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Zápis z 6. jednání Rady České televize ze dne 30. 3. 2016 

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

R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá,  

Z. Šarapatka, D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni:  

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, M. Cimirot, J. Staněk 

 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva R. Hindlse a L. Beniaka k materiálu „Zpráva o plnění rozpočtu a vymáhání 

televizních poplatků za rok 2015“ 

7. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2015 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 60/06/16: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 61/06/16: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda R. Hindls a radní 

L. Beniak a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 62/06/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 

nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, které vyplývají z plnění usnesení ze zápisů jednání 

Rady. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. V minulém týdnu vyvrcholil několikaměsíční vzdělávací projekt České televize  

a uměleckých filmových škol na podporu začínajících scenáristů. Odborná porota vybrala 

námět, který pod vedením úspěšného amerického autora Harolda Aptera připravili tři 

studenti pražské FAMU. Seriál se nyní u programové rady České televize bude ucházet o 

realizaci.  

 

2. Dne 17. března se v České televizi uskutečnilo setkání s rektory vysokých škol. Hlavním 

tématem byla prezentace programu ČT start, zaměřeného na spolupráci s vysokými 

školami, především v rámci již třetím rokem nabízených studentských stáží. Setkání 

umožnilo také představit spolupráci v oblasti vývoje pořadů  

a programových formátů a podíl vlastní tvorby věnované vzdělávání. Zájemcům  

o prezentaci lze poskytnout podklady v elektronickém formátu. 

 

3. Česká televize získala ocenění v mezinárodní soutěži Promax BDA Europe Awards, která 

hodnotí nejlepší počiny v oblasti televizní reklamy, grafiky a vizuální prezentace. Oceněná 

aplikace Kde domov můj porotce zaujala zpracováním, které divákům umožní vytvořit znělky 

pro televizní vysílání. 

 

4. Kulturní stanice ČT art v sobotu 19. března odvysílala přímý přenos slavnostního předávání 

cen Czech Grand Design, jejichž je Česká televize generálním mediálním partnerem. 

Prestižní ocenění v celkem jedenácti kategoriích si autoři převzali ve Stavovském divadle.  

 

5. Česká televize se stala partnerem vyhlášení fotbalových cen za rok 2015 Fotbalista roku, 

které se uskutečnilo v pondělí 21. března v pražském Obecním domě. Výsledky ankety 

Fotbalové asociace ČR Česká televize odvysílala v přímém přenosu na programu ČT1. 

 

6. Ve středu 23. března se v promítacím sále konalo setkání generálního ředitele se 

zaměstnanci České televize. Přibližně dvouhodinového vystoupení  

k realizovaným projektům a dalším plánům se dále zúčastnili finanční a provozní ředitel 

Milan Cimirot, ředitel výroby Václav Myslík a ředitel techniky Ivo Ferkl, kteří po prezentaci 

rovněž odpovídali na dotazy zaměstnanců. 

 

7. Česká televize se stala generálním mediálním partnerem mezinárodního filmového festivalu 

Febiofest. Přehlídka, jejíž pražská část se konala od 17. do 25. března, v rámci sekce Česká 

stopa uvedla rovněž snímky, na kterých se koprodukčně podílela Česká televize, a to filmy 

Nikdy nejsme sami, Smrtelné historky a Prach. Vybrané snímky festivalu nyní pokračují do 

dalších měst v rámci tzv. regionálních ozvěn. 

 

8. Česká televize byla o uplynulém víkendu partnerem předávání divadelních cen Thálie za 

loňský rok. Slavnostní přenos z pražského Národního divadla uvedla v sobotu 26. března na 

programu ČT1.  

 

9. Česká televize je letos poprvé generálním mediálním partnerem hudebního festivalu 

Pražské jaro; do loňského roku vystupovala jako hlavní mediální partner. ČT se zároveň 

partnersky podílí na koncertu, který 29. května ve Smetanově síni Obecního domu uvede 

Singapore Symphony Orchestra. 
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10. V úterý 29. března se v České televizi konalo setkání se zástupci Rady seniorů ČR, kteří 

ocenili dosavadní spolupráci, jíž se podle účastníků podařilo dále prohloubit. Například 

zpravodajství ČT jen loni odvysílalo přes 300 příspěvků s tematikou seniorů. Kromě zpráv o 

důchodové reformě či navyšování penzí se Česká televize věnovala tématům ze života 

seniorů, jako například jejich kulturnímu či sportovnímu vyžití, zdravotním problémům, 

kvalitě pečovatelských zařízení, chystané legislativě či kriminalitě páchané na seniorech. 

 

11. Novým vedoucím právního úseku České televize bude od dubna Tomáš Gawron. Na pozici 

1. stupně řízení bude mít za úkol koordinovat veškeré právní aktivity České televize. Ve 

funkci nahradí Lenku Srbovou, která odchází na mateřskou dovolenou. 

