
1 
 

Zápis ze 17. jednání Rady České televize ze dne 26. 9. 2013 

 
 
Přítomni:  M. Uhde, J. Brandejs, J. Dědič, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl, R. 

Mezuláník, J. Prokeš, J. Závozda 
 
Omluveni: A. Bajaja, D. Eklová, R. Kühn, J. Pavlata, J. Presl 
Sekretariát Rady ČT:  P. Dvořáková, J. Šauerová 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:  P. Dvořák, M. Cimirot, R. Týmová, 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 M. Jankovce k materiálu: „Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. 

pololetí roku 2013“ 

7. Zpráva J. Prokeše k materiálu: „Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2013“ 

8. Hodnocení plnění veřejné služby v oblasti kultury 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 204/17/13: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 
       (9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
2) Volba návrhové komise 
 

Usnesení č. 205/17/13: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Jaroslav Dědič a Petr 
Koutný a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.  
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
 

Usnesení č. 206/17/13: 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. 
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 

4) Informace generálního ředitele 
 

1. Česká televize představila ve čtvrtek 12. září na tiskové konferenci předvolební vysílání. 
Vedle stávajících pořadů do něj zařadí sérii čtrnácti předvolebních debat, ve kterých se 
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představí vždy osm lídrů z každého kraje. Debaty nabídne Česká televize divákům v hlavním 
vysílacím čase na kanálu ČT24 od osmi hodin večer. 

 
2.  Dne 18. září Česká televize zveřejnila pravidla, kterými se bude řídit při vysílání v 

souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pravidla 
vymezují především zásady výroby a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů v 
předvolebním a volebním období, zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů v České 
televizi ve vysílání zpravodajských a publicistických pořadů, ale popisují také způsob zvaní 
hostů do pořadů ve vysílání, povinnosti redaktorů a dalších osob zúčastněných na výrobě a 
vysílání pořadů v daném období nebo povinnosti České televize při vysílání obchodních 
sdělení či poskytování informací na webu České televize. Pravidla a povinnosti v souvislosti s 
volbami jsou vydána též jako Rozhodnutí generálního ředitele 2013/61 a 62. Jejich porušení 
ze strany zaměstnanců České televize je porušením pracovních povinností. 

 
3. Divácký potencionál kanálu ČT:D a CT art (tj. počet osob za jednotlivce věku 4+, kteří alespoň 

chvíli jeden ze dvou kanálů sledovali) je ke dnešnímu dni zhruba 3 miliony. Podle 
peoplemetrového projektu sledovanosti je kanál ČT:D od začátku svého vysílání 
nejsledovanějším kanálem v cílové skupině 4-12 let a 4 – 9 let, kde podíl na sledovanosti 
v čase vysílání od 6h – 20h je 12,62%. Pozitivně se také vyvíjí i spokojenost diváků. 
Sledujeme rostoucí trend a vzhledem k dosaženým výsledkům můžeme výhled považovat za 
pozitivní. Co se týče ČT art, tak z hlediska sledovanosti si tento kanál zasáhne denně kolem 
65 tisíc diváků nad 15 let.  

 
4. Ve středu 18. září se uskutečnila schůzka pracovní skupiny k problematice předvolebních 

výzkumů, kterou organizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za účasti zástupců 
veřejnoprávních médií. Hlavním tématem setkání členů pracovní skupiny byla výměna názorů 
k problematice využívání předvolebních výzkumů k přípravě a tvorbě koncepce předvolebního 
vysílání veřejnoprávních provozovatelů. Za ČT jsem se zúčastnil spolu s vedoucí průzkumů a 
auditoria Renatou Týmovou.  

 
5. „Mediální reflexe“ bylo hlavní téma konference v Telči, kterou pořádala Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí ve dnech 24. – 25. 
září. Ve středu jsem se v rámci této konference vystoupil s příspěvkem na panelové debatě o 
postavení a možností médií veřejné služby v současném mediálním prostředí.  

 
6. Česká televize dnes podepsala smlouvu s Českým olympijským výborem. ČT se tím stává 

generálním mediálním partnerem Českého olympijského týmu na zimních olympijských hrách 
v roce 2014 v ruském Soči a na letní olympiádě v roce 2016 v brazilském Rio de Janeiru. 
Spolupráce zahrnuje také partnerství s Českou olympijskou nadací. 

