Zápis z 8. jednání Rady České televize ze dne 25. 4. 2018
Přítomni:

J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser,
J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, T. Samek, Z. Šarapatka, D. Váňa

Omluveni:
M. Doktor, J. M. Kašparů, D. Váňa – příchod 13:57 hod.
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář
Hosté:
J. Staněk, P. Dvořák, T. Motl
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 o ČT art za rok 2017
7. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2017 – harmonogram postupu prací
8. Volba místopředsedů Rady ČT
9. Stížnosti a podněty
10. Různé
11. Závěr

1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 87/08/18: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 88/08/18: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jaroslav Dědič a
radní Jan Brandejs a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 89/08/18: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání rady.
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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4) Informace generálního ředitele
1. Česká televize s ohledem na probíhající digitalizaci dočasně omezila některé doplňkové
služby
ve
vysílání,
čímž
umožnila
dostupnost
všech
svých
programů
v tzv. veřejnoprávním multiplexu, ve standardu DVB-T. Do listopadu 2019 tak dojde
k částečnému snížení rychlosti a rozsahu služeb, jako je elektronický programový průvodce
(EPG) či teletext, a také k dílčímu snížení obrazové kvality programů. Toto řešení poskytne
divákům dostatek času na přípravu na přechod na DVB-T2 a nákup nových televizorů či settop boxů.
2. V pondělí 16. dubna se konalo ustavující a první pracovní zasedání Divácké rady České
televize. Zástupci více než šedesáti významných institucí, sdružení a spolků přijali stanovy
tohoto nového poradního orgánu. Mezi projednávanými tématy byla například aktuální
situace médií veřejné služby, programové plány České televize nebo pořady připravované
k letošním významným výročím.
3. Ve stejný den se uskutečnilo tradiční setkání rektorů veřejných vysokých škol s vedením
České televize. Pozvání přijalo 19 rektorů nebo jejich zástupců. Hlavním tématem byla
spolupráce v rámci projektu ČT start, který se zaměřuje především na pořádání stáží napříč
celou Českou televizí, dále na pedagogickou činnost nebo organizování odborných
workshopů. S rektory byla dále projednána spolupráce na popularizaci vědeckých úspěchů
jednotlivých akademických pracovišť nebo možné propojení výuky v rámci společných
přednáškových bloků.
4. Na mezinárodním veletrhu v Cannes se zahraniční vysílatelé tradičně zajímali o pořady
České televize. Největší zájem vzbudily nové řady seriálů První republika a Labyrint,
vánoční pohádka Nejlepší přítel, série Vzteklina nebo záznamy baletních představení
Národního divadla. Dlouhodobě má Česká televize silnou pozici také na poli dětské tvorby.
Polská Fokus TV bude vysílat restaurovanou verzi seriálu Arabela, německý distributor pak
k pohádkám, které zakoupil v loňském roce, dokoupil televizní filmy Přání k mání, Trojí život,
Správnej dres nebo minisérii Spravedlnost.
5. Česká televize uctila památku zesnulého režiséra a scenáristy Miloše Formana. Do svého
programu mimořádně zařadila filmová díla a portréty této legendy české a světové
kinematografie. Nechyběly snímky Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy
nebo dokumentární portrét Drž se toho snu.
6. Česká televize ve čtvrtek 19. dubna uspořádala pracovní seminář k novému evropskému
nařízení na ochranu osobních údajů, známému pod zkratkou GDPR. Hlavními
přednášejícími byly právnička z Evropské vysílací unie Anne-Catherine Bergová a Sabine
Merschová, která se zabývá zaváděním nové směrnice do praxe. Mezi účastníky semináře
byli kromě zaměstnanců České televize také zástupci Asociace televizních organizací a
pozvaní právní experti.
7. V minulém týdnu jsem se v Bruselu zúčastnil konference Media Summit 2018, na které se
pod záštitou Evropské vysílací unie sešli vedoucí pracovníci působící v oblasti digitálních
médií, rozhlasu a televize. Společně jsme diskutovali o nových výzvách
a příležitostech pro sdílení obsahu v dynamicky se měnícím mediálním prostředí. Mezi
klíčová témata patřilo propojení s publikem se zaměřením na mladší diváky, digitální
transformace ve veřejnoprávních médiích a nové způsoby distribuce obsahu. Mezi hlavními
řečníky byl generální ředitel EBU Noel Curran. Za Českou televizi se dále zúčastnil ředitel
programu Milan Fridrich, který je současně viceprezidentem Televizní komise EBU, a
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ředitelka marketingu a nových médií Denisa Kollárová, která se stala členkou nově
vytvořené Digitální komise.
8. V úterý 24. dubna se uskutečnilo setkání zástupců Českého filmového a televizního svazu
FITES
s vedením
České
televize.
Na
programu
byla
další
spolupráce
s tímto sdružením zastupujícím tvůrce z audiovizuální oblasti a aktuální situace médií
veřejné služby v ČR.
9. Česká televize v sobotu 21. dubna připravila přenos svatovojtěšské bohoslužby
u příležitosti návratu ostatků kardinála Josefa Berana z Vatikánu do vlasti. Součástí přenosu
na programu ČT2 byl průvod ze Strahovského kláštera do katedrály sv. Víta
a následná mše. Zpravodajsky se této události věnoval také program ČT24.
10. Česká televize získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci
k provádění programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. První tři akreditované
semináře jsou naplánovány na podzim tohoto roku a budou zaměřeny na mediální
vzdělávání, konkrétně na tyto oblasti: principy a fungování médií veřejné služby,
zpravodajství a možnosti využití původní tvorby ve výuce. Lektory seminářů se stanou
zaměstnanci České televize, kteří zároveň mají pedagogickou zkušenost.
11. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem 31. ročníku přehlídky české
a slovenské filmové a televizní tvorby Finále Plzeň. Odborné poroty hodnotily dohromady 51
soutěžních snímků a mezi oceněnými se objevila i tvorba České televize. Vítězem
Nejlepšího televizního a internetového projektu v kategorii cyklická tvorba se stal komediální
seriál Trpaslík. Ocenění za Nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii necyklická
tvorba si odnesl snímek Spravedlnost.
Česká televize byla mediálním partnerem pětadvacátého ročníku soutěže Manažer roku,
která od roku 1993 oceňuje významné představitele managementu v České republice.
Výsledky slavnostního vyhlášení divákům zprostředkoval mimo jiné pořad Byznys ČT24.
5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 90/08/18: Rada bere na vědomí zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
17. 4. 2018 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1 tohoto zápisu)
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 91/08/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 27/05/18 přijaté formou per
rollam dne 18. 4. 2018 týkající se přezkoumání dodržení rozpočtu u televizního pořadu „Druhý
život Jitky K.“. (Usnesení č. DK 27/05/18 je přílohou č. 2 tohoto zápisu)
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Zpráva o ČT art za rok 2017
Usnesení č. 92/08/18: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT art za rok 2017“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2018 v termínu do 31. března
2019.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané radou“
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7) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2017 – harmonogram postupu prací
Usnesení č. 93/08/18: Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení místopředsedy Jaroslava
Dědiče a radního Luboše Beniaka, koordinací činnosti Rady ČT při přípravě a tvorbě
konečného znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2017, včetně dohledu nad
dodržením harmonogramu postupu prací.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 94/08/18: Rada schvaluje harmonogram postupu prací na Výroční zprávě o
hospodaření ČT v roce 2017 následovně:
a)

