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Zápis ze 4. jednání Rady České televize ze dne 15. 2. 2017 

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

M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka,  

D. Váňa, J. Závozda 

 

Omluveni: R. Hindls – odchod 15:15 hod., D. Váňa – odchod 16:00 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, Z. Šámal, P. Mrzena, R. Týmová, M. Kubal, 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 o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. r. 2016, včetně zprávy o činnosti 

zahraničních zpravodajů za rok 2016 a hodnocení pořadu Americká volební noc 

7. Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2016 

8. Harmonogram volby generálního ředitele ČT 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 
 

Usnesení č. 32/04/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 33/04/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředsedové J. Dědič a J. 

Závozda a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 34/04/17: Rada ČT obdržela materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji 

kanálu ČT24 za 2. pol. r. 2016, včetně zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 

2016“. Hodnotící zprávou pověřuje Mgr. Jaroslava Dědiče.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 35/04/17: Rada ČT obdržela materiál „Informace o měření veřejné hodnoty 

vysílání za rok 2016“. Hodnotící zprávou pověřuje Ing. Michala Jankovce. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Usnesení č. 36/04/17: Rada ČT obdržela materiál „Informace o vedení soudních a 

správních řízení za rok 2016“ a pověřuje radní Mgr. Ivanu Levou zpracováním hodnotící 

zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady ČT dne 

15. 3. 2017. 

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

Usnesení č. 37/04/17: 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. 

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

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Dva ze šesti kanálů České televize se loni staly nejsledovanějšími tematickými stanicemi 

v Evropě. ČT sport, který v roce 2016 dosáhl z hlediska podílu na publiku nejlepšího 

výsledku za posledních jedenáct let, tedy od okamžiku svého vzniku, dominuje evropským 

veřejnoprávním sportovním programům. Na první pozici mezi zpravodajskými kanály se 

umístila ČT24. 

 

2. Česká televize od soboty 11. února připomíná životní jubileum českého režiséra, scénáristy 

a herce Miloše Formana. U příležitosti jeho pětaosmdesátin na programech ČT1, ČT2 a ČT 

art postupně uvede oscarové snímky Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem, slavný 

francouzsko-britský román Valmont, hořkosladké Lásky jedné plavovlásky a dokumentární 

cyklus Miloslava Šmídmajera Co tě nezabije.  

 

3. Mezinárodní filmové festivaly v uplynulých týdnech zařadily do programu několik filmů České 

televize. V rámci čtvrtého ročníku Tiburon Film Festival v San Francisku se v dubnu 

představí televizní film s Jiřinou Bohdalovou Každý milion dobrý. Dalšími jsou pohádka 

Korunní princ, která bude promítnuta během Kyperských filmových dnů v Nikósii, a 

dvoudílný film Zločin v Polné, který uvidí návštěvníci 27. ročníku Festivalu židovských filmů 

ve Washingtonu. Z koprodukčních snímků České televize se představí film Zloději zelených 

koní, který bude součástí filmového festivalu na portugalské Madeiře. Právě v těchto dnech 

pak mezinárodní festival Berlinale nabízí tři koprodukční snímky České televize – Masaryk, 

Přes kosti mrtvých a dokument Propusťte Olega Sentsova. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 38/04/17: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 7. 

2. 2017 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

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

 

Usnesení č. 39/04/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 15/03/17 přijaté formou per 

rollam dne 10. 2. 2017 týkající se veřejné zakázky Nákup 2 ks strojů XDCAM. 

Usnesení DK je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 40/04/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 16/03/17 přijaté formou per 

rollam dne 10. 2. 2017 týkající se veřejné zakázky Rozšíření stávajícího systému o záložní 

server Astra. Usnesení DK je přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

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

 

 

6) Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. r. 2016, vč. zprávy o činnosti  

    zahraničních zpravodajů za r. 2016 

 

Usnesení č. 41/04/17: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji 

kanálu ČT24 za 2. pol. r. 2016, vč. zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů za r. 2016“ a 

žádá generálního ředitele, aby předložil materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu 

ČT24 za 1. pol. r. 2017“ v termínu do 31. července 2017. 