 
7. Česká televize představila na tiskové konferenci konané v úterý 17. září šestou řadu taneční 

soutěže StarDance. Na tanečním parketu budou soutěžit herec a hudebník Ondřej 
Brzobohatý, Miss World a topmodelka Taťána Kuchařová, herci Pavel Řezníček a Anna 
Polívková, sportovci Šárka Kašpárková a Imrich Bugár, zpěvák Matěj Ruppert a letos vůbec 
poprvé i zástupkyně vážné hudby, sólistka na violu Jitka Hosprová. Kromě tanečních párů 
byla představena také porota ve složení: Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Jan Révai, 
kterou letos nově doplní choreograf a divadelní režisér Radek Balaš. Moderátorská dvojice se 
nemění, i letos všemi večery provedou Marek Eben a Tereza Kostková.   

 
8. Česká televize získala tři nominace na prestižním festivalu Prix Europa 2013. Jednu nominaci 

v kategorii hraná tvorba získal film Klukovina z cyklu televizních filmů Nevinné lži a druhou, v 
kategorii dokument, film Život a smrt v Tanvaldu z dokumentárního cyklu Český žurnál 
režisérské dvojice Vít Klusák a Filip Remunda. Oba cykly odvysílala Česká televize letos na 
jaře. Třetí nominace v kategorii „Online“ byla udělena dětskému webu stanice ČT:D.  Vítězné 
projekty budou vyhlášeny za měsíc v Berlíně.  

 
9. Česká televize představila nový původní televizní cyklus s názvem České století. Ten budou 

diváci moci sledovat na obrazovkách ČT1 od neděle 27. října. Jedná se o sérií autorsky 
zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z 
pohledu jejich hlavních aktérů. Televizní cyklus vytvořený podle scénáře spisovatele Pavla 
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Kosatíka nabídne nezvyklý pohled na mezní okamžiky moderních dějin naší země od roku 
1918 do roku 1992.  

 
 
5) Materiály z Dozorčí komise  
 

Usnesení č. 207/17/13: Rada bere na vědomí Zápis z 9. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 
17. září 2013, jež je přílohou č. 1 tohoto zápisu, včetně informace DK o vyžádaných materiálech.  
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 208/17/13: Rada bere na vědomí Plán kontrolní činnosti DK na 4. čtvrtletí r. 2013, 
který je přílohou zápisu z 9. jednání DK (Usnesení č. DK 57/09/13). 
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 209/17/13: Rada doporučuje vedení ČT, na základě žádosti dozorčí komise, aby 
kompletní dokumentace předkládaná dozorčí komisi při prověřování zákonného průběhu 
veřejných zakázek, obsahovala - u každého jednotlivého výběrového řízení - řádné zdůvodnění 
očekávané ceny. 
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

 
6) Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pololetí roku 2013 
 

Usnesení č. 210/17/13: Rada bere na vědomí materiál „Informace o měření veřejné hodnoty 
vysílání za 1. pololetí roku 2013“ a žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Informace o 
měření veřejné hodnoty vysílání za 2. pololetí roku 2013“ v termínu do 28. února 2014. 
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
 pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

 
 
7) Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2013 
 

Usnesení č. 211/17/13: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 
2013“ a žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Zpráva o plnění rozpočtu za 2. pololetí 
2013“ v termínu do 28. února 2014. 
(8:0:0) 1 se nezúčastnil – R. Mezuláník – mimo zasedání. Návrh byl přijat. 