Pracovní verze Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2017 bude předložena
generálním ředitelem do sekretariátu Rady ČT do 16. 5. 2018, který rozešle materiál
členům Rady ČT a členům Dozorčí komise Rady ČT.

b)

Připomínky k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2017 zašlou
členové Rady ČT v elektronické podobě do sekretariátu Rady ČT do 23. 5. 2018 do
12:00 hod., který následně tyto připomínky předá pracovní skupině.

c)

Rada obdrží od dozorčí komise písemnou zprávu k hospodaření ČT jako podklad k
Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2017 v termínu do 24. 5. 2018 do 12:00 hod.

d)

Do 28. 5. 2018 do 12:00 hod. obdrží Rada ČT pracovní verzi výroční zprávy se
zapracovanými připomínkami.

e)

Konečné znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2017 bude předloženo ke
schválení na 11. jednání rady dne 20. 6. 2018.

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

8) Volba místopředsedů Rady ČT
Usnesení č. 95/08/18: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise V.
Dostál a členové I. Levá, Z. Šarapatka.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 96/08/18: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady
České televize takto:
Nominace kandidátů:
 Členové rady navrhnou kandidáty – ústně.
 Každý člen rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady.
 Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě.
 Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou v abecedním
pořadí.
 Volební komise sestaví seznam kandidátů.



1. kolo volby:
Každý člen rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů.
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Každý člen rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše jednoho kandidáta,
a volební lístek vhodí do volební urny.
Kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen
místopředsedou.
Do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, nejvíce však o jednoho víc,
než je počet neobsazených míst.
Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
2. kolo volby:
Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole s přihlédnutím k počtu neobsazených míst.
V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, je
volba ukončena.
Nová volba:
V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle stejných
pravidel.
V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky předchozí
volby.
Případná další volba se uskuteční na některém z příštích jednání Rady ČT.

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

VOLBA č. 1
I. volba 1. kolo
Navrženi byli a kandidaturu přijali: Luboš Beniak, René Kühn, Tomáš Samek.
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků. 2 volební lístky byly prázdné.
Luboš Beniak obdržel 1 hlas.
René Kühn obdržel 4 hlasy.
Tomáš Samek obdržel 5 hlasů.
Do 2. kola postupují René Kühn a Tomáš Samek.
I. volba 2. kolo
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků. 1 volební lístek byl prázdný.
René Kühn obdržel 5 hlasy.
Tomáš Samek obdržel 6 hlasů.
Usnesení č. 97/08/18: Rada konstatuje, že v I. volbě nebyl nikdo zvolen místopředsedou
Rady České televize, nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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II. volba 1. kolo
Navrženi byli a kandidaturu přijali: Luboš Beniak, René Kühn, Tomáš Samek.
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků. 1 volební lístek byl prázdný.
Luboš Beniak obdržel 2 hlasy.
René Kühn obdržel 4 hlasy.
Tomáš Samek obdržel 5 hlasů.
Do 2. kola postupují René Kühn a Tomáš Samek.
II. volba 2. kolo
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků. 1 volební lístek byl prázdný.
René Kühn obdržel 4 hlasy.
Tomáš Samek obdržel 7 hlasů.
Usnesení č. 98/08/18: Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 25. dubna 2018
zvolen Tomáš Samek, Ph.D.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
III. volba 1. kolo
Navržen byl a kandidaturu přijal: René Kühn.
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků. 4 volební lístky byly prázdné.
René Kühn obdržel 8 hlasů.
Usnesení č. 99/08/18: Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 25. dubna 2018
zvolen René Kühn.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

9) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 100/08/18: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 3 tohoto zápisu).
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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10) Různé
a) Dne 15. 7. 2015 končí mandát členům Dozorčí komise Rady ČT, pracující ve složení Jiří Staněk,
Simona Macášková, Jiří Maceška, Jiří Malina, Jiří Stránský.
Rada po projednání schvaluje zásady pro volbu Dozorčí komise takto:
Usnesení č. 101/08/18: Členové Rady ČT navrhují kandidáty na základě přímého oslovení.
Kandidáti předkládají své přihlášky v písemné podobě, a to včetně dokladů o předpokladech
platných pro výkon funkce stanovených v § 4 odst. 3 a § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České
televizi ve znění pozdějších předpisů, na sekretariát Rady ČT. Termín dodání všech podkladů je
do 14. 5. 2018 do 11:00 hod. (Podklady pro kandidaturu člena DK jsou přílohou č. 4 tohoto
zápisu)
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 102/08/18: Předseda rady po projednání s místopředsedy, a po prověření
předpokladů pro výkon funkce, zašle elektronicky prostřednictvím sekretariátu rady všem
členům Rady ČT životopisy kandidátů pro volbu DK. Rada zvolí veřejným hlasováním 5 členů
DK na jednání dne 30. 5. 2018.
Představení kandidátů proběhne na pracovním setkání členů Rady ČT dne 16. 5. 2018 od 11:00
hod. na sekretariátu Rady ČT.
(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

b) Program 9. jednání Rady ČT v roce 2018, které se uskuteční ve středu dne 16. 5. 2018 od 13:00
hod., bude upřesněn v pozvánce.

11) Závěr

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT
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Přílohy:
1)
2)
3)
4)

Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 17. 4. 2018
Usnesení č. DK 27/05/18 - Druhý život Jitky K.
Přehled stížností a podnětů
Podklady pro kandidaturu člena Dozorčí komise Rady České televize

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaroslav Dědič

Mgr. Jan Brandejs
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 17. 4. 2018
Přítomni:
Omluveni:

J. Staněk, S. Macášková, J. Maceška, J. Malina, J. Stránský

Hosté:
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Staněk
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hlasování per rollam
Informace z jednání Rady ČT
Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
Různé

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam
ze dne 26. 3. 2018
Usnesení č. DK 22/04/18
Dozorčí komise obdržela Žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se společnosti E4C
Group, s.r.o..
Česká televize v současnosti přenechává, jako pronajímatel, do užívání společnosti E4C Group,
s.r.o., IČO: 26463610, jako nájemce, pro účely provozování satelitního digitálního vysílání a
umístění kompresních zařízení nebytové prostory, vysílací stojany a paraboly umístěné v budově
č.p. 1132, k.ú. Podolí (dále jako „předmět nájmu“), a to na základě smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 1050860/2842, 819-2-D0-00, ve znění pozdějších dodatků, a na základě smlouvy o nájmu
pozemku č. 1040109/231, 819-1-D0-00, ve znění pozdějších dodatků (dále obojí společně jen jako
„Smlouvy o nájmu“).
V návaznosti na rozšíření předmětu nájmu o dva již instalované vysílací stojany č. S3 a S6, a s tím
související zvýšení nájemného, bylo pro větší přehlednost přistoupeno k vypracování nové Smlouvy
o nájmu, která původní smlouvy s účinností k 1. 4. 2018 v plném rozsahu nahrazuje. Česká televize
dále ve Smlouvě vyslovuje souhlas se stavebními a technologickými úpravami a s instalací místní
přídavné klimatizace na náklady nájemce s tím, že nájemce nebude mít při skončení nájemního
vztahu vůči České televizi nárok na náhradu nákladů či na protihodnotu za případné zhodnocení
těchto místností. Smlouva dále upravuje způsob úhrady plateb za spotřebu elektrické energie jak
stojanů, tak místní přídavné klimatizace. V ostatním zůstává právní vztah mezi smluvními stranami
beze změny.
Předložený návrh Smlouvy o nájmu je interně evidován pod č.1088422/2842, 819-3-D0-00
v interním systému elektronického oběhu smluv České televize.
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Dozorčí komise na základě výše uvedeného doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu č. 1088422/2842, 819-3-D0-00 se společností E4C
Group, s.r.o., IČO 26463610.
(5:0:0)
Projednáno na 6. jednání Rady ČT dne 28. 3. 2018
ze dne 28. 3. 2018
Usnesení č. DK 23/04/18
Dozorčí komise na své vyžádání obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu pod názvem Úklidové služby pro ČT TS Ostrava, zveřejněné 23.4.2014.
Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění denního úklidu v pracovních dnech v objektech TS
Ostrava na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 a dále mimořádného úklidu v souladu se
zadávacími podmínkami. Jednalo se zejména o úklid podlahových krytin, vyprazdňování
odpadkových košů, otírání prachu, čištění toalet, údržba keramických obkladů, dveří a oken.
Součástí plnění bylo také použití čistících a dezinfekčních prostředků, úklidových nástrojů, čistění
výpočetní techniky, doplňování toaletních a hygienických potřeb. Četnost a místo provedení
úklidových prací a specifikace mimořádného úklidu, jako např. úklid po řemeslných opravách, nebo
malířích, nebo nárazový úklid prostor podnikové ubytovny, byly specifikovány v zadávací
dokumentaci.
Důvodem vyhlášení zakázky byla končící smlouva na zajištění úklidových služeb a předpokládaná
hodnota veřejné zakázky ve výši 1 100 000,- Kč byla stanovena na základě tehdy končící platné
smlouvy.
V souladu s rozhodnutím generálního ředitele č. 39/2012 bylo osloveno 5 společností v oboru,
nabídky předložilo 9 uchazečů a všechny vyhovovaly zadávacím podmínkám. Hodnotící komise
vyhodnotila dle hodnotícího kritéria, kterým byla s váhou 100% nabídková cena, jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídku společnosti SIMACEK HS, spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 31 150,- Kč bez
DPH za odvedenou práci v období jednoho měsíce. Dozorčí komise prověřila také úhrn faktur, které
poskytovatel služeb vystavil za období specifikované v zadávací dokumentaci.
Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že společnost SIMACEK HS, spol. s.r.o.,
fakturovala celkem 792 340,- Kč bez DPH, což celkem odpovídá paušálu 31 150,- Kč hrazenému
po dobu 24 měsíců (celkem za paušální platby 747 600 Kč bez DPH) plus ad hoc objednávané
služby mimořádného úklidu po 60 Kč/h, případně 66 Kč/h v případě víkendů a státních svátků a že
při veřejné zakázce Úklidové služby pro ČT TS Ostrava bylo postupováno v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. i vnitřními předpisy ČT.
(5:0:0)

