Zápis ze 17. jednání Rady České televize ze dne 21. 10. 2020

Přítomni osobně:

J. Dědič, R. Bradáč, M. Doktor, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl,

P. Kysilka, H. Lipovská, P. Matocha, J. Šlégr, D. Váňa
Přítomni na videokonferenci: R. Kühn, T. Samek, Z. Šarapatka, L. Veselý
Omluveni:
V. Karmazín
Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková
Předsedající:
Hosté:

J. Dědič
P. Dvořák - videokonference, D. Kollárová, 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. Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion
7. Stížnosti a podněty
8. Různé
9. Závěr

1) Schválení programu jednání, zahájení
Usnesení č. 203/17/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 204/17/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Roman Bradáč a Hana
Lipovská a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 205/17/20: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT J. Dědiče, že
k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, které vyplývají z plnění usnesení ze
zápisů jednání rady.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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4) Informace generálního ředitele
1. V souvislosti s aktuálním vývojem Česká televize vrátila do vysílání vzdělávací pořad pro žáky
prvního stupně základních škol UčíTelka, a to každé všední dopoledne na programu ČT2.
Stejně jako na jaře, Česká televize dále výrazně posílila svůj zpravodajský servis. Kontinuální
vysílání proto opět nahradilo některé pravidelné týdenní formáty, jejichž agenda bude součástí
denního vysílání. Jarní rozsah má, nad rámec zákona, také informační servis pro sluchově a
zrakově hendikepované diváky. Do nedělního vysílání pak byly opětovně zařazeny i
mimořádné přímé přenosy bohoslužeb. První mše byla odvysílána v neděli 18. října od 10
hodin.
2. Průzkum agentury Kantar CZ potvrdil, že i v druhé vlně pandemie tuzemští obyvatelé nejvíce
důvěřují médiím veřejné služby. České televizi v souvislosti s informováním o onemocnění
COVID-19 důvěřuje průměrně 68 % občanů, zpravodajství ostatních televizí pak 42 % lidí.
Nejvíce zpravodajství České televize důvěřují senioři, plných 71 %, a rovněž mladí lidí ve věku
od 18 do 29 let. V této věkové skupině vyjádřilo důvěru České televizi 70
% dotazovaných.
3. Česká televize odvysílala další speciální debatu série „Země v nouzi“, kterou připravila redakce
vědy ČT24. Nový díl přinesl pohled vědců, shrnul dosavadní informace a vysvětlil dostupná
data. Debatu pod názvem „Pandemie pokračuje: Jak teď a kudy dál“ odvysílal zpravodajský
kanál tuto neděli od 20:05 a diváci si ji mohou pustit ze záznamu na stránkách České televize.
4. Česká televize v minulých týdnech nabídla rozsáhlé předvolební a volební vysílání, jehož
celková stopáž byla včetně předtočených anket více než 69 hodin. Celkový zásah volebního
servisu České televize, spolu s krajskými debatami, superdebatou a volebními studii, přesáhl
2 miliony a 900 tisíc diváků. Z toho divácký zásah 13 krajských debat činil 1 milion a 435 tisíc
diváků. Potvrdilo se, že podíl na sledovanosti u diváků žijících v kraji, z něhož byla debata
vysílána, byl zhruba 3-4 krát vyšší než u celorepublikového průměru. Ve srovnání s debatami
ke krajským volbám 2016 byl letošní zájem diváků mírně vyšší.
5. Film Šarlatán, na jehož vzniku se podílela Česká televize, bude bojovat o Oscara v kategorii
nejlepší zahraniční film. Členové České filmové a televizní akademie jej vybrali z desítky
hraných a dokumentárních filmů, které přihlásili jejich producenti. Užší výběr na cenu americké
akademie bude zveřejněn 9. února 2021. Oscarový ceremoniál se uskuteční 25.
dubna 2021.
6. Česká televize uspěla v průzkumu společnosti Universum, které sleduje nejžádanější
zaměstnavatele mezi studenty vysokých škol. V oboru mezi studenty humanitích věd obsadila
Česká televize první příčku před Ministerstvem zahraničních věcí, společností
Google a Akademií věd ČR. Průzkumu společnosti Universum se zúčastnilo přes 11.000
vysokoškoláků, kteří byli rozděleni do šesti skupin podle studovaných oborů.
7. České zastoupení Dětského fondu OSN – UNICEF ocenilo spolupráci s Českou televizí, která
v srpnu a září podpořila kampaň na pomoc dětem po explozích v Bejrútu. V průběhu září Česká
televize odvysílala 25 charitativních spotů, které měly u diváků velkou odezvu, součástí
podpory bylo také představení sbírky v pořadu Studio 6.
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5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 206/17/20: Rada bere na vědomí Usnesení č. DK 45/11/20, přijaté formou per
rollam dne 19. 10. 2020, týkající se plnění investičního plánu za období 3. čtvrtletí roku 2020.
(Usnesení č. DK 45/11/20 je součástí zápisu z 11. jednání Dozorčí komise Rady ČT)
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 207/17/20: Rada schvaluje usnesení č. DK 44/11/20, na základě ustanovení §
8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, přijaté dne 16. 10. 2020
na 11. jednání Dozorčí komise Rady ČT, týkající se zprávy dozorčí komise o činnosti za období
3. čtvrtletí roku 2020. (Usnesení č. DK 44/11/20 je součástí zápisu z 11. jednání Dozorčí komise
ze dne 16. 10. 2020)
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 208/17/20: Rada bere na vědomí zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
16. 10. 2020.
(Příloha č. 1)
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion
Usnesení č. 209/17/20: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti úseku
marketingu a self promotion v roce 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci
materiálu v termínu do 30. září 2021.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