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

 
 
8) Hodnocení plnění veřejné služby v oblasti kultury 
 

Usnesení č. 212/17/13: Rada obdržela materiál „Hodnocení plnění veřejné služby v oblasti 
kultury“. 
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

 
 
9) Stížnosti a podněty 
 

Usnesení č. 213/17/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu).  
(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
 
 
 
 



4 
 

10) Různé 
 

Návrh programu 18. jednání Rady ČT v roce 2013, které se uskuteční ve středu dne 9. 10. 2013 
od 13:00 hodin v Café restaurantu: 
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva J. Brandejse k materiálu: „Informace o programovém schématu všech TV 

kanálů ČT na 2. pololetí 2013“ 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 
11) Závěr  
 
 
 
 
 
 
 

     Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 
 
 
 

 
 
 

Přílohy: 
 

1) Zápis z 9. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 17. září 2013 
2) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Jaroslav Dědič            Mgr. Petr Koutný 
 

 



5 
 

Příloha č. 1 zápisu z jednání RČT 
 
 

Zápis č. 9 z jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 17. 9. 2013 
 
Přítomni:  J. Staněk, J. Maceška, J. Malina, J. Stránský 
Omluveni:   S. Macášková 
Hosté:     
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 
Předsedající:   J. Staněk 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Hlasování per rollam 
3. Vyřazení majetku a TV technologie 
4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 
5. Různé 

 
 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 
 

ze dne 12. 8. 2013 
 
Usnesení č. DK 51/09/13 
 

Dozorčí komise obdržela návrh nájemní smlouvy č. 1051612/4450 s nájemcem 
společností GOLIS, spol. s.r.o., IČ 25832484, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 
1752/6, PSČ 702 00.  
 

Předmětem nájmu jsou nebytové prostory s technologickým zařízením a inventářem o 
celkové výměře 108,55 m2 v budově č.p. 135 na pozemku parc.č. 625, zapsané na LV č. 
117, katastrální území Moravská Ostrava. 

 
Na tyto prostory ČT uzavřela dne 21. 12. 2012 s nájemcem – Davidem Panenkou, IČ 

01121821, smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1051612, jejímž předmětem je pronájem 
sjednaný za účelem provozování podnikatelské činnosti nájemce v oboru „hostinská činnost“ 
a tím zajištění stravování zaměstnanců Televizního studia Ostrava. Uvedený nájemce 
ukončil smluvní vztah dohodou z ekonomických důvodů na jeho straně ke dni 31. 05. 2013.  

 
Poté co opakovaně, vždy po několikaměsíčním trvání nájemního vztahu, došlo k 

ukončení nájemního vztahu z ekonomických důvodů na straně nájemce, bylo nutné zajistit 
stravování zaměstnanců (garantováno platnou Kolektivní smlouvou) a proto byl přímo 
osloven potencionální nájemce – společnost GOLIS, spol. s.r.o. s nabídkou pronájmu výše 
uvedených prostor.  

 
Nájemné bylo stanoveno v souladu s vnitřními předpisy, zejména v souladu s RGŘ č. 

16/2007, tj. nájemné za pronájem nebytového prostoru bylo stanoveno v kategorii „A“, „B“ a 
„C“ a s přihlédnutím na možnost snížení spodní hranice z důvodu předmětu činnosti nájemce 
– provozování závodního stravování pro zaměstnance ČT TS Ostrava. Rozpětí nájemného 
je dle RGŘ u kategorie „A“ stanoveno minimálně od 2000 Kč, u kategorie „B“ od 800 do 2000 
Kč a u kategorie „C“ od 400 do 800 Kč/m2/rok a umožňuje snížení spodní hranice až o 75% 
pokud předmět nájmu slouží potřebám zaměstnancům ČT. V případě tohoto návrhu nájemní 
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smlouvy bylo v souladu s RGŘ č. 16/2007využito snížení možnosti spodní hranice 
nájemného od 50 do 75 %.  

 
Dozorčí komise konstatuje, že znění nájemní smlouvy a výše nájemného je v souladu 

s vnitřními předpisy ČT a doporučuje Radě ČT vyslovit s návrhem nájemní smlouvy souhlas.  
 (5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 52/09/13 

 
Dozorčí komise obdržela návrh nájemní smlouvy č. 1055724/842; 866-0-D0-00, 

s paní Šárkou Šimákovou, IČ 67383122, bytem a místem podnikání Nikoly Tesly 1095/10, 
160 00, Praha – Dejvice.  
 