ze dne 29. 3. 2018
Usnesení č. DK 24/04/18
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem
„Rozšíření počtu linek ze Senátu“.
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Předmět plnění veřejné zakázky bylo rozšíření počtu souběžných tras, příprava přechodu na HD
rozlišení a příprava digitalizace přípojných míst v Senátu.
Důvody pro vyhlášení VZMR a oslovení tří uchazečů v souladu s ustanovením § 6 a §18 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění byly realizovány v souladu s dokumentem
Stanovení postupu při zadávání zakázek malého rozsahu v ČT. Vyhlášení VZMR bylo odůvodněno
tím, že zpravodajství ze Senátu je omezené pouze na jednu trasu. Vzhledem k instalaci
kamerového systému v zasedacím sále dochází ke kolizi mezi požadavky na živé vstupy do vysílání
a nabírání záznamu jednání senátorů. Veřejná zakázka řešila rozšíření počtu souběžných tras a
přípravu na přechod na HD rozlišení a přípravu na digitalizaci přípojných míst v Senátu. V Senátu
byl v provozu nejstarší optický systém, který nebyl jinde instalován. Jeho živostnost byla překonána
a neexistovala žádná servisní podpora. Odůvodnění veřejné zakázky bylo též podpořeno tím, že její
vyhlášení bylo v souladu s požadavkem na investiční akci Digitalizace technologických živých
vstupů z Vlády, na který v roce 2015 navazovalo.
Zakázka byla vyhlášena dne 23. 10. 2014 se lhůtou pro podání nabídek 4. 11. 2014 a osloveny byly
tři společnosti.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 665.000,-Kč bez DPH byla stanovena na základě
přiložené nabídky katalogových cen 5 společností (Nevion LTD, Unit 5, Church Farm, Church Lane,
Eversley, Hook, Hampshire RG27 OPX).
Nabídku podaly 2 společnosti a tříčlenná komise posuzovala nabídky dle jediného hodnotícího
kritéria, kterým byla nabídková cena.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti AVD systém s.r.o. s nabídkovou
cenou 664.998,-Kč, která byla nejnižší nabídnutou cenou, a tak byly splněny podmínky pro výběr
tohoto uchazeče.
Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani RGŘ č. 39/2012.
(5:0:0)
Usnesení č. DK 25/04/18
Při pravidelné kontrole využívání finančních prostředků v kapitole výroby pořadů ČT provedla
Dozorčí komise v rámci své kontrolní činnosti přezkoumání dodržení plánovaného rozpočtu u
televizního pořadu „Trpaslík“.
Dozorčí komisi byly předloženy materiály přípravy a výroby tohoto pořadu, které se týkaly celého
seriálového pořadu „Trpaslík“. Předložené materiály obsahovaly scénář pořadu (dvě epizody),
rozpočet pořadu, úplný natáčecí plán, smlouvy o dílo s autory pořadu, interní a externí objednávky,
honorářové vyúčtování, došlé faktury, dohodu o výrobě a další doklady o technickém, logistickém,
personálním a právním zajištění výroby pořadu.
Programová rada schválila k realizaci seriál Trpaslík dne 24. 6. 2014 a vlastní výroba měla
proběhnout v období od listopadu 2015 do ledna 2017.
Původně schválený plán realizace musel být prodloužen z důvodu onemocnění herečky,
představitelky role v pořadu, v okamžiku, kdy již by bylo velmi nehospodárné uvažovat o změně
obsazení audiovizuálního díla. Po projednání a na základě rozhodnutí managementu, byla realizace
pořadu posunuta o rok. Natáčení bylo poznamenáno rovněž nepřízní počasí, tato okolnost přinesla
další prodlevy a navyšování nákladů.
V důsledku termínových posunů nebyla již při vlastní realizaci natáčení k dispozici většina původně
rezervované interní kapacity. Ztráta připravených služeb byla velmi citelná a, přes vstřícný a
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konstruktivní přístup jednotlivých pracovišť ČT, byla fakticky nenahraditelná z vnitřních zdrojů ČT.
Došlo zejména ke ztrátě spolupráce v oblasti rekvizitní výpravy, stavební služby a zvukové techniky
pro natáčení.
Tyto nepříznivé okolnosti vedly k nutnosti navýšení rozpočtu externích výkonů, oproti navýšení
externího rozpočtu byla ale výrazná úspora na straně interních výkonů.
Z předložené dokumentace bylo zjištěno, že skutečně vynakládané náklady korespondovaly
s výrobním plánem, což je potvrzováno i závěrečnou bilancí splnění výrobního plánu.
Přes nepřízeň, která postihla výrobu sledovaného pořadu, která se projevila navýšením rozpočtu
externích nákladů, došlo v komplexní bilanci k úspoře oproti původnímu plánu externích a interních
nákladů. Tato celková úspora byla ještě o polovinu vyšší, než bylo okolnostmi vynucené navýšení
externích nákladů. Při čerpání plánovaných interních i externích nákladů došlo tak k úspoře téměř
10% z původního rozpočtu. Interní kapacity, o které projekt Trpaslík přišel díky posunu výroby, byly
využity na jiných projektech ČT, čímž bylo zajištěno jejich efektivní využití.
Nákladová stránka realizace pořadu „Trpaslík“ byla posouzena rovněž nezávislou auditorskou
společností Ecovis. V rámci provedeného účetního auditu bylo provedeno porovnání vyúčtování o
konečných nákladech audiovizuálního díla s definitivním rozpočtem tohoto audiovizuálního díla.
Podle závěrů auditorské zprávy byly přezkumné postupy provedeny v souladu s Mezinárodním
standardem pro související služby vztahujícím se na dohodnuté postupy v souvislosti s finančními
informacemi. Zpracovaný audit pracoval s rozpočtem u zakázkové smlouvy sloučeným s uvedeným
navýšením a taktéž reflektoval úpravy v rozpočtu způsobené náhradním plněním ČT.
Auditem bylo zjištěno, že nákladové položky byly evidovány v účetnictví producenta pod příslušným
projektem a všechny se vztahovaly k danému projektu. Při provádění testů nebyly zjištěny
nesprávnosti. Byla zjištěna úspora nákladů ve stejném rozsahu jako závěrečné finanční hodnocení
pořadu.
Dozorčí komise konstatuje, že vnitřní předpisy ČT, které upravují efektivní a jednotné plánování a
řízení výroby, byly dodrženy, byť došlo k neplánovanému, a nepříznivými okolnostmi vynucenému,
omezení efektivního využití interních kapacit ČT.
Plánované náklady při výrobě televizního pořadu „Trpaslík“ nebyly překročeny. Systém kontroly
čerpání rozpočtu byl vícestupňový, v pravidelné komunikaci s managementem, se zajištěním
možnosti řádné zpětné vazby a kontroly průběhu skutečného čerpání finančních prostředků. Systém
kontroly čerpání a plnění byl prováděn v souladu s rozhodnutím GŘ č. 41 - Zásady pro využívání
kapacit ČT a najímání externích kapacit pro výrobu pořadů a zajištění dalších potřeb ČT.
(5:0:0)
Projednáno na 7. jednání Rady ČT dne 11. 4. 2018