       (14:0:0) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka mimo místnost. 
 

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

 

 

7) Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2016 

 

Usnesení č. 42/04/17: Rada bere na vědomí materiál „Informace o měření veřejné hodnoty 

vysílání za rok 2016“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za 1. pol. 

roku 2017 v termínu do 30. září 2017. 

      (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

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

 

 

8) Harmonogram volby generálního ředitele ČT 

 

Usnesení č. 43/04/17: Rada České televize schvaluje časový harmonogram volby 

generálního ředitele České televize v roce 2017: 

 

15. 2. 2017 – zahájení výběrového řízení na místo generálního ředitele/ky České televize,  

                      vyhlášení podmínek soutěže a požadavků na uchazeče 

27. 3. 2017 – uzávěrka přijímání přihlášek do výběrového řízení 

29. 3. 2017 – zveřejnění seznamu kandidátů do výběrového řízení 

12. 4. 2017 – první kolo hlasování o zúžení počtu uchazečů na kandidáty, kteří postoupí  

                      do závěrečného kola volby generálního ředitele ČT 

26. 4. 2017 – osobní pohovory s kandidáty závěrečného kola a volba generálního ředitele ČT  

 

Zadávací dokumentace výběrového řízení obsahující detailní specifikaci požadavků na 

uchazeče, formální náležitosti přihlášky, časový harmonogram přijímání přihlášek a další 

podklady pro výběrové řízení budou po zahájení výběrového řízení zveřejněny na internetových 

stránkách Rady České televize: www.ceskatelevize.cz/rada-ct 

 

      (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct
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Usnesení č. 44/04/17: Rada České televize vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 

483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 

funkce: 

 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE 

 

Požadujeme: 

 

- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících 

   ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 

- vysokoškolské vzdělání 

- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné 

  služby 

- respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového 

  řízení 

 

Vítaná je praxe v médiích a zkušenost v řídících funkcích v mediální oblasti. 

 
 
Přihláška k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat: 
 

1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče 

2. Rodné číslo 

3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky 

4. Adresu trvalého bydliště 

5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel a  

adresy elektronické pošty 

6. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není 

starší tří měsíců 

8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 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 („Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným 

prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto 

osvědčení. Kandidát se zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení 

nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky do výběrového řízení, pokud se bude nadále o 

funkci GŘ ucházet 

9. Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona 

10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT nebo čestné prohlášení o tom, že v případě 

jmenování GŘ, uvede své poměry do souladu se zmiňovanými zákony 

11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno 

dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta 

12. Vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby 

v rozsahu přibližně 5 - 10 normostran A4. V záměru musejí být vytýčeny jednotlivé kroky 

a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele 

13. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:  

 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
Radě České televize dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
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souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem 
výběrového řízení na funkci generální ředitel/ka České televize.  
Souhlasím s tím, aby můj materiál Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako 
televize veřejné služby, byl případně uveřejněn na webových stránkách Rady ČT.  
 
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 
 
 
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky ve dnech 23. 3. (čtvrtek), 24. 3. (pátek)  

a 27. 3. 2017 (pondělí) - vždy v rozmezí od 9:00 do 16.00 hod. Místem pro přebírání 

přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech ll. 1130/6, (tzv. budova 

Rohlík) Praha 4, PSČ 140 70. 

 

Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo 

kurýrem. O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno 

písemné potvrzení.  

 

Uzávěrka podání přihlášek je 27. 3. 2017 v 16 hod. Na přihlášky doručené po tomto termínu 

nebude brán zřetel. 

 

Případné dotazy zasílejte na e-mail radact@ceskatelevize.cz. 

 

 

Formální požadavky a doporučení 

 

Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné 

jednotlivé stránky přihlášky při listování bezproblémově obracet. 

