajství 

9. 4. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

31/14 26. 2. 2014 F. Peroutka Dopis – reakce na odpověď Rady ČT na vědomí na vědomí  

e29/14 1. 3. 2014 M. Ducko 
Stížnost na odchod některých 
moderátorů ze zpravodajství 

9. 4. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

33/14 7. 3. 2014 A. Horváthová 
Kopie stížnosti zaslané generálnímu 

řediteli 
na vědomí na vědomí  

34/14 27. 2. 2014 J. Klofáč 
Kopie příspěvků zaslané Týdeníku 

Rozhlas 
na vědomí na vědomí  

41/14 2. 4. 2014 

J. Smejkal (OS 
Morava nejsou 

Čechy) 

Otázky na téma „nedořešených aktů 
vlád…“ 

23. 4. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

43/14 3. 4. 2014 J. Šinágl Urgence výzvy k odstoupení GŘ    

e36/14 4. 4. 2014 K. Černý 
Stížnost na zpravodajství a 

informování o situaci na Ukrajině 
23. 4. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e37/14 7. 4. 2014 J. Kudrna 
Stížnost na televizní seriál Případy  

1. oddělení 
23. 4. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

e38/14 13. 4. 2014 V. Černík Stížnost na pořad k 70tinám K. Kryla 23. 4. 2014 
Odpověď 

RČT 
 

e39/14 22. 4. 2014 M. Exner 
Stížnost na přerušení simultánního 
projevu prezidenta Putina dne 4. 3. 

2014 v pořadu Studio ČT24 

   

e40/14 23. 4. 2014 R. Komarov Nesouhlas s reklamou na ČT 1 a ČT:D    

e41/14 23. 4. 2014 D. Dluhošová 
Stížnost na údajné zavedení reklamy 
na ČT, způsob moderování na ČT24 
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48/14 28. 4. 2014 RRTV 
Předání stížnosti MUDr. J. Chalánkové 

na pořad Máte slovo s tématem 
zpřísnění sociálních dávek 

   

49/14 28. 4. 2014 RRTV 
Předání stížnosti K. Černého k dění na 

Ukrajině 
7. 5. 2014 

Odpověď 
RČT 

 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

144/13 13. 11. 2013 F. Peroutka Nevydání článku na webu ČT24 11. 12. 2013 13. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

e153/13 14. 12. 2013 V. John 
Stížnost na pořad Interview-podpora 

daňových úniků 
8. 1. 2014 13. 2. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

e157/13 16. 12. 2013 S. Vacek Stížnost na pořad Hydepark 8. 1. 2014 25. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

5. 3. 2014 

161/13 13. 12. 2013 
A.S.A, JUDr. K. 
Oberfalcerová 

Stížnost na nepravdivé informace a 
nemožnost vyjádření v pořadech 

Ekonomika 24 a Události-kartely, odpadky 

8. 1. 2014 25. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

5. 3. 2014 

162/13 17. 12. 2013 RRTV Předání stížnosti SONS 8. 1. 2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e158/13 21. 12. 2013 P. Zielina Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e159/13 29. 12. 2013 M. Mangl Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e160/13 30. 12. 2013 S. Veselý Stížnost na pořad Tečka páteční noci 22.1.2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

2/14 30. 12. 2013 P. Kosař 
Stížnost na prezentaci záběrů ze 

zatčení Jany Nečasové v OVM 
22.1.2014 

29. 1. 2014, 
13. 2. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

e5/14 7. 1. 2014 K. Sládek Stížnost na pořad Rozsudek 22.1.2014 13. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

e6/14 8. 1. 2014 O. Jurčík 
Stížnost na pořad Toulavá kamera (použití 
slova vyhnání v souvislosti s přesídlením 

sudetských Němců) 

22.1.2014 13. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

e9/14 10. 1. 2014 Z. Bartoš 
Nevyvážený příspěvek v Událostech o 

prez. volbách v SR 
22.1.2014 13. 2. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

7/14 14. 1. 2014 J. Středa Stížnost na zařazení pořadu o CIA 22.1.2014 13. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

11/14 23. 1. 2014 M. Škudlová 
Stížnost na pořad 13. komnata V. 