7) Stížnosti a podněty
Návrh místopředsedy P. Matochy:
Usnesení č. 210/17/20: Rada schvaluje toto upřesnění Koncepce vyřizování podnětů a
stížností:
a) Původní znění bodu 1.4 („1.4 Evidenci a archív došlých podnětů a stížností, stejně jako
evidenci a archív odpovědí na podněty a stížnosti, spravuje sekretariát Rady ČT.“) se mění,
respektive zpřesňuje takto:
1.4 Evidenci a archív došlých podnětů a stížností, stejně jako evidenci a archív odpovědí
na podněty a stížnosti, spravuje sekretariát Rady ČT. Sekretariát Rady ČT v knize došlé
pošty vede evidenci veškeré došlé podněty a stížností, v přehledu uvádí datum přijetí,
jméno a příjmení odesilatele (pokud je uvedeno), způsob doručení a adresu odesilatele
(pokud je uvedena) a zároveň veškerou došlou poštu archivuje.
b) Původní znění bodu 1.5 („1.5 Dopisy, které nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou
poštovní adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní. Rada ČT se těmito dopisy
nebude zabývat.“) se mění, respektive zpřesňuje takto:
1.5 Listinné dopisy, které nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní
adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní. U elektronických dopisů
(emailů) není vyžadováno uvedení fyzické poštovní adresy odesilatelů, jako neanonymní
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email je považován každý, který obsahuje jméno, příjmení a emailovou adresu odesilatele.
Anonymními podáními se Rada ČT nebude zabývat.
(12:1:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka hlasoval proti. T. Samek se zdržel hlasování.
Usnesení č. 211/17/20: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT J. Dědiče
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. (Příloha č. 2 tohoto zápisu).
(10:1:3) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka hlasoval proti. H. Lipovská, P. Matocha, L. Veselý se zdrželi
hlasování.

8) Různé
Program 18. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 11. 11. 2020 od
13:00 hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce.

9) Závěr

Mgr. Jaroslav Dědič
místopředseda Rady ČT

Přílohy:
1) Zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT
2) Přehled stížností a podnětů

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Roman Bradáč

Ing. Hana Lipovská, Ph. D.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 11. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 16. 10. 2020
Přítomni:
Omluveni:

J. Staněk, S. Holubová (Macášková), S. Hronová, J. Maceška
J. Stránský

Hosté:
Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková
Předsedající:
J. Staněk

Program jednání:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.

Přijatá usnesení a usnesení přijatá formou hlasování per rollam
Informace z jednání Rady ČT
Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením
Různé

Ad 2) Přijatá usnesení a usnesení přijatá formou hlasování per rollam
Usnesení č. DK 42/11/20
Dozorčí komise obdržela Žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v objektu České televize, Televizní studio Ostrava, budova č. p. 135 na pozemku p. č. 625,
zapsané na LV č. 117, katastrální území Moravská Ostrava.
ČT od roku 2011 uzavírala postupně smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je
pronájem nebytových prostor i s technologickým zařízením a inventářem o celkové výměře 108,55
m2. Sjednaným účelem smlouvy bylo provozování podnikatelské činnosti nájemce v oboru
„hostinská činnost“ a tím zajištění stravování zaměstnanců Televizního studia Ostrava. V roce
20112012 nájemce Magnificence s.r.o., IČ 28309472, v roce 2013 (první pololetí) nájemce David
Panenka, IČ 01121821, v roce 2013 (druhé pololetí) – 31. 8. 2018 nájemce GOLIS, spol. s.r.o, IČ
25832484, naposledy od 10. 9. 2018 – 30. 4. 2020 nájemce ASOX EU s.r.o., IČ 03690661.
Poté co opakovaně, vždy po různě dlouhém období trvání nájemního vztahu, došlo k ukončení
nájemních vztahů na straně nájemce především z důvodů ekonomických (Předmětné prostory nejsou
veřejně přístupné, zákazníky kantýny tak mohou být pouze osoby oprávněně přítomné v objektu
Dvořákova 18;), byl v naléhavém zájmu zajistit stravování zaměstnanců (závazek vyplývající z
Kolektivní smlouvy) a cateringové služby pro účinkující a štáb při výrobě pořadů ve studiu D18 (Dobré
ráno, Sama doma) přímo osloven potencionální nájemce – Daniela Popelářová, IČO 01905473.
Sjednané podmínky nájmu jsou v souladu s interním předpisem upravujícím pravidla pronájmu
nemovitostí nebo jejich částí v majetku České televize (Rozhodnutí GŘ č. 2 ze dne 26. 2. 2019). Výše
nájmu odpovídá výši dlouhodobého nájmu sjednaného s předchozími provozovateli kantýny ve
smlouvách uzavřených s předchozím souhlasem Rady ČT.
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S ohledem na výše uvedené 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 s uzavřením nájemní smlouvy s nájemcem Daniela Popelářová, IČO 01905473, se
sídlem Zlepšovatelů 572/46, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, jejímž předmětem je nájem prostor o celkové
výměře 108.55 m2 i s technologickým zařízením a inventářem v objektu budovy č. p. 135, která je
součástí pozemku parc.č. 625, zapsané na LV č. 117, obec Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, vedeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
(5:0:0)