 

V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí 

být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo 

možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet. 

 

Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 

ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky. 

 

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, 

označeném JMÉNEM UCHAZEČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem 

uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE 

- NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!”. 

 

 

Zrušení výběrového řízení: 

Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 

 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 45/04/17: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 4 tohoto zápisu). 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

10) Různé 

 

a) Usnesení č. 46/04/17: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla.  
     (6:6:1) Návrh byl přijat rozhodnutím předsedy Rady ČT. 

 

b) Program 5. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 1. 3. 2017, bude 

upřesněn v pozvánce. 

 
 
11) Závěr  
 
 
 
 

   Ing. Jan Bednář 
 předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Zápis z 2. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 7. 2. 2017 

2) Usnesení č. DK 15/03/17 - Nákup 2 ks strojů XDCAM – per rollam ze dne 10. 2. 2017 

3) Usnesení č. DK 16/03/17 - Rozšíření stávajícího systému o záložní server Astra – per rollam 

ze dne 10. 2. 2017 

4) Přehled stížností a podnětů 

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Dědič                 PhDr. Jiří Závozda 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 2. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 7. 2. 2017 

 

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

Omluveni:    

 

Hosté:    I. Ferkl 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Maceška 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé – I. Ferkl-ředitel techniky 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 16. 1. 2017 

 

Usnesení č. DK 09/02/17 

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

dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2016. Zpráva 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k usnesení č. DK 09/02/17 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

4. čtvrtletí roku 2016 
 
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 4. čtvrtletí roku 2016. 

 

Dozorčí komise prověřila průběh následujících veřejných zakázek: 

Modernizace studia RK14 SD/HD 

Dodávka záznamového stroje HDTV typu HDCAM pro potřeby kanálu ČT Sport 

Zřízení šatny pro účinkující v hudebním studiu 

Poskytování služeb souvisejících s tiskem a rozesíláním upomínek 

Dodávka mikrobusů pro středisko 671 

 

Dozorčí komise pro projednání návrhu doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas 

s uzavřením smluv o zřízení služebnosti, jejichž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
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Dozorčí komise po projednání návrhu doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s 

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Martinem a Martinou Žáčkovými, jejímž 

předmětem je zřízení služebnosti inženýrských sítí váznoucí na pozemku České televize. 

 

Dozorčí komise předložila na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 

projektů za období 3. čtvrtletí 2016. 

 

Dozorčí komise na vyžádání vyslechla prezentaci ředitele divize výroby Václava Myslíka, týkající se 

organizace a procesů kontroly výroby pořadů. DK shledala výklad přínosný a zasvěcený a považuje 

obsah představené agendy za vhodný k dalšímu prezentování širší veřejnosti tak, aby bylo jasné, 

jak precizní jsou procesy kontroly financování tvorby pořadů. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 1, 

smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností E4C Group, s.r.o., jehož předmětem 

je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 a 

dodatku č. 4 smlouvy o nájmu pozemku uzavřené se společností E4C Group, s.r.o., jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu a zvýšení nájemného. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu 

na pronájem prostoru se společností DELIKOMAT s.r.o.. 

 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předložila své stanovisko k návrhu rozpočtu České 

televize na rok 2017.  

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby udělila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 

smlouvy o nájmu části nemovitosti, uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu a doplnění kontaktních údajů. 

 

 

Jiří Staněk 

Dozorčí komise rady České televize 

 
Projednáno na 2. jednání Rady ČT dne 18. 1. 2017 
 

 

Usnesení č. DK 10/02/17 

 
Dozorčí komise obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava hydroizolací a povrchů v atriu, 

obj. 505“.   

  

Předmětem veřejné zakázky, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, bylo provedení 

stavebních prací za účelem odstranění dlažby a izolačních souvrství v pásu podél objektu TP3 a 

části podloubí až na nosnou betonovou konstrukci, dále položení nové hydrotepelné izolace a 

zpětné pokládky a doplnění kamenné dlažby. 