Předmětem nájemní smlouvy je pronájem volného, dlouhodobě nevyužitého, 
nebytového prostoru v budově č. p. 1132 na pozemkové parcele 1189/3 v katastrálním 
území a části obce Podolí. Jedná se o místnost č. 206 J v 2. nadzemním podlaží hlavní 
budovy ČT u jižní vrátnice o výměře celkem 12,86 m2, která před lety sloužila pro provoz 
rentgenu, který byl před delší dobou demontován. Předmětný nebytový prostor není ze 
střednědobého hlediska pro ČT potřebný a je účelné ho pronajmout.  
Nájemní smlouva je koncipována jako smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou pro každou smluvní stranu.  
 

Nájemné bylo stanoveno v souladu s vnitřními předpisy, zejména v souladu s RGŘ č. 
16/2007, tj. nájemné za pronájem nebytového prostoru bylo stanoveno v kategorii „B“ ve výši 
1.516,00 Kč/m2/rok (rozpětí dle RGŘ je 700 – 3000 Kč/m2/rok). 
 

Dozorčí komise konstatuje, že znění nájemní smlouvy a výše nájemného jsou 
v souladu s vnitřními předpisy ČT a doporučuje Radě ČT vyslovit s návrhem nájemní 
smlouvy souhlas. 
(5:0:0) 
 
ze dne 26. 8. 2013 
 
Usnesení č. DK 53/09/13 

 
Na základě úkolu Rady ČT předkládá DK základní informaci o stavu investičních 

projektů k 30. 6. 2013. 
 
Stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na realizaci. U 

investiční akce „Výstavba nového studia v TS Brno“ dojde, z důvodu poskytování 
dodatečných informací k zadávací dokumentaci a následnému posunu termínu pro podání 
nabídek, k posunu realizace do roku 2014.  

 
U 36% z ročního plánu investic byla během 1. pololetí ukončena veřejná zakázka, 

vybrán dodavatel a zrealizována dodávka, což je více, než byl plán realizací na to období 
(23% z objemu ročních investic). Z pohledu počtu investic představuje tento objem 56% ze 
všech ročních investičních akcí.  

 
U 48% z finančního objemu plánovaných investic probíhá veřejná zakázka nebo byla 

veřejná zakázka již dokončena.  
 

Největšími dokončenými investicemi z hlediska objemu finančních prostředků za 2. 
čtvrtletí byla akce „Kamery a příslušenství pro ČT“, „HD objektivy“ a „Dodávka stativů pro 
ČT“.  
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Největší finanční objem investic, u kterých probíhá tvorba zadávací dokumentace, se 
týká investiční akce „Serverová technologie DNPS“, která prochází v současné době finální 
úpravou tak, aby mohla být co nejdříve zveřejněna. Vzhledem k tomu, že dojde, na základě 
zákona o veřejných zakázkách, k podání nabídek nejdříve v polovině října, nebudou 
plánované finanční prostředky v letošním roce použity a dojde k jejich přesunutí do roku 
2014. Akce „Serverová technologie DNPS“ je nejsložitějším projektem za posledních 5 let – 
probíhá formou soutěžního dialogu, kterých je v České republice ročně realizováno jen v 
jednotkách kusů.  
 

Ve stavu nerozpracováno jsou nejvíce zastoupeny investiční akce v kategorii 
„Digitální archiv ČT“, „Správa budov“ a „Elektro, vzduchotechnika“, které jsou plánované 
především na 3. a 4. čtvrtletí roku 2013.  
(5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 54/09/13 
 

DK obdržela kompletní dokumentaci k uzavřené veřejné zakázce malého rozsahu 
podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Oprava nosné konstrukce 
podlahy garáže č. 9 – 10, zveřejněné dne 8. 11. 2012.  

 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou nosné 

konstrukce podlahy v objektu ČT na Kavčích Horách, které jsou v havarijním stavu. 
Předpokládaná cena 1 900 000,- Kč byla stanovena na základě projektantem oceněného 
výkazu výměr. ČT rozeslala výzvu 5 stavebním společnostem a obdržela 3 nabídky.  
 

Hodnotící komise posuzovala nabídky dle kritéria, kterým byla nabídková cena 
s váhou 100%. Ze všech jednání komise jsou pořízeny protokoly o jednání. Na základě 
vyhodnocení výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo se společností AB FACILITY, 
IČ: 24172413 v celkovém finančním objemu 1.580.000,- Kč bez DPH. Tato částka byla také 
vyfakturována, bez dalších víceprací.  