Usnesení č. DK 43/11/20
Dozorčí komise obdržela Oznámení generálního ředitele ČT o záměrech nakládat s nemovitostmi.
Oznámení o záměru nakládat s nemovitostmi je předkládáno v souvislosti s ustanovením § 9 odst. 8
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, kdy k samotnému uzavření
smluv dle níže popsaných záměrů je potřeba souhlasu Rady České televize.
Předmětem záměrů je využití zákonného předkupního práva a získat od prodávajícího do vlastnictví
České televize pozemky pod budovou Televizního studia Ostrava a dále uzavření směnné smlouvy,
jejíž součástí bude také zřízení služebnosti umožňující přístup k nemovitosti České televize.
Česká televize se v minulosti snažila o majetkoprávní vypořádání vlastnictví k pozemkům v kat. území
Moravská Ostrava a to s cílem získat pozemky pod budovou České televize Televizního studia
Ostrava. Veškeré pokusy v minulosti činěné se záměrem vypořádat majetkoprávní vztahy mezi
Českou televizí a vlastníky pozemků paní Avram a paní Jobic, a to uzavřením směnné smlouvy a
smlouvy o zřízení služebností průjezdu, průchodu a vedení inženýrských sítí, skončily neúspěšně,
neboť osoba zastupující zahraniční spoluvlastníky opakovaně deklarovala neochotu vlastníků jakkoliv
do jejich vlastnictví zasahovat. Výsledný stav byl dlouhodobě takový, že Česká televize užívá
pozemky bez formálních právních titulů.
Změna výše popsaného stavu nastala v květnu 2020, když současný správce objektu ve vlastnictví
paní Avram a paní Jobic oznámil České televizi záměr nemovitosti v jejich vlastnictví prodat. Česká
televize se nejprve neúspěšně pokusila dosáhnout majetkoprávního vypořádání před samotným
prodejem nemovitostí třetí osobě, ale již dne 26.05.2020 prodávající uzavřely budoucí kupní smlouvy,
jejichž předmětem je prodej všech jimi vlastněných nemovitostí tehdy zapsaných na LV č. 645, tedy i
pozemků pod budovou České televize p.č. 637/3 a 637/4 v k. ú. Moravská Ostrava. Následně byly
uzavřeny dne 02.07.2020 kupní smlouva mezi prodávající Patricie Nikola Jobic a kupujícím Simonem
Pelikánem a dne 19.08.2020 kupní smlouva mezi prodávající Linda Jean Avram a kupujícím Simonem
Pelikánem, na základě, kterých Simon Pelikán nabývá vlastnictví k nemovitostem nyní zapsaným na
LV. č. 1691. Ve shodných datech stejné smluvní strany uzavřely kupní smlouvy, jejichž předmětem je
převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 637/3 a 637/4, ke kterým má Česká televize zákonné
předkupní právo podle ustanovení § 3056 OZ (sjednocení vlastnictví k pozemku i stavbě). Cena,
kterou se koupěchtivý zavázal za tyto zaplatit, činí celkem 2.880.000,- Kč. Zmocněnec prodávajících
učinil dne 19.08.2020 České televizi písemnou nabídku ve smyslu ustanovení § 2147 OZ (nabídka
předkupníkovi s uvedením všech podmínek), když tímto datem začala běžet tříměsíční lhůta k
zaplacení kupní ceny, jinak předkupní právo zanikne. Česká televize zadala zpracování znaleckých
posudků na předmětné pozemky, první znalecký posudek č.
2602-43/20 ze dne 7. 9. 2020 zpracovaný ing. Martinem Kaděrou stanovuje tržní cenu předmětných
pozemků ve výši 2 mil. Kč, druhý znalecký posudek č. 227-03/2020 ze dne 8. 9. 2020 zpracovaný ing.
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Barborou Šebestíkovou stanovuje tržní hodnotu předmětných pozemků rozmezí 1.320.000,- Kč až
1.460.000,- Kč.
Generální ředitel předložil Radě ČT dva záměry, jak využít současné změny v osobě vlastníka
pozemků sousedících s klíčovým objektem Televizního studia Ostrava k narovnání dlouhodobě
nevypořádaných majetkoprávních vztahů.
Záměr č. 1
Využit zákonného předkupního práva ČT dle ustanovení § 3056 OZ a § 2147 OZ a získat od
prodávajících do svého vlastnictví pozemky p. č. 637/3 a 637/4 pod budovou č. p. 2892 za kupní cenu
celkem 2.880.000, - Kč (při ceně 10.000, - Kč/m2). Tímto postupem dojde nejen ke sjednocení
vlastnictví pozemku a stavby, ale zejména k trvalé eliminaci rizik spojených s užíváním pozemku pod
budovou ve vlastnictví jiné osoby, zejména stanovení ceny nájmu nebo služebnosti stavby.
Záměr 2:
Následně po využití předkupního práva má Česká televize záměr uzavřít směnnou smlouvu, na
základě, které Česká televize získá od pana Simona Pelikána do vlastnictví části pozemků p.č. 635/1
a 635/3, specifikované v dokumentu „návrh dělení pozemků okolo ČT“ vypracovaném Petrem
Obloukem dne 09.07.2020 a pan Simon Pelikán získá od České televize do vlastnictví pozemky p.
č. 622/3 a 635/4. Pro účely směny se pozemky oceňují hodnotou 10.000,- Kč/m2. Vzhledem ke
skutečnosti, že Simon Pelikán směnou získá o cca 132 m2 více než Česká televize (hodnota bude
upřesněna až po vyhotovení geometrického plánu), vznikne České televizi nárok na doplatek ve výši
1.320.000,- Kč.
Součástí směnné smlouvy bude rovněž zřízení služebností, když Česká televize získá služebnost
cesty přes služebný pozemek parc.č. 635/3 na pozemek přiléhající budově č.p. 2892 (vzniklý
oddělením od pozemků p. č. 635/1 a 635/3) , služebnost inženýrských sítí a umístění požární plochy
na služebném pozemku vzniklém oddělením od pozemků p. č. 635/1 a 635/3 a pan Simon Pelikán
získá služebnost cesty přes služebný pozemek p. č. 635/5 na pozemek p. č. 635/3 a služebnost
průchodu přes budovu č.p. 2892 (průchod k zadnímu vchodu do budovy č. p. 134). Služebnosti budou
geometricky zaměřeny a jejich hodnota stanovena znaleckým posudkem.
Dozorčí komise po prostudování všech předložených dokumentů posoudila oba záměry nakládat s
nemovitostmi, jednak z hlediska právních kroků, ekonomické výhodnosti, ale i možných problémů v
případě uplatňování vlastnických práv a práv vzniklých ze smluv o zřízení služebností.
Záměr č. 1
Koupí předmětných pozemků pod budovou České televize bude navždy vyřešeno sjednocení
vlastnictví pozemku a stavby. ČT jako vlastník pozemku pod stavbou dosáhne nezávislosti nakládat
se svou budovou. K podstatným opravám nemovitosti (zásah do nosných konstrukcí, rekonstrukce
objektu) je nutné vydání stavebního povolení a souhlas ze strany vlastníka pozemku.
Přímým důsledkem nerealizace zákonného předkupního práva Českou televizí by bylo získání
pozemků pod budovou České televize předkupníkem, který by tak získal nárok na úplatu za užívání
jeho pozemků Českou televizí (uzavření nájemní smlouvy, ve které by Česká televize vystupovala v
postavení nájemce), přičemž lze očekávat, že stanovení výše úplaty by byla předmětem sporů. Při
tržním nájemném (10 % z tržní hodnoty pozemků) by kupní cena byla umořena nájemným podle ZP
ing. Kaděry za 14,4 let a dle ZP ing. Šebestíkové by zaplacené tržní nájemné přesáhlo pořizovací
cenu pozemků nejpozději po 22. roce trvání nájemního vztahu.
Na základě výše uvedeného dozorčí komise vyhodnotila Záměr č. 1, využití předkupního práva a
uzavření kupní smlouvy nejen jako ekonomicky výhodný, ale Česká televize sjednotí vlastnictví
budovy a dotčených pozemků a do budoucna koupí předmětných pozemků vyhne možným sporům
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o výši nájmu. Dozorčí komise upozorňuje na skutečnost, že písemná nabídka předkupního práva
včetně všech podmínek v souladu s ustavením § 2147 OZ byla České televizi učiněna dne 19. 8.
2020. Od tohoto data běží tří měsíční lhůta pro UHRAZENÍ kupní ceny. V případě, že Česká televize
v této lhůtě kupní cenu neuhradí, předkupní právo zanikne a pozemky získá do vlastnictví pan Simon
Pelikán. Lhůta pro uhrazení kupní ceny končí dne 19. 11. 2020.
Záměr č. 2
Realizací směny pozemků s panem Simonem Pelikánem (předjednáno je, že cena pozemků bude
rovněž 10.000,- Kč/m2) a současném zřízení služebností umožňující ČT i panu Pelikánovi přístup ke
svým nemovitostem, v případě České televize také vedení inženýrských sítí, umístění
vzduchotechniky a požární plochy na pozemcích pana Pelikána, Česká televize získá přístup ke
klíčové budově Televizního studia Ostrava ze dvora a budou tak zachovány podmínky pro výrobu ve
studiích (zejména manipulace s velkými předměty pro scénický provoz a opravy či výměny technologií
souvisejících s provozem studií). Při saldu směny 132 m2 ve prospěch pana Pelikána Česká televize
získá doplatek ve výši 1.320.000,- Kč. Cena služebností bude stanovena na základě znaleckého
posudku.
Přímým důsledkem nerealizace záměru uzavřít smlouvu o směně pozemků a zřízení služebností by
byla neexistence právního nároku České televize na přístup k budově studia ze strany dvora a
pravděpodobně spor s vlastníkem pozemků, které v současnosti užívá Česká televize bez právního
titulu, tedy stav, který vážně ohrožuje provoz Televizního studia Ostrava.
Na základě výše uvedeného dozorčí komise vyhodnotila Záměr č. 2 uzavřít smlouvu o směně
pozemků a zřízení služebností nejen jako ekonomicky výhodný, ale jako zásadní pro trvalé vyřešení
logistiky studia.
(5:0:0)