 
12. Na závěr bych chtěl důrazně odmítnout tvrzení, která v minulém týdnu zazněla při 

mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny z úst předsedy hnutí ANO a místopředsedy vlády 

Andreje Babiše na adresu České televize a jejích zaměstnanců. Zpravodajství České 

televize informuje o aktuálních událostech, včetně kauzy Čapího hnízda, v souladu se 

zákonem i Kodexem ČT a nemůže být veřejně bezdůvodně obviňována z vedení 'otevřené 

kampaně' vůči komukoli. Takováto nepodložená a neopodstatněná tvrzení mají pouze 

podrývat roli veřejnoprávních médií. Je otázkou, zda neslouží konkurenčnímu prospěchu 

komerčních médií a jejich vlastníků. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 63/06/16: Rada bere na vědomí zápis z 3. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

22. 3. 2016 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 64/06/16: Rada bere na vědomí žádost dozorčí komise (usnesení č. DK 

18/03/16) o poskytnutí informace o činnosti interního auditu České televize a materiálů 

týkajících se plánu interních auditů na rok 2015, souhrnné zprávy o provedených auditech v 

roce 2015 a plán interních auditů na rok 2016. (Usnesení DK je součástí zápisu z 3. jednání DK 

dne 22. 3. 2016) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 65/06/16: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 19/04/16 přijaté formou per 

rollam dne 23. 3. 2016 týkající se pravidelné kontroly výroby pořadů ČT zaměřené na 

prověření řídící dokumentace. (Příloha č. 2 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 66/06/16: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 20/04/16 přijaté formou per 

rollam dne 23. 3. 2016 týkající se doporučení generálnímu řediteli na přijetí zvýšených 

bezpečnostních opatření vedoucí ke snížení bezpečnostního rizika, plynoucí pro provoz 

České televize a zvýšení personální a objektové bezpečnosti. (Příloha č. 3 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 67/06/16: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 21/04/16 přijaté formou per 

rollam dne 23. 3. 2016. Na základě požadavku Rady ČT dozorčí komise prověřila způsob 

prodeje parcely č. 689/2 o výměře 567 m2 (druh zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním 

území Ponava, obec Brno, spolu s budovou bez č.p. / č.e., v ulici Staňkova, která se na 

uvedené parcele nachází a je její zákonnou součástí. (Příloha č. 4 tohoto zápisu) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Zpráva o plnění rozpočtu a vymáhání televizních poplatků za rok 2015 

 

Usnesení č. 68/06/16: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o plnění rozpočtu a 

vymáhání resp. výběru televizních poplatků za rok 2015“ a žádá generálního ředitele, aby 

předložil aktualizaci materiálu Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pol. roku 2016 v termínu do 31. 

srpna 2016. Zpráva o výběru televizních poplatků bude součástí Zprávy o plnění rozpočtu za 

rok 2016. 

      (15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

 

 

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2015 

 

Usnesení č. 69/06/16: Rada po projednání a zapracování připomínek schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti České televize v roce 2015. Rada pověřuje předsedu Ing. Jana Bednáře, aby 

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

předložil tuto zprávu v termínu do 31. 3. 2016 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR.       

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 70/06/16: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (Příloha č. 3 tohoto zápisu). 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně 

 

 

9) Různé 

 

Program 7. jednání Rady ČT v roce 2016, které se uskuteční ve středu dne 13. 4. 2016  

od 13:00 hodin, bude upřesněn v pozvánce. 

 
 
10) Závěr  
 
 
 
 
 

   Ing. Jan Bednář 
 předseda Rady ČT 
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Přílohy: 
 

1) Zápis z 3. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 22. 3. 2016 

2) Usnesení č. DK 19/04/16  - kontrola výroby pořadů ČT 

3) Usnesení č. DK 20/04/16  - doporučení GŘ 

4) Usnesení č. DK 21/04/16  - prověření způsobu prodeje 

5) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.                             Luboš Beniak 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 3. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 22. 3. 2016 

 

Přítomni:  J. Staněk, J. Maceška, J. Malina, J. Stránský 

Omluveni:   S. Macášková 

 

Hosté:    P. Dvořák, M. Cimirot, V. Kolář, M. Veselý 

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 

5. Zpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT 

6. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 29. 2. 2016 

 

Usnesení č. DK 14/03/16  
 
Dozorčí komise předkládá na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 
projektů k 31. 12. 2015. 
 

Celkový investiční rozpočet na rok 2015 byl schválen ve výši 918 mil. Kč. Tato částka zahrnovala i 

investice převedené z roku 2014 a dále dvě mimořádné investice, kterými jsou výstavba nového 

objektu pro TS Brno a serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství a sportu DNPS II.  

 

Během roku 2015 byl vysoutěžen a reálně dodán dlouhodobý majetek v hodnotě 600 mil. Kč.  