 

Zadavatel přistoupil k zadání této veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení 

§ 23 odst. 4 písm. b) Zákona 137/2006 Sb. z důvodu krajně naléhavého případu, který svým 

jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou 

zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Po silných deštích došlo k výraznému rozšíření rozsahu 



9 

zatékání, které ohrožovalo provoz v prostorách strojoven vzduchotechniky a silnoproudé rozvodny. 

Porucha by mohla způsobit zadavateli jako provozovateli televizního vysílání ohrožení bezpečnosti i 

vlastního vysílání.  

 

Předpokládaná cena celkem 1 650 000,--Kč bez DPH byla stanovena na základě odborného 

odhadu žadatelského útvaru. 

 

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, protože zakázka byla zadána v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění ve smyslu § 23 odst. b) zákona. Zadavatel posoudil, zda nabídka splňuje jeho 

požadavky. Šestičlenná komise vybrala firmu Prozac stavební s.r.o., Rudolfovská tř. 464/103, 370 

01 České Budějovice s cenou 1 569 775,--Kč. 

 

Po prostudování kompletní dokumentace dozorčí komise konstatuje, že uplatnění § 23 odst. 4 písm. 

b) zákona č. 137/2006 Sb. bylo odůvodněné. Předložená nabídka splňovala veškeré požadavky 

výzvy k podání nabídky a podmínky veřejné zakázky dané zákonem o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 

 
Projednáno na 2. jednání Rady ČT dne 18. 1. 2017 
 

 

ze dne 24. 1. 2017 

 
Usnesení č. DK 11/02/17 
 

Dozorčí komise si vyžádala podklady k prodeji objektů České televize, TS Brno – Běhounská 5/18 a 

Jezuitská 10 a prověřila splnění podmínek prodeje odsouhlasených Radou ČT. 

 

Rada ČT dne 16. 3. 2016 udělila souhlas se záměrem úplatného převodu obou objektů z majetku 

ČT na třetí osoby, a to způsobem převodu veřejnou dražbou dobrovolnou dle zákona č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dne 22. 6. 2016 udělila souhlas s 

uzavřením příslušných smluv o provedení dražeb dobrovolných (pro každý objekt zvlášť) s 

dražebníkem PROKONZULTA, a.s., který byl vybrán v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

U objektu Běhounská 5/18 bylo stanoveno nejnižší podání dle posudku znalce, minimálně ve výši 

30.000.000,- Kč a sjednaná odměna dražebníka na 1,45 % z ceny dosažené vydražením, 

maximálně však 600.000,- Kč. Dražba se uskutečnila dne 20. 10. 2016 a objekt byl vydražen za 

cenu 81.000.000,- Kč. Výsledná odměna dražebníka byla 600.000,- Kč. Kupní cena byla uhrazena, 

objekt předán vydražiteli a vyřazen z majetku ČT ke dni 31. 12. 2016.  

 

U objektu Jezuitská 10 (budova Typos) bylo nejnižší podání stanoveno dle posudku znalce, 

minimálně ve výši 70.000.000,-  Kč a sjednaná odměna dražebníka na 1,45 % z ceny dosažené 

vydražením, maximálně však 1.300.000,-  Kč. Dražba se uskutečnila dne 16. 12. 2016 a objekt byl 

vydražen za cenu 70.350.000,- Kč. Výsledná odměna dražebníka byla 1.020.075,- Kč. Kupní cena 

byla uhrazena, objekt předán vydražiteli a vyřazen z majetku ČT K 31. 12. 2016.  

 

Na základě předaných podkladů dozorčí komise konstatuje, že podmínky prodeje objektů, dané 

zákonem, vnitřními předpisy České televize a usnesením Rady České televize nebyly porušeny. 