 
Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky veřejné 

zakázky dané zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyly porušeny. 
(5:0:0) 
 
ze dne 6. 9. 2013 
 
Usnesení č. DK 55/09/13 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k uzavřené veřejné zakázce formou 

zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „VZ“) pod názvem Dodávka diskových 

datových polí ČT II, která byla vyhlášena 21. 9. 2012 podle zák. č. 137/2006 Sb.  

Předmětem zakázky bylo rozšíření diskových polí pro virtualizaci a rozvoj v České 

televizi Praha a jejich nepřetržitý servis a byla rozdělena do 2 částí: A – pomalé diskové pole 

a B – rychlé diskové pole. Předpokládaná cena byla stanovena na 1. 700 000,- na základě 

průzkumu trhu. ČT rozeslala výzvu 7 společnostem.  

Hodnotící komise posuzovala nabídky dle kritéria, kterým byla nabídková cena s 

váhou 100 %. Ze všech jednání hodnotící komise jsou pořízeny protokoly o jednání. Na 

základě vyhodnocení výběrového řízení vybrala komise pro část A nabídku firmy Dell 
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Computer, s.r.o. za 385.000,- Kč a pro část B nabídku firmy C-Systems CZ a.s. 1.179.447/ 

1.002 529,95,- Kč. Obě firmy nabídly v dané části nejnižší cenu.  

Kupní smlouva s firmou Dell Computer, s.r.o. byla uzavřena dne 30. 11. 2012 a kupní 

smlouva s firmou C-Systém CZ, a.s. byla uzavřena 11. 12. 2012.  

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky VZ dané zákonem 

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

(5:0:0) 
 
Usnesení č. DK 56/09/13 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci týkající se veřejné zakázky malého 

rozsahu (dále jen „VZ“) podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na rozšíření 

virtualizace ČT. Předmětem je dodávka a upgrade serverů ČT- rozšíření současné 

virtualizační platformy o další redundantní blade šasí a blade servery.  

Předpokládaná cena požadovaných prací byla stanovena na 1.600 000,- Kč na 

základě průzkumu trhu.  

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 30. 3. 2012 a do termínu podání nabídek 10. 4. 2012 

byly předloženy nabídky 3 firem.  

Hodnotící komise s ohledem na jediné kritérium nejnižší ceny (váha 100 %) vybrala 

firmu Kinetik s.r.o., která nabídla provedení prací za 1.159 000,- Kč.  

Po prostudování předložené dokumentace DK konstatuje, že podmínky dané zákonem č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a ustanovení § 409 a násl. zákona č. 

513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ani příslušné vnitřní předpisy ČT nebyly porušeny. 

(5:0:0) 

 

ze dne 17. 9. 2013 
 

Usnesení č. DK 57/09/13 
 
DK předložila ke schválení v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí komise Rady 
České televize plán kontrolní činnosti na období 4. čtvrtletí roku 2013. Plán tvoří přílohu č. 1 
tohoto zápisu. 
(5:0:0) 
 
 

Ad 3) Vyřazení majetku a TV technologie 
 
DK obdržela seznam vyřazeného majetku za období 1. 1. 2012 až 31. 7. 2013 
 
 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením v období od 1. ledna 2012 
 
Usnesení č. DK 58/09/13 
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DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Barevný korektor filmových snímačů 
– servisní podpora“.  
 

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu formou jednacího řízení bez uveřejnění podle 
§ 23 ods. 4a zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem 
zakázky bylo poskytování servisních služeb ke dvěma aparaturám, které jsou již v užívání ČT. Výzva k 
podání nabídky byla zaslána pouze firmě INTERLAB, která podle svého vyjádření je oprávněna 
exkluzivně požadované služby poskytovat. Tvrzení společnosti INTERLAB bylo doloženo prohlášením 
výrobce, který potvrdil exklusivitu společnosti INTERLAB. Byla přijata jediná nabídka uchazeče 
INTERLAB znějící na 32 500,- € bez DPH. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, protože by hodnotil 
nabídku pouze jednoho uchazeče. Podle zadavatele je cena uchazeče uvedená v nabídce je přijatelná 
a odpovídající očekávané ceně.  
 