 

Z investic uskutečněných v roce 2015 směřovala největší část prostředků (53%) do nákupů nové 

televizní techniky a technologií potřebných pro výrobu a vysílání pořadů. Mezi nejvýznamnější 

položky z oblasti techniky pořízené v roce 2015 patří: 

 Rekonstrukce horní sféry studia SK6       

 Integrace kamerových řetězů v přenosovém voze     

 Modernizace režie studia SK6 na HD     

 Modernizace RK 14 na HD   

 Matice centrálního rozvodu     

   

Druhou nejvýznamnější skupinou z pohledu vynaložených finančních prostředků (19%) byly v roce 

2015 investice spojené se správou a provozem budov. Mezi nejvýznamnější pořízené položky patří: 

 Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí v Objektu zpravodajství   

 Studiový rozvod SR2    
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 Obnova UPS v Objektu zpravodajství       

 

Třetí nejvýznamnější oblastí z pohledu vynaložených finančních prostředků (17%) byly v roce 2015 

nákupy informačních technologií. Mezi nejvýznamnější pořízené položky patří: 

 Rozšíření zálohovací knihovny 

 Licence Microsoft a jiný software         

 Rozšíření centrálního uložiště dat  

 

V roce 2015 pokračovala realizace dvou mimořádných investic – výstavba nové budovy  

pro TS Brno a serverová technologii pro výrobu zpravodajství a sportu DNPS II. Práce na výstavbě 

nové budovy pro TS Brna započala v listopadu 2014 a pokračovala během celého roku 2015. 

Ukončení výstavby je plánováno na březen 2016.  

 

V první polovině roku 2015 byl ukončen proces výběru dodavatele serverové technologie DNPS II, 

došlo k podepsání smlouvy a zahájení implementace I. etapy.       

 

U dalších investic v hodnotě 316 mil. Kč pak byl v roce 2015 zahájen proces výběru dodavatele, ale 

dodání bude uskutečněno až v roce 2016. Finanční prostředky na tyto investice byly převedeny a 

jsou součástí rozpočtu na rok 2016. V průběhu veřejných zakázek zadavatel získal úsporu 2 mil. Kč, 

která vznikla nižší vysoutěženou cenou oproti plánu. 

 

Dozorčí komise konstatuje, že při plnění investičního plánu nedošlo k zásadnímu posunu čerpání 

investic. Největší položku převáděných investic do roku 2016 tvoří prostředky vyčleněné na 

výstavbu TS Brno, jejichž posun v čerpání vznikl dodatečnou úpravou projektu ze strany zadavatele 

v zájmu větší úspory při výstavbě. K přesunu prostředků na Serverovou technologii DNPS došlo z 

důvodu předběžného opatření ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž, který obdržel návrh 

vyloučeného uchazeče na přezkoumání úkonů zadavatele, konkrétně na přezkoumání rozhodnutí 

Zadavatele o vyřazení nabídky z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 

podmínkách. K nízkému čerpání v oblasti elektro a vzduchotechnika došlo z důvodu technologické 

složitosti realizovaných projektů. 

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje, aby se pokračovalo v současném trendu 

přesunu rozpočtů do následujícího období v případě, že se z objektivních důvodů nepodaří investici 

realizovat v daném roce a tím se zamezí neplánovaným nákupům jen z důvodu vyčerpání 

alokovaných prostředků. V odůvodněných případech souvisejících se změnou investičních priorit lze 

přistoupit k přesunu položek, který podléhá schválení Controllingu a následně finančnímu řediteli.  

 

U technologicky a organizačně náročnějších investičních akcí dozorčí komise doporučuje, aby 

finanční prostředky nebyly plánovány ve velkých celcích, ale v takovém objemu, při kterém bude 

pod větší kontrolou jejich plnění a dodržení termínů.   
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Rozpočet investičních výdajů a jejich čerpání v roce 2015 
 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Rozpočet  

2015 
Skutečnost  

2015 

Televizní technika a technologie 224 908 174 295 

Informační technologie a spoje 95 449 55 010 

Digitální archiv ČT 21 109 21 150 

Správa budov 58 590 44 302 

Elektro, vzduchotechnika 67 821 18 731 

Vozový park 18 193 18 257 

Investice běžné 486 070 331 745 

Serverová technologie DNPS 135 500 75 047 

Výstavba nového studia v Brně 296 000 193 043 

INVESTICE celkem 917 570 599 835 

 

Projednáno na 4. jednání Rady ČT dne 2. 3. 2016 

 

ze dne 14. 3. 2016 

 

Usnesení č. DK 15/03/16 

 

Dozorčí komise obdržela záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku ČT na třetí 

osoby související s plánovaným dokončením výstavby nového studia ČT v Brně – Líšni a 

následným zahájením procesu stěhování brněnského studia do této nové budovy. 