(5:0:0) 

 
Projednáno na 3. jednání Rady ČT dne 1. 2. 2017 
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Usnesení č. DK 12/02/17 
 

Dozorčí komise přijala dne 6. 1. 2016 Usnesení č. DK 04/01/16, kterým doporučila Radě České 

televize udělit souhlas s uzavřením dodatku smlouvy týkající se nájmu restaurace v budově „Rohlík“ 

s nájemcem - společností GST Group s.r.o, jehož předmětem je změna splatností nájemného a 

úhrad za služby související s užíváním restaurace. Ze čtvrtletních plateb došlo k měsíční fakturaci a 

k fakturaci za skutečně spotřebované energie zpětně. 

Dozorčí komise na žádost rady České televize prověřila, jakým způsobem jsou faktury ze strany 

GST Group hrazeny a zejména, zda nájemce není v prodlení s úhradami faktur.  

Ze šetření dozorčí komise vyplývá, že každá vystavená faktura ze strany GST Group, s.r.o. je 

kontrolována vůči pohledávkám ČT a většina z nich je započítávána proti fakturám ČT, a to i před 

splatností faktur ČT. Dozorčí komise konstatuje, že v účetním systému SAP nejsou za společností GST 

Group, s.r.o. evidovány žádné pohledávky po splatnosti a všechny faktury vystavené Českou televizi 

jsou ze strany nájemce hrazené v termínech splatnosti. 

(5:0:0) 

 
Projednáno na 3. jednání Rady ČT dne 1. 2. 2017 
 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 2. jednání Rady ČT konaného dne 18. 1. 

2017 a o průběhu 3. jednání Rady ČT v roce 2017 konaného dne 1. 2. 2017. 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 13/02/17 (příloha č. 1) 
 

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

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1502708111 Rekonstrukce horní sféry studia SK8 

 1502709121 Studiová kamera SONY pro SK6 

 1502709111 HD kamery pro RK14 

 

s termínem do 28. února 2017. 

(5:0:0) 

 

Ad 5) Různé 

 

Usnesení č. DK 14/02/17 (příloha č. 2) 

 

DK vyslechla prezentaci ředitele techniky Iva Ferkla. V této návaznosti DK žádá generálního ředitele 

prostřednictvím Rady České televize o podání informace týkající se priorit investičního plánu pro rok 

2017. 

 

 

 

                  Ing. Jiří Maceška 

                                  místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 13/02/17 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

        V Praze dne 7. 2. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 13/02/17 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 13/02/17 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1502708111 Rekonstrukce horní sféry studia SK8 

 1502709121 Studiová kamera SONY pro SK6 

 1502709111 HD kamery pro RK14 

 

 

s termínem do 28. února 2017. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

                     Ing. Jiří Maceška 

                                  místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 

k Usnesení č. DK 14/02/17 

 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 7. 2. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o podání informace 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 14/02/17 Vás žádáme cestou Rady ČT o podání informace týkající se 

priorit investičního plánu pro rok 2017 v útvaru techniky. 

 

S pozdravem 

 

 

 

                      Ing. Jiří Maceška 

                                  místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 

 
 
 
Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
    
Usnesení č. DK 15/03/17 

 
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na Nákup 2 ks 

strojů XDCAM (Záznamový stroj XD CAM I PDW-U2).  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu a předchozích 

nákupů ve výši 200 000,- Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem byla nabídková cena. 

 

V souladu se zákonem byla výzva k podání nabídky odeslána třem společnostem v oboru dne 7. 3. 

2013. Nabídky podaly dva uchazeči. 

 

Jako vítězná byla vybrána společnost ELVIA - PRO, spol. s. r. o, s nejnižší nabídkovou cenou 

169 100,- Kč.  

 

Dozorčí komise RČT konstatuje, že užití příslušných ustanovení o veřejné zakázce malého rozsahu 

dle zák. č. 137/2006 Sb., bylo oprávněné, v souladu se zákonem a k porušení zákona ani vnitřních 
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předpisů ČT nedošlo. V řízení byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, jak vyžaduje ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách. 