Usnesení č. DK 44/11/20
Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění
dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za období 3. čtvrtletí roku 2020. (5:0:0)
Příloha k usnesení č. DK 44/11/20
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE
3. čtvrtletí roku 2020
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 3. čtvrtletí roku 2020.
Dozorčí komise v uvedeném období prověřila průběh u veřejných zakázek pod názvem Dodávky
broadcast nosičů, Rekonstrukce VZT zařízení v obj. ČT, Rozšíření regionálních studií, Dodávka
záznamových strojů a mechanik formátu XDCAM, Odstranění zatékání a oprava schodiště CCHS,
Dodávka a montáž kabeláže, Rekonstrukce osobních výtahů ev. č. 4 a 5, Oprava zdvojených podlah
v ČT, s konstatováním, že nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách ani vnitřní předpisy České
televize.
Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT prověřila smluvní vztah a fakturaci se společností Leading
s. r. o..
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Dozorčí komise na základě žádosti Rady ČT doplnila své usnesení č. DK 34/08/20 o informaci k
osloveným subjektům rámci veřejné zakázky pod názvem Odstranění zatékání a oprava schodiště.
Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předložila zprávu o plnění investičního plánu za období
1. pololetí roku 2020.
Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění Dozorčí
komise Rady ČT předložila zprávu o své činnosti za období 2. čtvrtletí roku 2020 a plán činnosti na 4.
čtvrtletí roku 2020.