 

Předmětem převodu je 

- pozemek parc. č. 29 o výměře 893 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: Brno – město, č.p. 5, jiná stavba, to vše zapsané na LV č. 220, pro 

katastrální území Město Brno, obec Brno, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město 

  (Objekt ČT TS Brno, adresa: Běhounská 5/18, Brno)  

 

- pozemky parc. č.23 o výměře 458 m2 a parc. č. 24 o výměře 1450 m2, druh pozemků: 

zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba: Brno – město, č.p. 10, jiná stavba, to 

vše zapsané na LV č. 220, pro katastrální území Město Brno, obec Brno, v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno – město  

 (Objekt ČT TS Brno, adresa: Jezuitská č.p. 10, Brno, /Typos/) 

 

V budově ČT v Brně, Běhounská 5/18 nyní sídlí z převážné většiny administrativa, IT zázemí, 

sklady a archiv TS Brno. Na prostory kavárny, umístěné v přízemí objektu je v současné době se 

souhlasem Rady ČT uzavřena nájemní smlouva se společností Avion spol. s r.o.. Vyklizení objektu 

se připravuje v termínu po 30.6.2016.  

Budovu ČT v Brně, Jezuitská č.p. 10 (Typos), v níž má ČT TS Brno svá studia, technické zázemí a 

rovněž i administrativu, připravuje ČT k vyklizení v termínu po 31.8.2016. Na prostor restaurace, 

umístěné v přízemí objektu Jezuitská č.p. 10, je v současné době se souhlasem Rady ČT uzavřena 

nájemní smlouva se společností HoReCa solution s.r.o. a na část střešního prostoru nájemní 
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smlouva se společností T-Mobile Czech Republic a.s. Dále v budově historicky zůstali nájemci tří 

bytových jednotek.  

 

Vlastnické vztahy k uvedeným pozemkům i ke stavbám byly vypořádány s výjimkou 

majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 5 v k.ú. Město Brno, ve vlastnictví Statutárního 

města Brna, pod nímž má ČT umístěnu podzemní stavbu, spojenou s budovou ČT v ulici Jezuitská 

č.p. 10. O tomto majetkoprávním vypořádání v současné době ČT jedná se Statutárním městem 

Brnem, přičemž prodej nemovitosti bude realizován variantně: 

a) po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČT  

b) bez vypořádání.  

Převod těchto nemovitých věcí je v důležitém zájmu České televize, neboť po přestěhování 

brněnského studia do nového sídla v Brně - Líšni bude tento majetek perspektivně nepotřebný a 

jeho další provoz z ekonomického hlediska zcela nerentabilní.  

Jako nejvhodnější způsob úplatného převodu navrhuje ČT veřejnou dražbu dobrovolnou dle zákona 

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zdůvodnění výběru způsobu převodu veřejnou dražbou dobrovolnou: 

- pravidla tohoto převodu jsou stanovená jednoznačně zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů  

- dražbu lze provést i elektronickou formou 

- způsob převodu je naprosto transparentní, jsou dány zákonné lhůty pro zveřejnění dražby 

- je značně omezená možnost napadnout výsledek dražby ze strany účastníků a ze strany 

třetích osob je možnost napadení ve výsledku prakticky nulová, možnost podat žalobu na 

neplatnost dražby je pouze v době do 3 měsíců od jejího konání 

- jde o způsob převodu bez zátěže daňové administrativy ČT  

- aktuální znalecký posudek na cenu obvyklou zajišťuje dražebník (v den dražby ne starší ½ 

roku) 

- výše dražební jistoty je zákonem omezena (pro nejnižší podání do 5 mil. Kč max. 30%, 

z části nad 5 mil. Kč již jen max. 10%) 

- možnost upuštění od dražby je pouze do zahájení dražby 

- je sice stanovena pevná nejnižší cena, ale tato může být stanovena za dodržení podmínky, 

že nejnižší podání nesmí činit méně než cena dle znaleckého posudku (viz čl. VIII RGŘ č. 

8/2014) libovolně - bez ohledu na hodnotu dle znaleckého posudku  

- ČT má dobrou zkušenost z již realizované dražby na budovu ČT v Brně, v ulici Staňkova 

 

V případě schválení záměru úplatného převodu výše uvedených nemovitých věcí způsobem 

převodu veřejnou dražbou dobrovolnou - Radou ČT, bude při výběru dražitele postupováno 

v souladu s platnými právními předpisy upravujícími veřejné zakázky. Realizace dražeb objektů 

Běhounská 5/18 a Jezuitská č.p. 10 je plánována vždy samostatně v termínu 09 – 11/2016. 

 

Projednání a schválení tohoto záměru Radou ČT nenahrazuje souhlas Rady České televize dle ust. 