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 3. jednání Rady ČT konaného dne 14. 2.
2018, 4. jednání dne 28. 2. 2018, 5. jednání dne 14. 3. 2018, 6. jednání dne 28. 3. 2018 a 7. jednání
Rady ČT konaného dne 11. 4. 2018.
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Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů
Usnesení č. DK 26/04/18 (Příloha č. 1)
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně
formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením:






161006300 Oprava rozvodů vody a kanalizace
VZ0012179 Spektrální analyzátor
VZ0011678 Server pro pořízení AV diskového záznamu v HDTV kvalitě
170920700 Stěhování zahraničních zpravodajů 2017
170409600 Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO

s termínem do 8. května 2018.
(5:0:0)

Ad 5) Různé
bez usnesení

Ing. Jiří Maceška
místopředseda Dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 1
k Usnesení č. DK 26/04/18
Ing. Petr Dvořák, MBA
Generální ředitel ČT

V Praze dne 17. 4. 2018

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 26/04/18

Vážený pane generální řediteli,
na základě Usnesení č. DK 26/04/18 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací
dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením:




161006300 Oprava rozvodů vody a kanalizace
VZ0012179 Spektrální analyzátor
VZ0011678 Server pro pořízení AV diskového záznamu v HDTV kvalitě
13




170920700 Stěhování zahraničních zpravodajů 2017
170409600 Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO

s termínem do 8. května 2018.

S pozdravem

Ing. Jiří Maceška
místopředseda Dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Usnesení č. DK 27/05/18
Při pravidelné kontrole využívání finančních prostředků v kapitole výroby pořadů ČT provedla
Dozorčí komise v rámci své kontrolní činnosti přezkoumání dodržení plánovaného rozpočtu u
televizního pořadu „Druhý život Jitky K.“
Dozorčí komisi byly předloženy materiály přípravy a výroby tohoto pořadu, které se týkaly celého
pořadu. Předložené materiály obsahovaly mimo jiné scénář pořadu, rozpočet pořadu, smlouvy o
zakázkové výrobě a s autory a výkonnými umělci, interní a externí objednávky a celkové závěrečné
zhodnocení výroby. Natáčení probíhalo v koprodukci (stranou pověřenou výrobou byl externí
nezávislý producent) od 12/2016 do 7/2017 a výroba byla ukončena v listopadu 2017.
Při natáčení došlo k úspoře věcného plnění ČT, nebyly čerpány všechny plánované interní kapacity
ČT. Zároveň byly producentskou společností T.H.A. překročeny celkové externí náklady. Důvodem
tohoto překročení byl větší počet natáčecích dní, delší doba střihu a některé dramaturgické změny.
Zároveň větší část postprodukce byla přesunuta mimo ČT. Vzhledem k majoritě koproducenta a
financování ze zdrojů Nadace Kostní dřeně bylo toto rozhodnutí akceptováno vč. změn v některých
položkách rozpočtu oproti skutečným nákladům. Navýšení koproducent financoval ze svých zdrojů.
Veškeré překročení a úspory neměly vliv na smluvně sjednané podíly na výnosech.
Dozorčí komise konstatuje, že projekt byl vyroben podle schválené technologie a dokončen podle
termínů ve smlouvě. Finanční limity ČT nebyly překročeny a úspory byly využity na jiných projektech
ČT. Byly dodrženy vnitřní předpisy ČT, které upravují efektivní a jednotné plánování a řízení výroby.
Systém kontroly čerpání rozpočtu byl vícestupňový, v pravidelné komunikaci s managementem, se
zajištěním možnosti řádné zpětné vazby a kontroly průběhu skutečného čerpání finančních
prostředků. Systém kontroly čerpání a plnění byl prováděn v souladu s rozhodnutím GŘ č. 41 Zásady pro využívání kapacit ČT a najímání externích kapacit pro výrobu pořadů a zajištění dalších
potřeb ČT.
(5:0:0)
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 25. 4. 2018
Stížnosti došlé na Radu ČT
Datum odeslání
odpovědi