Jiří Staněk
Dozorčí komise Rady České televize
Usnesení č. DK 45/11/20
Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá zprávu o plnění investičního plánu za období 3.
čtvrtletí roku 2020.
Realizace investic v roce 2020 ovlivnily opatření a omezení přijatá v souvislosti se šířením
onemocnění koronaviru. Za období 3. čtvrtletí byly již uskutečněny investice v hodnotě 175 mil. Kč,
což představuje dvě pětiny finančního objemu plánu investic. U dalších 21 % probíhají postupná
plnění. Dále byly uskutečněny investice výši 123 mil. Kč, které byly původně naplánovány v roce 2019,
ale jejich realizace se posunula do roku 2020. Průběžná informace o stavu schválených investičních
projektů za 3. čtvrtletí 2020, která obsahuje přehled jednotlivých plnění a stav rozpracovanosti
investičního plánu a tvoří přílohu tohoto usnesení. Zpráva obsahuje také Významné investice
původně plánované na rok 2019, jejichž realizace a dokončení se posunuly do roku 2020 a významné
investice, u kterých lze předpokládat, že jejich realizace a dokončení se posunou do roku 2021.
Pozn. Data jsou platná k 16. 10. 2010.
(5:0:0)
Příloha k usnesení č. DK 45/11/20

Průběžná informace o stavu schválených investičních
projektů za 1. – 3. čtvrtletí 2020
Základní informace o stavu investičních projektů k 30. 9. 2020
•

Na realizaci investic v roce 2020 mají dopad opatření a omezení přijatá v souvislosti se šířením
onemocnění koronaviru.

•

Investice v hodnotě 175 mil. Kč, což představuje dvě pětiny finančního objemu plánu investic, byly
již uskutečněny. U dalších 21 % probíhají postupná plnění.