(5:0:0) 

 

 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
    
Usnesení č. DK 16/03/17 
 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na Rozšíření 

stávajícího systému o záložní server Astra. 

Veřejná zakázka byla provedena formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 

odst. 4 písm. a) zákona o VZ. Důvodem užití tohoto zákonného ustanovení byla skutečnost, že 

dodávka může být splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. 

Důvodem vyhlášení zakázky byla potřeba rozšíření stávajícího systému ASTRA nabíracího 

pracoviště RK13. Česká televize používá pro přípravu vysílání a jeho odbavování automatizovaný 

systém Astra společnosti Aveco. Řídicí server pro přípravu vysílání na pracovišti RK13 však nemá 

žádnou zálohu, takže jeho případná porucha by způsobila závažné provozní komplikace spojené 

s narušením vysílání. Přitom odstranění závady může mít i dlouhodobý charakter. Předmětem 

zakázky je proto dodávka identického záložního serveru k tomu, který je na pracovišti RK13 v 

současné době v provozu, dále jednotky, která zajistí automatické přepínání mezi hlavním a 

záložním serverem, a také provedení příslušné rekonfigurace systému. Jiný záložní server než 

společnosti Aveco by nebyl kompatibilní a došlo by k narušení funkční celistvosti automatického 

odbavovacího systému Astra. Protože se jedná o rozšíření a doplnění stávajícího systému a 

protože se zároveň jedná o celosvětově jediného výrobce automatizovaného odbavovacího 

systému Astra, jsou naplněny požadavky zákona na jeho přímé oslovení.   

Zakázka byla vyhlášena 6. 5. 2013, předpokládaná cena 750.000 Kč bez DPH byla stanovena na 

základě průzkumu trhu. Oslovena byla společnost AVECO s.r.o., která prováděla dodávky 

stávajícího zařízení a tato firma předložila nabídku za cenu 723.250 Kč bez DPH a byla hodnotící 

komisí přijata. 

Podle zákona zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v případě, 

že veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. 

Z předložené dokumentace vyplývá, že tato specifická zakázka může být splněna pouze jediným 

dodavatelem. 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že použití jednacího řízení bez uveřejnění 

je v tomto výběrovém řízení oprávněné, a že nedošlo k porušení zákona o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb. ani vnitřních předpisů České televize. 

(5:0:0) 
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

 
Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 15. 2. 2017 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

42/16 
k 20/16 

17. 10. 2016 
Policie ČR (kauza 

Střelec) 
kauza I. Střelec – žádost o 

součinnost 
26. 10. 2016 Odpověď RČT  

43/16 
(k 68-14 a 

33-15) 
43a/16 

24. 10. 2016 
16. 11. 2016 

J. Straková 
upozornění na neplacení tel. 
poplatků + žádost o omluvu, 

urgence (dopisem pro 14 radních) 

   

E43/16 
k E43/16 

24. 11. 2016 
28. 11. 2016 
3. 12. 2016 

P. Čepický 

Stížnost na pořad 13. komnata 
Pavla Lukeše 

- reakce v. Stehlíkové – režisérky 
poradu 

- nesouhlas s odpovědí  

NA VĚDOMÍ  

44/16 24. 10. 2016 COLAS 
žádost o omluvu-nesprávné užití 

loga společnosti 
NA VĚDOMÍ  

E44/16 16. 10. 2016 P. Ziegler 
platba koncesionářských poplatků 

jazyková úroveň moderátorů 
14. 12. 2016 Odpověď RČT  

45/16 27. 10. 2016 T. Vokoun 
stížnost na nečinnost GŘ (žádost o 
informaci-SMS hlasy jednotlivých 

párů Stardance 2015) 