Po prostudování kompletní zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky 
splňovaly veškeré požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem 
č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 23 ods. 
4a, nebyly porušeny.  
(4:0:0) 
 
Usnesení č. DK 59/09/13 
 

DK obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Zřízení parkovacího stání pro 
kamerové vozy v garážích objektu zpravodajství“. 

 
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde předmětem bylo zřízení 

parkovacího stání pro kamerové vozy v objektu krytých garáží OZ včetně skladu baterií a 
dobíjení dle odsouhlaseného dispozičního řešení na adrese Kavčí hory, 140 70 Praha, 
v souladu se zadávací dokumentací, podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Důvodem rozšíření byla nedostačující kapacita současného stání. Očekávaná cena byla 
stanovena na 320 000,--Kč bez DPH na základě ocenění výkazu výměr. 

 
ČT obdržela dvě nabídky. 

 
Tříčlenná hodnotící komise vybrala dle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla 

nabídková cena s váhou 100%, společnost První žižkovská stavební, a.s., U Smaltovny 24 
170 00 Praha 7, s nejnižší cenovou nabídkou 298 832,--Kč bez DPH         
  

Po prostudování kompletní zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené 
nabídky splňovaly veškeré požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné 
zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyly porušeny.  
(4:0:0) 
 
 
Usnesení č. DK 60/09/13 
 
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace k těmto 
výběrovým řízením a předložení formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým 
řízením: 

 Sestava vícekanálového diskového záznamu 

 Bezpásková produkční technologie ST KH 

 Oprava atiky 

 Výměna fasády na obj. ČT 101 

 Zvuková matice 



10 
 

 
 
s termínem do 8. října 2013 
(4:0:0) 
 

 
Ad 5) Různé 

 
Usnesení č. DK 61/09/13 
 
V souvislosti s činnosti DK týkající se prověřování zákonného průběhu veřejných zakázek 
DK doporučuje Radě ČT, aby požadovala po vedení ČT u každého jednotlivého výběrového 
řízení provést řádné zdůvodnění očekávané ceny, které bude součástí kompletní 
dokumentace. 
 
 
 
 

Bc. Jiří Staněk 
 

          předseda Dozorčí komise Rady ČT 
 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
k Usnesení č. DK 57/09/13 
 
 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 4. ČTVRTLETÍ 2013 

 

 
Ve 4. čtvrtletí 2013 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 

 

1. Průběžné sledování výběrových řízení v souvislosti s výstavbou TS Brno 

2. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 

3. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 

4. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 

5. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
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Příloha č. 2 
k Usnesení č. DK 60/09/13 

 
 

Ing. Petr Dvořák, MBA 
Generální ředitel ČT 

 
 
 
        V Praze dne 17. 9. 2013 
 

 
 
Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 60/09/13 
 

 
 

Vážený pane generální řediteli,  
 

na základě Usnesení č. DK 60/09/13 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení 
kompletní dokumentace a předložení formuláře se souhrnnou informací k těmto 
výběrovým řízením: 

 

 Sestava vícekanálového diskového záznamu 

 Bezpásková produkční technologie ST KH 

 Oprava atiky 

 Výměna fasády na obj. ČT 101 

 Zvuková matice 
 

 
 V termínu do 8. října 2013 

 
 
S pozdravem 
 

 Bc. Jiří Staněk 
         předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 zápisu z jednání RČT 
 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 26. 9. 2013 

 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení  

e120/12 26. 11. 2012 Š. Kotrba 
Odmítnutí dílčí odpovědi + návrh 

řešení 
 
 

k 
projednání 

44/13 15. 3. 2013 J. Paroubek Reakce na vyřízení předchozí stížnosti 21. 3. 2013 
Částečná 
odpověď 

RČT 

73/13 14. 5. 2013 V. Syrovátka Prezidentská amnestie 26. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

e66/13 16. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. B. Hubálka 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

77/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. M. Fabiána 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