č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

3/17
3a/17

23. 1. 2017
26. 1. 2017

M. Jansta ČUS
Výkonný výbor ČUS

Stížnost na pořad Reportéři ČT – „Tady
je Janstovo“

E3/17
E3a/17
k E3/17

23. 1. 2017
14. 12. 2017
26. 3. 2018
5. 4. 2018

M. Hoření

Stížnost na seriál Okupace a další
podněty, nespokojenost s odpovědí,
urgence odpovědi

4. 10. 2017

Odpověď Rady ČT

16/17

6. 2. 2017

Obec Hladké Životice

Stížnost na pořad Černé ovce, reportáž
Pozemky

25. 4. 2018

Odpověď Rady ČT

23/17

22. 3. 2017

J. Straková

žádost o poskytnutí informací

29. 3. 2017

Odpověď Rady ČT

24/17
24a,
b/17

20. 3. 2017
24. 5. 2017

R. Kubička

dotaz na způsob vyřizování podnětů a
stížností, nespokojenost s odpovědí

12. 4. 2017

Odpověď Rady ČT

E26/17

6. 10. 2017
9. 10. 2017

M. Morawska

volební spot-Sportovci

27/17

31. 3. 2017

J. Michálek (Pirátská
strana)

stížnost na GŘ-neposkytnutí informací
dle zákona č. 106_1999 Sb.

V ŘEŠENÍ

E28/17

1. 10. 2017

J. Zajíc

Dokument Selský rozum

V ŘEŠENÍ

29/17

5. 4. 2017

J. Novotný

stížnost na GŘ ČT

NA VĚDOMÍ

E29/17

23. 10. 2017

R. Kašpárek

Stížnost na Václava Moravce

15. 11. 2017

Odpověď Rady ČT

30/17
30a/17

30. 3. 2017
22. 11. 2017

P. Novák

stížnost na nevyvážené zpravodajství
nespokojenost s odpovědí RČT

31. 5. 2017

Odpověď Rady ČT

E30/17

27. 10. 2017
7. 12. 2017
11. 12. 2017
4. 3. 2018
26. 3. 2018

Z. Borkovec

ovlivňování voleb do PSP ČR

nepožaduje odpověď

31/17

10. 3. 2017

J. Jantula

SkyLink

VYŘÍZENO

E32/17

20. 11. 2017

P. Boháček,
S. Slavkovský

Podnět pro přezkum části pořadu
@online vysílaného 18.11.2017

E33/17

8. 12. 2017

M. Rück

stížnost na moderování pořadu Objektiv
ve slovenštině

E37/17
E37a/17

24. 12. 2017
3. 3. 2018

Z. Jedlička

Stížnost na seriál Zapomenutí vůdci
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Způsob vyřízení

V ŘEŠENÍ

10. 1. 2018

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

44/17

20. 4. 2017

E. Rozmarová

Stížnost na jednání redaktorů ČT

45a/17
45b/17
45c/17

26. 9. 2017
7. 12. 2017
17. 1. 2018

AK Vyskočil, Krošlák

46a/17

11. 9. 2017

Z. Jehlička

47/17

26. 5. 2017

T. Berger (Monitora
Media)

48/17

14. 6. 2017

RAUL

Poděkování-Primátorky

NA VĚDOMÍ

50/17

27. 6. 2017

Ratio Legal (Spolchemie)

stížnost na pořad Reportéři ČT

NA VĚDOMÍ

53/17

20. 9. 2017

Statutární město Brno

stížnost na reportáže

4. 10. 2017
žádost o doplnění příloh

54/17

25. 9. 2017

Zakládání Group

opakující program na ČT24

NA VĚDOMÍ

56/17

24. 10. 2017

RRTV

Analýza zpřístupňování vysílání pro
osoby se zrakovým postižením

NA VĚDOMÍ

58/17

25. 10. 2017

P. Kudela

poškození autorských práv, stížnost na
jednání R. Šofra

13. 12. 2017

Odpověď Rady ČT

60/17

20. 11. 2017

J. Šinágl

dotazy na Radu ČT

10. 1. 2018

Odpověď Rady ČT

61/17
k E46/16

1. 12. 2017

P. Křešňák

žádost o reakci na stížnost

Nespokojenost s
vyřízením

62/17
62a/17

11. 12. 2017
12. 1. 2018

S. Bouček
Krajské státní
zastupitelství Hradec
Králové

Stížnost na GŘ
Podání S. Boučka

1/18

22. 12. 2017

Zdravotnická záchranná
služba Jihomor.kraje

stížnost na článek uveřejněný na webu
ČT a ČT24

E1/18

4. 1. 2018

J. Otava

Neobjektivní, nepravdivý článek - web
ČT24

2/18

13. 12. 2017

J. Soukup

stížnost na zpravodajství ČT

E2/18

7. 1. 2018

V. Jeřábek

OVM

E3/18

9. 1. 2018

J. Jeřábek

porušení Kodexu

3/18

10. 1. 2018

I. Novotný

upřednostňování TOP09 ver
zpravodajství ČT

stížnost na neobjektivitu a
nevyváženost pořadu Reportéři ČT –
urgence odpovědi, reakce na odpověď k 45-17, 45a, 45b-17
stížnost na zkreslení dokumentu
Okupace mysli – nespokojenost
s odpovědí Rady ČT
upozornění na nehospodárné nakládání
s finančními prostředky při výběrovém
řízení
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14. 6. 2017