14. 12. 2016 Odpověď RČT  

E45/16 29. 11. 2016 D. Pacltová reklamy ve vysílání ČT    

46/16 27. 10. 2016 M. Tuček 
opožděné začátky vysílání pořadů 

ČT:D 
14. 12. 2016 Odpověď RČT  

47/16 27. 10. 2016 J. Šinágl 
prodej autorských práv DVD Třicet 

případů majora Zemana 
   

E47/16 10. 12. 2016 K. Čabrádek 
změna programu ČT - nezařazení 

dokumentu Pavel Wonka se 
zavazuje dne 6. 12. 2016 

   

48/16 1. 11. 2016 J. Pokorný ne/objektivita zpravodajství 14. 12. 2016 Odpověď RČT  

49/16 4. 11. 2016 
Sdružení čs. 

zahraničních letců 
kampaň ČT proti Českému svazu 

bojovníků za svobodu 
   

50/16 
(ke 

49/16) 

8. 11. 2016 P. Sedláček 
kampaň ČT proti Českému svazu 

bojovníků za svobodu 
   

51/16 10. 11. 2016 RRTV 
Analýza informování o tématu 
migrace ve zpravodajských a 

publicist. pořadech ČT 

NA VĚDOMÍ  

55/16 24. 11. 2016 
Easy 

Communications 
Stížnost na pořad Newsroom ze 

dne 30. 10. 2016 
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56/16 30. 11. 2016 S. Vacek 
autorský námět „Televizní Hyde 

Park koncesionářů“ 
   

57/16 12. 12. 2016 
Klub na obranu 

demokracie 
Stanovisko k novele zákona o ČT NA VĚDOMÍ  

E1/17 13. 1. 2017 Š. Kotrba 

stížnost na reakci M. Kubala a F. 
Lutonského na rozhodnutí RRTv ve 

věci "Americká volební noc" - 
údajné porušení Kodexu ČT 

   

2/17 9. 1. 2017 B. Konečný 
stížnost na zpravodajství ČT - dění 
na Ukrajině, volby prezidenta USA, 

odstoupení V. Británie z EU 

   

E2/17 22. 1. 2017 P. Petkov Stížnost na seriál Okupace    

E3/17 23. 1. 2017 M. Hoření 
Stížnost na seriál Okupace a další 

podněty 
   

3/17 
3a/17 

23. 1. 2017 
26. 1. 2017 

M. Jansta ČUS 
Výkonný výbor ČUS 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Tady je Janstovo“ 

   

4/17 20. 1. 2017 L. Korec Stížnost na ČT    

E4/17 26. 1. 2017 IDS Building Stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ  

5/17 
k 39/15 

17. 1. 2017 R. Novotný 
stížnost na pořad Nedej se 

(Megapodvod s vodou) 
   

6/17 
k 71/13 

23. 1. 2017 V. Kluyev 
Reportéři ČT-žádost o stažení 

reportáže Falešný lékař 
   

7/17 20. 1. 2017 
Anglicko-české 

gymnázium AMAZON 
Pošta pro tebe – stížnost na průběh 

natáčení 
   

8/17 
8a/17 

23. 1. 2017 
25. 1. 2017 

M. Turnovská 
O. Schwarz 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – 
„Prodej bytů jen pro někoho“ 

NA VĚDOMÍ  

9/17 25. 1. 2017 J. Hladík(VUMOP) 
Pochvala za spolupráci na pořadu 

NEDEJ SE PLUS 
NA VĚDOMÍ  

10/17 25. 1. 2017 V. Hendrych 
stížnost na objektivitu ČT24-

převaha pravicových politiků-
protikuřácký zákon 

   

11/17 
k 3/17 

25. 1. 2017 
Hájek (Sport.areál 

Harrachov) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT – 

„Tady je Janstovo“ 
   

12/17 30. 1. 2017 J. Šinágl Dotazy na Radu ČT    

13/17 1. 2. 2017 A. Babiš 
Stížnost na pořad Události ze dne 
24.1.2017 - reportáž Sobotka vs 

Zeman spor o Karla Srpa 

   