78/13 20. 5. 2013 
Volební výbor 

PSPČR 
Vyjádření ke stížnosti p. v. Hendrycha 29. 5. 2013 

Odpověď 
RČT 

83/13 27. 5. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
12. 6. 2013 

Odpověď 
RČT 

112754/ 
13 

30. 5. 2013 J. Kvapil 
Stížnost na neustále se opakující 

špatné používání termínu Čechy ve 
vysílání ČT 

12. 6. 2013 
Odpověď 

RČT 

85/13 20. 6. 2013 M. Fabián 
Nesouhlas s vyjádřením k předchozí 

stížnosti 
17. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

88/13 10. 7. 2013 Ing. J. Prokop Dějepis naruby-Mistr Jan Hus 14. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 

e77/13 18. 7. 2013 J. Karpiss Žádost o vysvětlení 14. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 

150985/13 7. 8. 2013 M. Schürgerová 
Stížnost na změnu pravidel v 

objednávání prohlídek ČT 
11. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

e85/13, 
154541/13 

14. 8. 2013 R. Hreha 
Odvolání vůči rozhodnutí Rady ČT – 

porušení Pravidel předvolebního 
vysílání 

11. 9. 2013 
Odpověď 

RČT 

e93/13 26. 8. 2013 V. Charous 
Žádost o vyjádření k odvolání z funkce 

vedoucího APF 
11. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 



13 
 

101/13 27. 8. 2013 V. Hendrych 
Nespokojenost s odpovědí na 

předchozí stížnost 
11. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

e95/13, 
104/13 

30. 8. 2013 D. Stuchlík 
Nesouhlas s otevřeným dopisem A. 

Rychlíkové 
  

e97/13 2. 9. 2013 M. Libiak 
Stížnost na postup personálního odd. 

při výběrovém řízení 
11. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

e99/13 3. 9. 2013 R. Mezuláník 
Stížnost na generálního ředitele ve 

věci reportáže protiromských pochodů 
v pořadu Události v regionech 

  

103/13 5. 9. 2013 M. Fabián 
nespokojenost s vyřízením předchozí 

stížnosti 
26. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

105/13 12. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížností na spuštění 

vysílání ČT:D 
 na vědomí 

107/13 16. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížnosti na údajnou 

bulvarizaci pořadu Události 
 na vědomí 

108/13 16. 9. 2013 RRTV 
Postoupení stížnosti Ligy na ochranu 
zvířat na pořad Severní Vietnam je 

krutý 

 na vědomí 

109/13 16. 9. 2013 MČSS 
Nespokojenost s informováním o 

protiromských nepokojích 
26. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

112/13 19. 9. 2013 RRTV 

Analýza pořadů Události, Události-
komentáře a OVM z hlediska 

informování o lednové prezidentské 
amnestii 

 na vědomí 

113/13 19. 9. 2013 V. Hendrych 
Nespokojenost s vyřízením předchozí 

stížnosti 
26. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 
 
 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

320/12 
5. 11. 2012 a 
21. 11. 2012 

V. Hendrych 
nesouhlas s odpovědí, žádost o další 

šetření 
21.11.2012 8. 10. 2012 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

369/12 7. 12. 2012 V. Hendrych 
podnět v souvislosti s plněním zákona 

o ČT 
12.12.2012 7. 2. 2013 

Částečná 
odpověď 

12.12.2012 

61/13 19. 4. 2013 
JUDr. S. Janák (Aleš 

Loprais) 
Průběh závodu Rally Dakar 2013 15. 5. 2013  

Částečná 
odpověď 

15. 5. 2013 

e61/13 14. 5. 2013 Š. Kotrba 
Stížnost na Mši za sdělovací 

prostředky 
26. 6. 2013 18. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 26. 9. 2013 
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e64/13 16. 5. 2013 P. Wenner Stížnost na reportáž „Nepřítel státu“ 12. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

70/13 10. 5. 2013 
JUDr. B. 