Odpověď Rady ČT

29. 11. 2017
10. 1. 2018

Odpověď Rady ČT

Nespokojenost s
vyřízením

V ŘEŠENÍ

14. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

E4/18

12. 1. 2018

J. Legerski

OVM

5/18
5a/18
5b/18

11. 1. 2018
23. 1. 2018
7. 3. 2018

V. Hendrych

stížnost zařazení celostátního sněmu
Pirátské strany do vysílání ČT, stížnost
na zařazení přenosu kongresu ODS do
vysílání ČT, na vědomí – kritika vysílání
o výročí smrti diktátora Stalina

E6/18

28. 1. 2018

M. Tomancová

Stížnost na generálního ředitele

E7/18

1. 2. 2018

Z. Milata

Stížnost na průběh vysílání jeho
vyváženost a objektivitu -prezidentské
volby

7/18

11. 1. 2018

J. Podhorský

používání feudálních titulů

E9/18

6. 2. 2018

M. Rokytka

stížnost na J. Šídla Newsroom 168h. na
GŘ

9/18

5. 2. 2018
13. 2. 2018

J. a A. Machoninovi

Stížnost na pořad Zapomenutí vůdci,
otevřená výzva

E10/18

6. 2. 2018

M. Kohoutek

postoj k práci veřejnoprávního media

10/18
10a/18

7. 2. 2018
4. 4. 2018

Z. Macoun

stížnost na dehonestaci prezidenta M.
Zemana při prezidentských volbách

E11/18

11. 2. 2018

R. Abušinov

Podnět - Dobrodružství archeologie

11/18

9. 2. 2018

F. Vlnař (Česká
podnikatel.pojišťovna)

Stížnost na reportáž Sklo v pořadu
Černé ovce

E12/18

11. 2. 2018

J. Lachman

stížnost na vyváženost a objektivitu
reportáže v pořadu Události

12/18

20. 2. 2018

AK Máchal, Bobek

Stížnost na Události v regionech,
Události

E13/18

13. 2. 2018

V. Růžičková

Žádost o pomoc se zveřejněním
problematiky nejnemocnějšího města v
ČR a EU

E14/18

14. 2. 2018

M. Motlíková

stížnost na moderování ve slovenštině,
nespokojenost s odpovědí

E15/18

17. 2. 2018

P. Uhl

souhlas s textem J. Machonina - k cj.
RCT 9-18

E16/18
E16a/18

16. 2. 2018
20. 3. 2018

J. Jeřábek

Analýza reportáže CZEXIT pořadu 168
hodin České televize ze dne 11. 2. 2018,
stížnost na reportáž „Neexistuiící
pseudokoncentrák“

16/18

9. 3. 2018

D. Kirjakovský

stížnost na nevysílání demonstrací,
pořadů o makedonské problematice

E17/18

22. 2. 2018

J. Petráň

chování redaktorky k předsedovi vlády
ČR
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14. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

V ŘEŠENÍ

PODNĚT

Nespokojenost s
vyřízením

NA VĚDOMÍ

28. 3. 2018

Odpověď Rady ČT

17/18

14. 3. 2018

R. Vitkovič

Vyhlásenie skupiny občanov Slovenskej
republiky

E18/18

28. 2. 2018

J. Novotný

Stížnost na zvuky, zpravodajství, atd.

18/18

19. 3. 2018

T. Tyl

Stížnost na vysílání České televize

E19/18

12. 3. 2018

E. Jindřich

Žádost o sdělení výše odměn členů Rady
ČT

11. 4. 2018

Odpověď Rady ČT

E20/18

12. 3. 2018

O. Zuckerová

Stížnost na překlad

25. 4. 2018

Odpověď Rady ČT

E21/18

19. 3. 2018

R. Srokosz

Stížnost na vulgarity v pořadu Dabing
Street

25. 4. 2018

Odpověď Rady ČT

RRTV

postoupení stížnosti (Komunistická
strana Čech a Moravy - Česká
televize/ČT1/Máte slovo - podněcování
nenávisti)

E22/18

12. 4. 2018

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření

č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

datum
předání

datum přijetí
vyjádření

Způsob
vyřízení

1/17

19. 12. 2016

LEO EXPRESS (Köhler)

zásah do pověsti společnosti Leo
Express - nepravdivé tvrzení na webu
ČT24

18. 1. 2017

Přímé
vyřízení
2. 3. 2017

Odpověď
Rady ČT
18. 1. 2017

E5/17

26. 1. 2017

P. Jahn

Stížnost na krácení sportovních pořadů

15. 2. 2017

Přímé
vyřízení
22. 3. 2017

Odpověď
Rady ČT
15. 2. 2017

E10/17

5. 3. 2017

Z. Steinitz

stížnost na postup redaktorky Moniky
Zajícové

29. 3. 2017

12. 6. 2017

Odpověď
Rady ČT
23. 8. 2017

13/17

1. 2. 2017

A. Babiš

15. 2. 2017

16. 3. 2017

Odpověď
Rady ČT
14. 6. 2017

14/17
14a/17

3. 2. 2017
10. 2. 2017

A. Babiš

15. 2. 2017

16. 3.2017

Odpověď
Rady ČT
14. 6. 2017

21/17

17. 3. 2017

Ministerstvo vnitra
(Odbor tisku)

stížnost na vystupování redaktora ČT
Jiřího Hynka

29. 3. 2017

28. 7. 2017

Odpověď
Rady ČT
13. 9. 2017

45/17

6. 6. 2017

AK Vyskočil, Krošlák

stížnost na neobjektivitu a
nevyváženost pořadu Reportéři ČT

28. 6. 2017

28. 7. 2017

Odpověď
Rady ČT
29. 11. 2017

46/17

1. 6. 2017

Z. Jehlička

stížnost na zkreslení dokumentu
Okupace mysli

14. 6. 2017

28. 7. 2017

Odpověď
Rady ČT
23. 8. 2017

51/17
51a/17

28. 6. 2017
27. 7. 2017

FTV Prima

Stížnost na neobjektivní informace v
pořadu Newsroom ČT24 – 4. 6., 18. 6.,
25. 6. 2017