•

Dále byly uskutečněny investice výši 123 mil. Kč, které byly původně naplánovány v roce 2019, ale
jejich realizace se posunula do roku 2020.
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Uskutečněná plnění za 1. – 3. čtvrtletí 2020
Tabulka č. 1 – Nové investice

(v tis. Kč)

Plán na
2020

Skutečnost

Uskutečněná
plnění v %

televizní technika a technologie

55 600

23 364

42 %

informační technologie a digitální archiv

94 500

45 615

48 %

správa areálu, elektro a vzduchotechnika

19 500

602

3%

generační obměna infrastruktury

41 000

284

1%

generační obměna televizní techniky

90 400

55 662

62 %

ostatní

20 000

2 346

12 %

přechod na DVB-T2 (1080p) a distribuční
mix

115 000

47 278

41 %

NOVÉ INVESTICE celkem

436 000

175 151

40 %

rok

Tabulka č. 2 – Přesuny z roku 2019

(v tis. Kč)

Převedené
Skutečnost
investice z 2019

Uskutečněná
plnění v %

televizní technika a technologie

28 000

22 646

81 %

informační technologie a digitální archiv

20 000

18 606

93 %

správa areálu, elektro a vzduchotechnika

46 400

16 298

35 %

generační obměna infrastruktury

26 900

19 172

71 %

generační obměna televizní techniky

30 500

27 125

89 %

ostatní

18 000

6 437

36 %

přechod na DVB-T2 (1080p) a distribuční
mix

14 200

12 621

89 %

PŘESUNY Z ROKU 2019 celkem

184 000

122 905

67 %

Významné investice původně plánované na rok 2019, jejichž realizace a dokončení se posunuly
do roku 2020:
•
•
•
•

Zálohovací knihovna pro uchovávání dat
Rozvodna RH OZ včetně centrálního řídícího systému
AVID - Orad - studiový software - upgrade systému na verzi 7
Výměna ústředny elektronické požární signalizace č. 114 zabezpečující objekty
Provozu společné techniky na Kavčích horách (SO 200, 201 a 205)

•

Panely hlasitého dorozumívání
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•
•
•
•
•

Náhrada pracovních stanic zvukové postprodukce
Rekonstrukce bezdrátových systémů ST 1 a ST 2
Rekonstrukce audio/video části v přenosovém vozu HD2
Rekonstrukce centrální kompenzace pro objekty ČT
Obměna přenosových vozů HD30 a HD16

Významné investice, u kterých lze předpokládat, že jejich realizace a dokončení se posunou do
roku 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizace technologie odbavování
Zajištění udržitelného rozvoje distribučního mixu - vývoj nové videoplatformy
Kapotovaný televizní objektiv 2/3´´ s optickou stabilizací pro přenosový vůz PV30
Pětiosá CNC frézka pro scénický provoz
Rozšíření firewallu na perimetru
Rekonstrukce rozvodny elektrické energie v TS Ostrava
Generační obměna užitkových vozidel v TS Ostrava
Rekonstrukce osvětlení v truhlářských dílnách
Výměna transfokátorů studiových kamer studií S1, S2
Obměna SD objektivů v přenosovém vozu PV1 za HD

Pozn: Výše uvedené údaje vycházejí z informací známých k 15. 10. 2020. Skutečná výše ukončených
investic v roce 2020 se bude odvíjet od průběhu veřejné zakázky a zejména pak epidemiologické
situace, která může mít dopad na průběh prací na straně dodavatelů.

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT
Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 16. jednání konaného dne 7. 10. 2020 v TS
Brno.

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů
Bez usnesení

Ad 5) Různé
Bez usnesení

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 21. 10. 2020

Stížnosti došlé na Radu ČT

č.j.

Datum
doručení

Odesílatel

Charakteristika

cj.
CT99524/19

10. 10
.2019
20. 2.
2020
25. 2.
2020
5. 3. 2020
6. 3. 2020
13. 3.
2020

I. Šušmák

stížnosti na ČT

cj.
CT98735/19

7. 10.
2019

S. Berkovec VOV

Stížnosti R. H.

cj.
CT101627/19

18. 10.
2019

J. Bublan

nevyvážené informování homosexualita

cj.
CT102254/19

22. 10.
2019

RRTV

Předání stížností-LGBT, Pochod pro
život

cj.
CT102557/19

23. 10.
2019

PSP ČR - K.
Maříková

večírek ČT na MFF2019

cj.
CT103308/19

25. 10.
2019

AK Štaidl

Stížnost na pořad Reportéři ČT, Zlatý
písek II

cj.
CT129365/19

2. 12.
2019

RRTV

stížnosti

cj.
CT131506/19

4. 12.
2019

A. Juchelka, PSP
ČR-

stanovisko k reportáži V předvečer
tragédie

cj.
CT139016/19

16. 12.
2019

JUDr. P. Přikryl, T.
Okamura

stížnost na OVM

cj.
CT139857/19

17. 12.
2019

V. Potůčková

Objektiv

cj.
CT141353/19

23. 12.
2019

A. Kollár

Dobré ráno s dvojkou-triko s fotografií
V. Havla

cj.
CT141884/19

30. 12.
2019

RRTV

předání stížnosti na pořad Bedekr

cj.
CT141907/19

30. 12.
2019

L. Mondok

sportovní relace
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Datum odeslání odpovědi