§ 9, odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a proto je ČT 

povinna a připravena před uzavřením samotné smlouvy o provedení dražby požádat Radu ČT o její 

předchozí souhlas.  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., zákon o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů, udělila souhlas se záměrem úplatného převodu nemovitých věcí: 

- pozemku parc. č. 29 o výměře 893 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: Brno – město, č.p. 5, jiná stavba, to vše zapsané na LV č. 220, pro 
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katastrální území Město Brno, obec Brno, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město  

  (Objekt ČT TS Brno, adresa: Běhounská 5/18, Brno)  

 

- pozemků parc. č.23 o výměře 458 m2 a parc. č. 24 o výměře 1450 m2, druh pozemků: 

zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba: Brno – město, č.p. 10, jiná stavba, to 

vše zapsané na LV č. 220, pro katastrální území Město Brno, obec Brno, v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno – město  

(Objekt ČT TS Brno, adresa: Jezuitská č.p. 10, Brno, /Typos/) 

z majetku ČT na třetí osoby, a to způsobem převodu veřejnou dražbou dobrovolnou dle zákona č. 

26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 5. jednání Rady ČT dne 16. 3. 2016 

 

ze dne 14. 3. 2016 

 
Usnesení č. DK 16/03/16 
 
V souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí komise Rady České televize předkládá ke 

schválení plán kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí roku 2016.  

 
Příloha k usnesení č. DK 16/03/16 

 
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 2. ČTVRTLETÍ 2016 

 
 

Ve 2. čtvrtletí 2016 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů  
6. Seznámení se s činností útvaru vnitřního auditu na rok 2016 
7. Vyhodnocení výstavby nového TS Brno z pohledu čerpání investičních prostředků.  

 
(5:0:0) 

 

Projednáno na 5. jednání Rady ČT dne 16. 3. 2016 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 4. jednání Rady ČT konaného dne 2. 3. 

2016 a o průběhu 5. jednání Rady ČT v roce 2016 konaného dne 16. 3. 2016. 
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Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 17/03/16 (příloha č. 1) 
 

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

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1408585111 Malířské a lakýrnické práce 

 

 

s termínem do 12. dubna 2016. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT 

 

Usnesení č. DK 18/03/16 

 

DK vyslechla prezentaci o činnosti interního auditu České televize a vyžádala si materiály - plán 

interních auditů na rok 2015, souhrnné zprávy o provedených auditech v roce 2015 a plán interních 

auditů na rok 2016. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 6) Různé 

 

bez usnesení 

     

 

 

 

 

    Ing. Jiří Maceška 

       místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 17/03/16 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 22. 3. 2016 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 17/03/16 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 17/03/16 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1408585111 Malířské a lakýrnické práce 

 

 

s termínem do 12. dubna 2016. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Maceška 

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

Usnesení č. DK 19/04/16 

 

Dozorčí komise se v rámci pravidelné kontroly výroby pořadů ČT zaměřila na prověření řídící 

dokumentace vztahující se k výrobě pořadů.  

 
Dozorčí komise se seznámila se sadou interních předpisů, které upravují vlastní i externí výrobu 

pořadů (RGŘ, Opatření). Pravidla se zaměřují primárně na efektivní a jednotné plánování a řízení 

výroby. Hlavní řídící dokumentací je organizační řád a podpisový řád, který stanoví, mimo jiné, 

podpisová oprávnění pro jednotlivé stupně řízení ve výrobě (vedoucí produkce, výkonný producent, 

manažer realizace, ředitel výroby, finanční ředitel, generální ředitel). Všechny interní předpisy 

týkající se výroby pořadů jsou uvedeny na Intranetu ČT. Vzhledem k velkému rozsahu předpisů 

jsme se v rámci této kontroly zaměřili na oblast využívání interních a externích kapacit při výrobě 

pořadů. Této problematice se věnuje především RGŘ č. 41 „Zásady pro využívání kapacit ČT a 

najímání externích kapacit pro výrobu pořadu a zajištění dalších potřeb ČT“, které bylo 

novelizováno naposledy v roce 2013. Předpis obsahuje jasná a přísná pravidla a podmínky pro 

najímání externích kapacit pro výrobu pořadu, čímž zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu využití 

interních kapacit ČT a nákladovost pronájmu kapacit externích. Z dalších interních předpisů 

vztahujících se k efektivnímu čerpání kapacit lze uvést např. Opatření ředitele výroby č. 9 z roku 

2014 „Nastavení výrobního postupu a technologie při výrobě pořadu v ČT“, který, mimo jiného, 

obsahuje přehled technologických normativů pro jednotlivé žánry pořadů.  

 

Dozorčí komise konstatuje, že z organizačního řádu vyplývá nastavení struktury divize výroby 

zajišťující jednotnou koordinaci využití kapacit pro všechna studia a že sada interních RGŘ a 

Opatření, v kombinaci s podpisovými limity stanovenými podpisovým řádem, umožňují efektivní 

plánování interních kapacit a najímání kapacit externích.  

(5:0:0)    

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 

Usnesení č. DK 20/04/16 

V souvislosti s teroristickými událostmi v Belgii a vyhlášením prvního stupně ohrožení terorismem v 

Česku dozorčí komise navrhuje Radě České televize, aby doporučila generálnímu řediteli přijetí 

zvýšených bezpečnostních opatření vedoucí ke snížení bezpečnostního rizika, plynoucí pro provoz 

České televize a zvýšení personální a objektové bezpečnosti. 