23. 8. 2017

Přímé
vyřízení
27. 9. 2017

Odpověď
Rady ČT
23. 8. 2017

52/17
52a/17

24. 7. 2017
12. 3. 2018

Devátá energetická
(A. Batuna)

Stížnost na pořad Máte slovo
Urgence odpovědi

23. 8. 2017

20. 10. 2017

Částečná
odpověď
23. 8. 2017

Stížnost na pořad Události ze dne
24.1.2017 - reportáž Sobotka vs Zeman
spor o Karla Srpa
Stížnost na pořad Reportéři
ČT(Ministerské počty) a 168
hodin(Křišťálově čisté) + doplnění
podnětu (reportáž Voda a víno, OVM)
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59/17

13. 11. 2017

Gen. finanční ředitelství

stížnost na pořad Pološero

29. 11. 2017

4/18

19. 1. 2018

AGROFERT

Stížnost na pořad Selský rozum

14. 2. 2018
14. 3. 2018

E5/18

12. 1. 2018

L. Man

Zpravodajství - pořad Jaro 19.dil údajná oslava K. Knispela z wermachtu

14. 3. 2018

9. 4. 2018

6/18
k 16/17

25. 1. 2018

Obec Hladké Životice

Stížnost na pořad Černé ovce, reportáž
Pozemky

14. 2. 2018

28. 3. 2018

14. 3. 2018

9. 4. 2018

E8/18

1. 2. 2018

P. Petržílek

Stížnost obce Zdiby na porušení zásad
objektivity a vyváženosti a jednostranné
zvýhodnění názorů jednotlivých skupin
veřejnosti

14/18

21. 2. 2018

L. Hejcman

Stížnost na nezákonný postup ČT

14. 3. 2018

15/18

26. 2. 2018

AK Frank Bold

Podnět k pořadu Reportéři ČT

28. 3. 2018
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Přímé
vyřízení
6. 4. 2018
Přímé
vyřízení

Částečná
odpověď
29. 11. 2017
Částečná
odpověď
14. 2. 2018
Částečná
odpověď
14. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
25. 4. 2018
Částečná
odpověď
14. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
14. 3. 2018
Odpověď
Rady ČT
28. 3. 2018

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT
Podklady pro kandidaturu na člena Dozorčí komise Rady České televize
1.
2.
3.
4.

výpis z rejstříku trestů
čestná prohlášení ke kandidatuře
životopis
kopie osvědčení podle § 9, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení …………………………………………. narozen/a………………………
bytem ……………………………………………………………………………………….……….
souhlasím s kandidaturou a prohlašuji, že splňuji veškeré zákonné podmínky volitelnosti za člena
Dozorčí komise Rady České televize. Jmenovitě uvádím, že
1)
2)

3)

4)
5)

nezastávám žádnou funkci uvedenou v § 5 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
nezastávám žádnou funkci v politické straně, politickém hnutí, společenské organizaci či
sdružení, občanské iniciativě apod., a pro případ svého zvolení členem/členkou Dozorčí
komise Rady České televize nebudu při výkonu své funkce jejich jménem jednat nebo
působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů,
nejsem členem/členkou společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích
prostředků, ani nebudu zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem
funkce člena Dozorčí komise Rady České televize nebo by mohly nepříznivě ovlivnit
nestrannost v rozhodování Dozorčí komise Rady České televize,
nemám, a ani žádná z osob mně blízkých nemá, žádný majetkový prospěch z provozování
rozhlasového vysílání ve smyslu § 5 odst. 2 zákona,
nejsem, a ani žádná z osob mně blízkých není, v pracovněprávním nebo jiném obdobném
vztahu k České televizi ve smyslu § 5 odst. 3 zákona.

Pokud nesplňuji podmínku volitelnosti dle některého z výše uvedených bodů, prohlašuji, že
v případě svého zvolení členem/členkou Dozorčí komise Rady České televize dnem svého zvolení
tyto podmínky splním.

V ……………… dne …………………………
……………………………………
podpis
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

V souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky
p r o h l a š u j i , že jsem v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl/a/

1.

tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany
Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro
řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce
v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968
do 1. 5. 1969;

2.

pracovníkem aparátu orgánů uvedených v bodě 1na úseku politického řízení Sboru národní
bezpečnosti;

3.

příslušníkem Lidových milicí;

4.

členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948
nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968;

5.

studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole
ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné
bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik
nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto
školách.

V…………. dne ...............................

..............................................
Jméno a příjmení

..............................................
Podpis
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení …………………………………………. narozen/a………………………
bytem ……………………………………………………………………………………….……….
prohlašuji, že jsem ve smyslu § 4 odst. 3, písm. c) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění pozdějších předpisů bezúhonný/á a protože nemám dosud osvědčení podle § 9 odst. 1
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, požádal/a jsem Ministerstvo vnitra České
republiky o jeho vydání.
Příloha:
Kopie mé žádosti o vydání lustračního osvědčení

V ……………… dne …………………………
……………………………………
podpis
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