Způsob vyřízení

6. 11. 2019

Odpověď Rady ČT

11. 12. 2019

Odpověď Rady ČT

11. 12. 2019
19. 2. 2020

Odpověď Rady ČT

8. 1. 2020

Odpověď Rady ČT

CTE1/20

11. 3.
2020

J. Mareš

stížnost na pořad České tajemno

CT68/20

2. 1. 2020

R. Hruboň

urgence odpovědí na stížnosti

CT69/20

2. 1. 2020

M. Zavadil

komunikace s ČT

CT5643/20

20. 1.
2020

Obecní úřad Lidice

Reportéři ČT - V předvečer tragédie

CT7924/20
CT14001/20

24. 1.
2020
17. 2.
2020

Ne ZÁKLADNÁM

Nepravdivé informování o obnově
Mariánského sloupu, odmítání archivace
připomínek a stížností ČT

CT13895/20

17. 2.
2020

RRTV

předání stížností - V předvečer tragédie,
nacismus v ČT

CT18171/20

27. 2.
2020

VOV-S. Berkovec

Stížnosti I. Šušmák

CT18152/20

28. 2.
2020

T. Pecina

Podnět – Máte slovo

CT19781/20

6. 3. 2020

RRTV

stížnosti pro Radu ČT-žádost o vyjádření

CT20344/20

10. 3.
2020

V. Hendrych

porušení kodexu, zákona

NA VĚDOMÍ

CT20657/20

11. 3.
2020

J. Baštář

ČT24, osobní dojmy z vysílání

podnět

CT21049/20

12. 3.
2020

Senát-P. Fischer

česko - čínské vztahy

CT21783/20

17. 3.
2020

RRTV

stížnosti - rušivé ozvučení televizních
pořadů

CT21921/20

18. 3.
2020

J. Šinágl

zpřístupňování pořadů na iVysílání

CT24896/20

3. 4. 2020

RRTV

stížnost na Interview J. Železného s
JUDr. Křečkem

CT26851 /20
CT26852/20

27. 3.
2020
14. 4.
2020

PSP ČR – S.
Berkovec

titulky pro neslyšící ve zpravodajství

CT26749/20

14. 4.
2020

V. Hendrych

Etický panel GŘ

CT29097/20

23. 4.
2020

RRTV

Stížnosti předané k obeznámení Radě
ČT

CT32422/20

11. 5.
2020

FN Motol

stížnost na reportáž v pořadu Události

13

podnět

25. 3. 2020

25. 3. 2020

Odpověď Rady ČT

Odpověď Rady ČT

NA VĚDOMÍ

CT33053/20

13. 5.
2020

RRTV

žádost o vyrozumění

CT35039/20

22. 5.
2020

RRTV

Stížnosti - Máte slovo

CT35646/20

26. 5.
2020

Doušovi

stížnost na VM

CT39567/20

16. 6.
2020

K. Holina

urgence odpovědi - k cj. CT119988-19

CT39866/20

17. 6.
2020

RRTV

Stížnosti – nezařazení příspěvku

CT40382/20

18. 6.
2020

ČSSZ

Stížnost na pořad 168 hodin

CT40585/20

19. 6.
2020

Úřad práce ČR

Stížnost na pořad 168 hodin

CT41474/20

25. 6.
2020

RRTV

Předané stížnosti na – OVM, Máte
slovo, S.W., Reportéři ČT

CT44219/20

13. 7.
2020

K. Venhauer

Změny v televizním a filmovém
průmyslu

CT44686/20

15. 7.
2020

O. Jeřábek

Stížnost na pořad Reportéři ČT

E4/20

20. 7.
2020

RRTV

Postoupení podnětu

CT46140/20

23. 7.
2020

M. Juroška

CT47016/20

29. 7.
2020

RRTV

Předané stížnosti na JŽ

CT47379/20

31. 7.
2020

K. Holina

stížnost na GŘ - Galerie LEICA - střet
zájmů

CT49986/20

16. 8.
2020

S. Trpák

stížnost na LV

E7/20

19. 8.
2020

A. Dlabačová

E8/20

24. 7.
2020

J. Musil

Stížnost na JŽ

E9/20

1. 9. 2020

J. Hanzal

barterová spolupráce a smlouvy ČT

Přímá odpověď GŘ stěžovateli
8. 7. 2020

PODNĚT

stížnost na pořad Události, komentáře

nezadaná scénaristická práce
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9. 9. 2020