(5:0:0)    

 

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 

Usnesení č. DK 21/04/16 

 

Dozorčí komise si na základě požadavku Rady ČT vyžádala podklady k uskutečněné dražbě a 

prověřila způsob prodeje parcely č. 689/2 o výměře 567 m2 (druh zastavěná plocha a nádvoří) 

v katastrálním území Ponava, obec Brno, spolu s budovou bez č.p. / č.e., v ulici Staňkova, která se 

na uvedené parcele nachází a je její zákonnou součástí (dále také jen nemovitost).   

Souhlas s uzavřením smlouvy o provedení dražby dobrovolné udělila Rada ČT svým usnesením č. 

200/16/15 ze dne 9. 9. 2015. Česká televize zajistila na ocenění nemovitosti tři znalecké posudky, 

které stanovily cenu obvyklou v rozmezí od 13 do 15,8 mil. Kč.  
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Z vyžádaných podkladů vyplývá, že dražba nemovitosti proběhla dne 10.12.2015 a v souladu 

s usnesením Rady ČT byla dražebníkem vybrána společnost Prokonzulta, a.s. a nejnižší podání 

v dražbě bylo stanoveno na 20 mil. Kč bez možnosti snížení. Do dražby se přihlásily tři subjekty a 

z protokolu o provedené dražbě vyplývá, že vydražitelem se stala společnost Kempetan s.r.o. a 

cena dosažená vydražením dosáhla částky 20.100.000,- Kč.  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že neshledala porušení právních norem, 

nebo vnitřních předpisů České televize, a že dražba proběhla v souladu se smlouvou o provedení 

dražby dobrovolné, jejíž parametry schválila Rada České televize.  

(5:0:0)    

 

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 30. 3. 2016 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

k e11/15 

29. 9. 2015 
9. 10. 2015 
5. 11. 2015 
19.11.2015 

Ne základnám 

Stížnost na generálního ředitele – 
porušování zákona, akceptace 
cenzury ze strany ČT, urgence 

odpovědí 

   

33a/15 
33b/15 

12. 11. 2015 
21. 12. 2015 

J. Straková 
podnět – selhání ČT při výběru 

televizních poplatků 
25. 11. 2015 Odpověď RČT  

36/15, 
36a, b, c, 
d, e, f, g, 
h, i/15 

1. 4. 2015 
16. 4. 2015 
22. 4. 2015 
4. 6. 2015 

10. 7. 2015 
26. 8. 2015 
18. 9. 2015 

29. 10. 2015 
18. 11. 2015 
8. 12. 2015 

V. Hendrych 

Stížnost na ředitele zpravodajství – 
konvoj s humanitární pomocí, 
zvýhodňování ODS při vysílání, 

nesouhlas s označením stížnosti, 
stížnost na ředitele ČT24, kritika 
pomalého vyřizování stížností, 

žádost o poskytnutí dokumentace, 
absence horní lišty v pořadu 

HydePark, červená stužka v klopě 
moderátora, poděkování za 

rozhovor s prez. Asadem 

12. 8. 2015 Odpověď RČT  

42/15 + 
e63/15 

11. 5. 2015 R. Silber 
nedostatečné informování o 
státním svátku 1. 5. 2015 ve 

vysílání ČT 

15. 7. 2015 Odpověď RČT  

e49/15 15. 5. 2015 Š. Kotrba 
stížnost na vyjádření Zdeňka 

Šámala v časopise Reflex 
   

63a/15 17. 12. 2015 J. Šinágl 
forma a obsah zpravodajských 

relací ČT 
v řešení  

e63/15 
e63a/15 
e63b/15 
e63c/15 

19. 7. 2015 
21. 8. 2015 
2. 10. 2015 

20. 11. 2015 

R. Silber 
Žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb. 
31. 7. 2015 
9. 9. 2015 

Odpověď RČT  
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e79/15 13. 12. 2015 O. Dašek Stížnost na pořad Objektiv 13. 1. 2016 Odpověď RČT  

79/15 11. 11. 2015 RRTV 
Posouzení vhodnosti zařazení 

pořadu Máte slovo do vysílání ČT 
v řešení  

83/15 26. 11. 2015 VTE Moldava II, a.s. Stížnost na pořad Nedej se Plus NA VĚDOMÍ  

86/15 7. 12. 2015 Česká rugbyová unie poděkování za přenos MS v rugby NA VĚDOMÍ  

E1/16 5. 1. 2016 P. Braniš 
Kritika prezidenta republiky ve 

vysílání ČT 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

4/16 15. 1. 2016 Votoček (MČP1) 
Stížnost na pořad Kmeny a 

Nabručení, díl Graffiti a S barvou v 
ruce 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  

E4/16 11. 1. 2016 M. Kohoutek názor na produkci ČT 
předáno J. M. Kašparů 

odpověď 2. 3. 2016 
 

E5/16 11. 1. 2016 M. Dieneltová 
stížnost na velké množství 
kriminálních pořadů v ČT 