14/17 
14a/17 

3. 2. 2017 
10. 2. 2017 

A. Babiš 

Stížnost na pořad Reportéři 
ČT(Ministerské počty) a 168 

hodin(Křišťálově čisté) +  doplnění 
podnětu (reportáž Voda  a víno, 

OVM)   
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15/17 3. 2. 2017 S. Grochalová 
Stížnost-nepřesný název 

Komunistické strany 
   

16/17 6. 2. 2017 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, 

reportáž Pozemky 
   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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

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

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 7. 2015 

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

zpravodajství ČT o pietním aktu k 
uctění bojovníků proti nacismu 

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

21. 10. 2015 

66/15 
66a/15 

21. 9. 2015 
11. 11. 2015 

AK Vyskočil, 
Krošlák 

stížnost na reportáže Podezřelé 
stavební praktiky a Ochránce ze dne 

27.10.2013, urgence odpovědi 

16. 12. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 12. 2015 

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

11. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 
22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

73/15 15. 10. 2015 

RRTV 
- Gavlasová 

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

Přímé 
vyřízení 

22. 12. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

11. 11. 2015 

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

3. 2. 2016 

75/15 21. 10. 2015 
R. Dědic (Value 

Consulting) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost 

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

Odpověď 
Rady ČT 

17. 2. 2016 

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

Žádost o koupi pozemků v Podolí ve 
vlastnictví ČT 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

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

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

Odpověď 
Rady ČT 

3. 2. 2016 

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

Revue-AAA Auto Praha 
13. 1. 2016 

Přímé 
vyřízení 

16. 2. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 1. 2016 

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

řidiče 

25. 11. 2015 
Přímé 

vyřízení 
4. 1. 2015 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 11. 2015 

14/16 10. 3. 2016 
Hradec Králové 

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

Lesní muž 
16. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

15/16 
15a/16 
15b/16 

11. 3. 2016 

J. Himl 
L. Fabianová 

J. Vašíček 

Stížnost na reportérku M. Zajícovou – 
Černé ovce 

27. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

27. 4. 2016 

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

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

Odpověď 
Rady ČT 

16. 3. 2016 

17/16 18. 3. 2016 
V. Šavrdová (ZŠ 

Za Invalidovnou) 
Stížnost na reportáž Fyzické tresty ve 

škole - Události 
30. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

E23/16 1. 4. 2016 Z. Vrátníček 
Stížnost na Otázky Václava Moravce 

ze dne 26.1.2016 
13. 4. 2016 

Přímé 
vyřízení 

25. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 
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E24/16 24.3.2016 Z. Vránová reklama na Clavin 13. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

36/16 19. 8. 2016 RRTV(Krupica) propagace hazardu ve vysílání ČT 14. 9. 2016  
Částečná 
odpověď 

14. 9. 2016 

40/16 30. 9. 2016 I. Štampach 
vystoupení některých politiků na 

bohoslužbě 
9. 11. 2016 16. 12. 2016 

Částečná 
odpověď 

9. 11. 2016 

E46/16 2. 12. 2016 P. Krešňák 
porušení Statutu ČT v pořadu Černé 

ovce dne 1.12.2016 
4. 1. 2017 

Přímé 
vyřízení 

 

Odpověď 
Rady ČT 

4. 1. 2017 

52/16 11. 11. 2016 AFK Slavoj Podolí žádost o uzavření smlouvy 23. 11. 2016 Na vědomí 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 11. 2016 

54/16 22. 11. 2016 RRTV 
stížnost na pořad Události v regionech 

Brno (Stávková pohotovost lékařů)-
MUDr. Táborská 

4. 1. 2017  
Částečná 
odpověď 
4. 1. 2017 

1/17 19. 12. 2016 
LEO 

EXPRESS(Köhler) 

zásah do pověsti společnosti Leo 
Express - nepravdivé tvrzení na webu 

ČT24 

18. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 

E5/17 26. 1. 2017 P. Jahn 
Stížnost na krácení sportovních 

pořadů 
15. 2. 2017 

Přímé 
vyřízení 

 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 2. 2017 

 

 