Červenková 
Stížnost spol. Informatik na reportáž 

na ČT24 - Ekonomika 
26. 6. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 6. 2013 

71/13 14. 5. 2013 MUDr. V. Klyuev 
Žádost o stažení reportáže pořadu 

Reportéři ČT z webových stránek ČT 
26. 6. 2013 18. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

72/13 14. 5. 2013 T. Zimová 
Absence pořadů k výročí osvobození 

vlasti sovětskou armádou 
26. 6. 2013 17. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

74/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Adámka na přímý přenos 

Mše za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013 18. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 26. 9. 2013 

75/13 17. 5. 2013 RRTV 
Stížnost p. Bílka na přímý přenos Mše 

za sdělovací prostředky 
12. 6. 2013 18. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 26. 9. 2013 

e67/13 27. 5. 2013 M. Chytil Stížnost na reportáže o R. Janouškovi 12. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

e68/13 27. 5. 2013 L. Kinc Stížnost na 2.díl seriálu Navždy svoji 26. 6. 2013 17. 7. 2013 
Odpověď 

RČT 
 14. 8. 2013 

84/13 28. 5. 2013 V. Hendrych 
Způsob vysílání demonstrace proti 

prezidentovi ČR 
12. 6. 2013 15. 7. 2013 

Odpověď 
RČT 

 14. 8. 2013 

e71/13 10. 6. 2013 M. Vacek Stížnost na pořad 13. komnata 26. 6. 2013 19. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 
 11. 9. 2013 

e72/13 19. 6. 2013 J. Suchý 
Reportéři ČT (Celebrita mezi 

bezdomovci) 
17. 7. 2013 18. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 26. 9. 2013 

e78/13 11. 7. 2013 J. Zídek 
Stížnost na reportáž pořadu Události -  

Obce versus hazard 
14. 8. 2013  

Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

90/13 16. 7. 2013 MUDr. K. Trnka Vichry válek 14. 8. 2013 19. 8. 2013 
Odpověď 

RČT 
 11. 9. 2013 

91/13 16. 7. 2013 M. Jílek 
Absence vysílání televizních novin z 

80. let 
14. 8. 2013  

Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

93/13 22. 7. 2013 J. Hajduchová 
Stížnost na pořad Reportéři ČT o 

stěhování goril z pražské ZOO 
14. 8. 2013 18. 9. 2013 

Odpověď 
RČT 

 26. 9. 2013 

e83/13 25. 7. 2013 M. Hoření 
Stížnost na pořad Události 

(informování o demografickém vývoji 
v ČR) 

14. 8. 2013 18. 9. 2013 
Částečná 
odpověď 

14. 8. 2013 

94/13, 
150969/13 

9. 8. 2013 
MÚ Kralupy nad 

Vltavou 

Stížnost na informování ohledně 
projednávání procesu EIA Letiště 

Vodochody 

11. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

11. 9. 2013 

97/13 20. 8. 2013 J. Michálek Žádost o opatření proti nečinnosti GŘ 11. 9. 2013 18. 9. 2013 
Odpověď 

RČT 
 26. 9. 2013 

165402/1
3 

21. 8. 2013 VZP 
Stížnost na reportáže z pořadu 

Reportéři ČT 
11. 9. 2013  

Částečná 
odpověď 

11. 9. 2013 

e92/13 26. 8. 2013 A. Rychlíková 
Otevřený dopis - informování o 

průběhu protiromských pochodů v 
pořadu Události 

11. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

11. 9. 2013 
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e98/13 6. 9. 2013 Š. Kotrba Stížnost na pořad Události, komentáře 26. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

106/13 11. 9. 2013 

Nár. turistický 
úřad 

Dominikánsk. rep. 

Žádost o stažení dokumentu o 
Dominikánské republice - neaktuální 

stav 

11. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

11. 9. 2013 

105/13 12. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížností na spuštění 

vysílání ČT:D 
26. 9. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

107/13 16. 9. 2013 RRTV 
postoupení stížnosti na údajnou 

bulvarizaci pořadu Události 
26. 9. 2013  

Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

108/13 16. 9. 2013 RRTV 
Postoupení stížnosti Ligy na ochranu 
zvířat na pořad Severní Vietnam je 

krutý 

26. 9. 2013  
Částečná 
odpověď 

26. 9. 2013 

112/13 19. 9. 2013 RRTV 

Analýza pořadů Události, Události-
komentáře a OVM z hlediska 

informování o lednové prezidentské 
amnestii 

26. 9. 2013  
na 

vědomí 

 
 