3. 2. 2016 Odpověď RČT  

5/16 21. 1. 2016 RRTV 
dotaz na spolupráci ČT a HateFree 

Culture 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E6/16 11. 1. 2016 J. Černý 
Stížnost - zveřejnění utajovaných 

informací v OVM 
   

6/16, 
6a/16 

22. 1. 2016 
1. 3. 2016 

V. Hendrych 
stížnost na vysílání 17. kongresu 

ODS, nedostatečný prostor KSČM 
ve vysílání ČT 

   

7/16 3. 2. 2016 
AK Kutějová, Maršál, 

Briaský 
stížnost na pořad 168 hodin, 

reportáž „Ruští koně“ 
   

E8/16 12. 1. 2016 R. Němec 
stížnost na používání "headlines" 

ve vysílání ČT 
3. 2. 2016 Odpověď RČT  

E9/16 20. 1. 2016 R. Laštovička 

Podnět k optimalizaci titulků na 
kanálu ČT24 za účelem lepší 

čitelnosti pro zrakově 
handicapované 

3. 2. 2016 Odpověď RČT  

9/16 24. 2. 2016 RRTV Pozvání – Konference v Telčí NA VĚDOMÍ  

E10/16 
k 42/15 + 
e63/15  

27. 1. 2016 R. Silber Stížnost na GŘ - doplnění NA VĚDOMÍ  

10/16 18. 2. 2016 J. Tyller 
Podnět – tlumočení cizojazyčných 

vstupů ve vysílání, opakování 
stejných zpráv několikrát za den 

2. 3. 2016 Odpověď RČT  

E11/16 28. 1. 2016 
Schiebertová 

(Wratislavský palác) 
Stížnost na neoprávněné vniknutí 

pracovníků ČT do kanceláří 
NA VĚDOMÍ  

E12, 
E12a, 

E12b/16, 
E12c/16 

29. 2. 2016 
5. 3. 2016 
8. 3. 2016 

18. 3. 2016 

M. Adámek 

žádost o informaci – pořad 168 
hodin, neobjektivita zpravodajství, 

Události – Gamma nůž, Čapí 
hnízdo, atd. 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  
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E13/16 2. 3. 2016 I. Zahradníčková 

Stížnost na způsob jakým ČT 
informovala o demonstraci proti 

islamizaci, která se konala na 
Hradčanském náměstí v Praze dne 

6.2.2016 

   

E14/16 
E14a/16 

3. 3. 2016 
23. 3. 2016 

M. Hoření 

Stížnost na pořad Historie.cs-Jan 
Šverma padouch nebo hrdina, 

opomenutí komunistů-odbojářů ve 
vysílání k 15. 3. 1939 (x pochvala za 

toto vysílání) 

   

E15/16 21. 2. 2016 J. Mítek zařazení jogy do vysílání ČT 16. 3. 2016 Odpověď RČT  

15/16 
15a/16 
15b/16 

11. 3. 2016 

J. Himl 
L. Fabianová 

J. Vašíček 

Stížnost na reportérku M. 
Zajícovou – Černé ovce 

   

E16/16 23. 2. 2016 J. Stefan připomínky ke zpravodajství ČT 16. 3. 2016 Odpověď RČT  

E18/16 7. 3. 2016 P. Truhlář neobjektivní zpravodajství ČT 30. 3. 2016 Odpověď RČT  

18/16 22. 3. 2016 
O. Kolář (MČ Praha 

6) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT    

E19/16 7. 3. 2016 J. Kalabus 
Stížnost na objektivitu vysílání 

zpravodajství ČT 
   

E20/16 
15. 3. 2016 
21. 3. 2016 

NE ZÁKLADNÁM 
Stížnost na generálního ředitele ČT 

- cenzura ve zpravodajství ČT, 
urgence odpovědi 

30. 3. 2016 Odpověď RČT  

E21/16 
E21a/16 

12. 2. 2016 
21. 3. 2016 

R. Kubička Stížnost na pořad Horizont ČT24 30. 3. 2016 Odpověď RČT  

E22/16 14. 3. 2016 A. Stříž 
nevyváženost politických stran ve 

vysílání zpravodajství 
   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

44/15 28. 5. 2015 J. Marková 
Stížnost na pořad Nedej se vysílaný 

dne 26. 4. 2015 
17. 6. 2015 29. 7. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 9. 2015 

51/15 24. 6. 2015 RRTV(A. Fišer) 
Islám v ČR nechceme - redaktor 

Moláček 
15. 7. 2015 

Přímé 
vyřízení 

18. 8. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 7. 2015 

e51/15 5. 5. 2015 J. Fišer 
stížnost na nezákonný postup ČT při 

vyřizování žádostí dle zákona o 
svobodném přístupu k informacím 

12. 8. 2015 17. 9. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

7. 10. 2015 

e53/15 3. 6. 2015 

J. Gavlasová 
(Agentura MM 

Praha) 

Stížnost na pořad 168 hodin vysílaný 
dne 31.5.2015 

17. 6. 2015 29. 7. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

9. 9. 2015 

53/15 2. 7. 2015 F. Vyskočil AK 
Stížnost na reportáže týkající se Ing. 
Savova a spol. Skyport v pořadech 

Události a Reportéři ČT 

29. 7. 2015 5. 10. 2015 
Částečná 
odpověď 

29. 7. 2015 
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e54/15 10. 6. 2015 K. Filip 
Stížnost na pořad Nedej se ze dne 7. 