Odpověď Rady ČT

7. 10. 2020

Odpověď Rady ČT

E10/20
E10a/20

9. 9. 2020
16. 9.
2020

J. Čeněk

stížnost na generálního ředitele ČT
výběr hostů do předvolebních pořadů

E11/20

18. 9.
2020

J. Jeřábek

Stížnosti

E12/20

20. 9.
2020

S. Loskot

Stížnosti na ČT

CT50858a/20

16. 9.
2020

J. Železný

Reakce na stížnosti RRTV na svou osobu

CT67930/20

18. 9.
2020

K. Holina

Stížnost na GŘ - smlouvy

E13/20

23. 7.
2020

CT69758/20

23.9.2020

M. Svěráková

CT69757/20

23.9.2020

I. Šušmák

Stížnost na ČT

CT71876/20

29.9.2020

R. Štědroň

stížnost na J. Ž. a ostatní moderátory

CT72441/20

30. 9.
2020

CWI Smíchov
s.r.o

Stížnost na pořad Nedej se plus – Voda
nad zlato

RCT E5a/20

22. 9.
2020

Š. Kotrba

Doplnění ke stížnosti E5/20

RCT E6a/20

22. 9.
2020

L. G. Odkolek

Doplnění ke stížnosti E6/20

CT74062/20

2. 10.
2020

R. Pech

Petice-globální pandemie-Kulový blesk

CT73772/20
CT78550/20

2. 10.
2020
13. 10.
2020

CT79079/20

14. 10.
2020

I. Němec

I. Šušmák

M. Šupíková

Stížnost, podnět - VM, OVM

Stížnost na V. M., OVM

Dopisy pro předsedu Rady ČT
Reportéři ČT - V předvečer tragédie-M.
Wollner

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření

č.j.

Datum doručení

Odesílatel

Charakteristika

datum předání

datum
řijetí
p
ení
vyjádř

Způsob
vyřízení

CT2075/
19

8. 1. 2019

J. Ridvanová

stížnost na D. B., zpravodajství z
Blízkého východu

6. 2. 2019

Přímé vyřízení
6. 3. 2019

Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019

15

CT5757/
19

15. 1. 2019

P. Šmidrkal

zveřejnění fotografie-žádost o omluvu

6. 2. 2019

Přímé vyřízení
4. 3. 2019

Odpověď
Rady ČT
6. 2. 2019

CT2000
5/19

13. 2. 2019

M. Nekvapilová

Stížnost na pořad Černé ovce ze dne 12.
2. 2019

13. 3. 2019

Přímé vyřízení
6. 5. 2019

Odpověď
Rady ČT
13. 3. 2019

RCT
E9/19

4. 4. 2019

H. Pachtová

Bombový útok na novinářku

10. 4. 2019

Přímé vyřízení
30. 4. 2019

Odpověď
Rady ČT
10. 4. 2019

CT3191
9/19

29. 3. 2019

Penny Market

Stížnost na pořad Máte slovo

24. 4. 2019

Přímé vyřízení
13. 5. 2019

Odpověď
Rady ČT
24. 4. 2019

RCT
E12/19

2. 5. 2019

J. Zelenka - Deník N

Pořad Kouzelné bylinky

15. 5. 2019

16. 5.2 019

Odpověď
Rady ČT
26. 6. 2019

21. 10. 2019

Odpověď
Rady ČT
22. 1. 2020

CT9624
2/19

27. 9. 2019

Město Kladno

Stížnost na pořad Reportéři ČT

20. 11. 2019

6. 1. 2020

Částečná
odpověď
RČT
20. 11. 2019

20. 11. 2019

Přímé vyřízení
9. 12. 2019

Odpověď
RČT
20. 11. 2019
Částečná
odpověď
RČT
3. 6. 2020

CT1035
90/19

29. 10. 2019

AGROFERT

Stížnost na pořad Reportéři ČT-Dvojí
metr, Dvojí metr II

CT1152
83/19

13. 11. 2019

T. Khun

Poplatky

2. 10. 2019

RCTE2/
20

27. 4. 2020

P. Šícha

Stížnost na pořad Uchem jehly

3. 6. 2020

24. 6. 2020

RCT
E3/20

7. 6. 2020

P. Havránek

Podnět – ČT3

24. 6. 2020

9. 7. 2020

RCT
E5/20

21. 7. 2020

Š. Kotrba

Stížnost na JŽ

9. 9. 2020

25. 9. 2020

CT5085
8/20

24. 8. 2020

RRTV

Stížnosti na JŽ

9. 9. 2020

25. 9. 2020

CT4578
9,
48711/2
0

21. 7. 2020
10. 8. 2020

L. Plachý

Televizní poplatky

9. 9. 2019

Přímé vyřízení
1. 10. 2020

E6/20

28. 8. 2020

L. G. Odkolek

Stížnost Radě ČT na generálního ředitele
České televize

16

9. 9. 2020

Odpověď RČT
9. 9. 2020
Částečná
odpověď RČT
9. 9. 2020
Částečná
odpověď RČT
9. 9. 2020

Odpověď RČT
9. 9. 2020

Částečná
odpověď RČT
9. 9. 2020 –
dopis
se
vrátil