Marhoula 
5. 2. 2014 25. 2. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

5. 3. 2014 

e17/14 23. 1. 2014 A. Kadlec 
Neodvysílání přímého přenosu z 
projednávání služebního zákona 

23. 1. 2014 13. 2. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 

15/14 27. 1. 2014 

T. Ctibor – Institut 
plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy 
Stížnost na pořad Nedej se! 5. 2. 2014 8. 2. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 2. 2014 
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e20/14 29. 1. 2014 M. Zemánek 
Stížnost na neobjektivnost pořadu 

Hyde Park a zpravodajství ČT 
19. 2. 2014 13. 3. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e21/14 30. 1. 2014 J. Mítek Stížnost na informace ve zpravodajství 19. 2. 2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

17/14 30. 1. 2014 
Občané proti 
hazardu o.s. 

Stížnost na pořad Ekonomika 24 -
informování o kurzovém sázení 

19. 2. 2014  
Částečná 
odpověď 

19. 2. 2014 

e22/14 2. 2. 2014 J. Čehovský 
Stížnost na nerovnováhu 

náboženských programů ČT 
19. 2. 2014 13. 3. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

23/14 4. 2. 2014 A. Lébl 
Stížnost na nepravdivé informace o 

jeho osobě v pořadu OVM 
19. 2. 2014 13. 3. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e23/14 6. 2. 2014 E. Černá 
Tečka páteční noci-stížnost na 

propagaci A. Hitlera 
19. 2. 2014 13. 3. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

24/14 6. 2. 2014 
Primátor města 
Ústí n. Labem 

Stížnost na zpravodajství ČT ve věci 
Činoherního studia v Ústí nad Labem 

19. 2. 2014 13. 3. 2014 
Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

28/14 14. 2. 2014 J. Šinágl 
Stížnost na skrytou reklamu spol. 

Madeta v pořadu Události 
19. 2. 2014 13. 3. 2014 

Odpověď 
Rady ČT  

19. 3. 2014 

e25/14 20. 2. 2014 J. Šolta 
Stížnost na nepřeložený projev 

předsedy Evropské Komise 
5. 3. 2014 25. 4. 2014 

Částečná 
odpověď  
5. 3. 2014 

30/14 25. 2. 2014 RRTV 
Předání stížnosti na pořad OVM  

z 1. 12. 2013 
5. 3. 2014 25. 4. 2014 

Částečná 
odpověď  
5. 3. 2014 

35/14 13. 3. 2014 P. Nečas 
Stížnost na záběry ze zatýkání Jany 

Nagyové/Nečasové 
9. 4. 2014 25. 4. 2014 

Částečná 
odpověď  
9. 4. 2014 

36/14 17. 3. 2014 S. Vrobelová 
Stížnost na pořad Černé ovce – 

Kabelnet s.r.o. 
9. 4. 2014  

Částečná 
odpověď  
9. 4. 2014 

e32/14 14. 3. 2014 J. Zatočil 
Stížnost na absenci pokračování 

pořadu Zašlapané projekty 
9. 4. 2014 

Přímá 
odpověď 

Odpověď 
Rady ČT  

9. 4. 2014 

e33/14 24. 3. 2014 J. Kubeš Stížnost na zpravodajství 9. 4. 2014 
Přímá 

odpověď 

Odpověď 
Rady ČT  

9. 4. 2014 

40/14 28. 3. 2014 S. Filip Televizní poplatky 9. 4. 2014  
Částečná 
odpověď  
9. 4. 2014 

e34/14 31. 3. 2014 Z. Kazdová Stížnost na zpravodajství 9. 4. 2014 
Přímá 

odpověď 

Odpověď 
Rady ČT  

9. 4. 2014 

e35/14 1. 4. 2014 R. Balon 
Stížnost na pořad Reportéři ČT  

z 31. 3. 2014 
9. 4. 2014  

Částečná 
odpověď  
9. 4. 2014 

42/14 3. 4. 2014 J. Šinágl 
Stížnost na pořad Máte slovo ze dne 

20. 3. 2014 – krize na Ukrajině 
23. 4. 2014  

Částečná 
odpověď  

23. 4. 2014 

47/14 24. 4. 2014 
Nemocnice Na 

Homolce 
Stížnost na nepravdivou reportáž o 

vedení nemocnice v pořadu Události 
 7. 5. 2014  

Částečná 
odpověď  
7. 5. 2014 

50/14 28. 4. 2014 J. Šinágl 
Nezařazení příspěvku do Událostí a 

jiné 
 7. 5. 2014  

Částečná 
odpověď  
7. 5. 2014 

 