6. 2015 - očkování 
17. 6. 2015 

Přímé 
vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

17. 6. 2015 

56/15 20. 7. 2015 
Česká inspekce 

živ. prostř 
Stížnost na zpravodajství ČT24, použití 

termínu personální čistky 
26.8.2015 

Přímé 
vyřízení 

30. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

26. 8. 2015 

57/15 
27. 7. 2015 
22. 9. 2015 

L. Benda 
Stížnost na redaktora ČT Dalibora 

Bártka 
29. 7. 2015 17. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

59/15 13. 8. 2015 
Lukon investment 

(Kondratov) 

Stížnost na neoprávněný vstup štábu 
ČT do prostor společnosti (pořad 

Dobrovolně) 

9.9.2015 
Přímé 

vyřízení 
30. 9. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

9. 9. 2015 

e61/15 1. 7. 2015 A. Cerqueirová Události, komentáře-Řecko 15. 7. 2015 18. 8. 2015 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 9. 2015 

61/15 28. 8. 2015 
A. Schirlová, A. 

Grabowská 
Stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 

4.5.2015 
11. 11. 2015 22. 12. 2015 

Částečná 
odpověď 

11. 11. 2015 

e62/15 20. 5. 2015 
A. Vodvářková (P. 
Kudela – PSP ČR) 

žádost o záznam pořadu Děti na tahu 15. 7. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 7. 2015 

63/15 10. 9. 2015 J. Šinágl 
stížnost na nezveřejnění informací ve 

zpravodajství ČT o pietním aktu k 
uctění bojovníků proti nacismu 

21. 10. 2015 16. 11. 2015 
Částečná 
odpověď 

21. 10. 2015 

66/15 
66a/15 

21. 9. 2015 
11. 11. 2015 

AK Vyskočil, 
Krošlák 

stížnost na reportáže Podezřelé 
stavební praktiky a Ochránce ze dne 

27.10.2013, urgence odpovědi 

16. 12. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 12. 2015 

68/15 7. 10. 2015 M. Štěpánek 
Večerníček x Pojďte pane, budeme si 

hrát – autorská práva 
11. 11. 2015 

Přímé 
vyřízení 

22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

70/15 12. 10. 2015 AK Poledne, Rotta 
stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 
7.9.2015-Stíny minulosti Pavla Tykače 

11. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 
22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

73/15 15. 10. 2015 

RRTV 
- Gavlasová 

(Berbr) 
Stížnost na výroky J. Bosáka 11. 11. 2015 

Přímé 
vyřízení 

22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

e74/15 6. 11. 2015 M. Hoření informování o úmluvě TTIP 16. 12. 2015 15. 1. 2016 
Odpověď 
Rady ČT 

3. 2. 2016 

75/15 21. 10. 2015 
R. Dědic (Value 

Consulting) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost 

o omluvu 
25. 11. 2015 15. 1. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

17. 2. 2016 

77/15 9. 11. 2015 
Česká unie 
sportu, z.s. 

Žádost o koupi pozemků v Podolí ve 
vlastnictví ČT 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

78/15 10. 11. 2015 J. Štoll (MZČR) 
Stížnost na pořad Nedej se Plus 

(Decibely pro zdraví) z 18. 10. 2015 
25. 11. 2015 15. 1. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

3. 2. 2016 

e78/15 21. 11. 2015 V. Vojna 
Skrytá reklama v pořadu Auto Moto 

Revue-AAA Auto Praha 
13. 1. 2016 

Přímé 
vyřízení 

16. 2. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 1. 2016 

80/15 18. 11. 2015 Město Kroměříž 
Stížnost na pořad Události ze dne 17. 
10. 2015 – reportáž Spor o trest pro 

řidiče 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 
4. 1. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

14/16 10. 3. 2016 
Hradec Králové 

(Z. Fink) 
stížnost na pořad 168 hodin-reportáž 

Lesní muž 
16. 3. 2016  

Částečná 
odpověď 

16. 3. 2016 

E17/16 4. 3. 2016 J. Klimt 
zastaralost pořadů Cestománie, 

neaktuální informace v díle o Albánii 
16. 3. 2016 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 3. 2016 

17/16 18. 3. 2016 
V. Šavrdová (ZŠ 

Za Invalidovnou) 
Stížnost na reportáž Fyzické tresty ve 

škole - Události 
30. 3. 2016  

Částečná 
odpověď 

30. 3. 2016 

 


