
1 

Zápis z 6. jednání Rady České televize ze dne 15. 3. 2017 

 

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

M. Jankovec, J. Kratochvíl, I. Levá, Z. Šarapatka, J. Závozda 

 

Omluveni: J. M. Kašparů, R. Kühn, D. Váňa, J. Kratochvíl – odchod 15:00 hod. 

Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, T. Motl, M. Havlová, T. Gawron, 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 vedení soudních a správních řízení za rok 2016 

7. Zpráva o ČT art za rok 2016 

8. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – příprava finální verze 

9. Stížnosti a podněty 

10. Různé 

11. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 56/06/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 57/06/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní J. Brandejs a I. Levá a 

pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 58/06/17: Rada obdržela materiál „Zpráva o ČT art za rok 2016“. Hodnotící 

zprávou pověřuje radního Jana Brandejse. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 59/06/17: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti úseku obchodu za 2. 

pol. r. 2016“ a pověřuje radního Reného Kühna zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady ČT dne 29. 3. 2017. 

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

 

Usnesení č. 60/06/17: Rada obdržela materiál „Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016“ a 

pověřuje místopředsedu Richarda Hindlse a radního Luboše Beniaka zpracováním hodnotící 

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

29. 3. 2017. 

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

 

Usnesení č. 61/06/17: Rada obdržela materiál „Zpráva o ČT D za rok 2016“ a pověřuje radní 

Ivanu Levou zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení 

v této věci na jednání Rady ČT dne 12. 4. 2017. 

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

 

Usnesení č. 62/06/17: Rada obdržela materiál „Návrh osnovy Výroční zprávy o 

hospodaření ČT v roce 2016“ a žádá členy Rady ČT o připomínky k předloženému materiálu 

a jejich zaslání v elektronické podobě na sekretariát Rady ČT v termínu do pátku 24. 3. 2017 do 

12:00 hod. 

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

 

Usnesení č. 63/06/17: 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. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. V sobotu 4. března Česká televize odvysílala přímý přenos slavnostního předávání 

filmových cen Český lev. Ocenění v celkem 12 kategoriích, včetně toho za nejlepší film, 

získal snímek Masaryk, který vznikl v koprodukci s Českou televizí. V dalších kategoriích 

uspěl například koprodukční snímek Normální autistický film, který získal cenu za nejlepší 

dokument. V kategorii nejlepší televizní film nebo minisérie si Českého lva odnesl 

dvoudílný film České televize Zločin v Polné. 

 

2. Česká televize se stala generálním mediálním partnerem Sportovní ligy základních škol o 

Pohár ministryně školství. O cennou trofej v soutěžích, které v tomto měsíci vstoupily do 

závěrečné fáze, bojují nejlepší chlapecká a dívčí družstva v atletice, basketbalu, florbalu, 

házené, minifotbalu a volejbalu. Česká televize bude vysílat přímé přenosy rozhodujících 

zápasů na programu ČT sport.  

 

3. Česká televize připravuje 187 nových dokumentárních projektů, mezi nimiž nechybí seriál o 

životě za zdmi vězení, časosběrný snímek o mladých lidech odcházejících  

z dětského domova nebo cykly o rodinách v krizi či mužích jako obětech domácího násilí. 

Dokumentární formáty tvoří téměř polovinu všech nových projektů, na kterých Česká 

televize začala v loňském roce pracovat, což je nejen doklad významu dokumentů v tvorbě 

a vysílání České televize, ale také potvrzením kvality námětů, s nimiž tvůrci přicházejí. 
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4. Česká televize připravuje tři nové Večerníčky. Prvním z nich je Honza a beránek, který 

vzniká podle výtvarné předlohy a ilustrací Josefa Lady a stane se jedním z příspěvků 

České televize k letošnímu výročí slavného výtvarníka. Na vizuální poetiku dalšího velikána 

české animace, Jiřího Trnky, naváže loutkový Večerníček Zahrádka pod hvězdami. Třetí 

novinkou je Letem světem aneb Cestování Jonáše Kokošky.  

 

5. Česká televize dokončila dokument o profesoru Josefu Kouteckém, zakladateli dětské 

onkologie v Československu. Film Ještě jsem nedokouřil své poslední viržínko je portrétem 

jednoho z nejvýznamnějších tuzemských lékařů a vědců a také milovníka umění, který se 

v šestaosmdesáti letech ohlíží za svou mimořádnou kariérou. Slavnostní premiéra se 

uskutečnila 1. března na Univerzitě Karlově. Uvedení na obrazovkách České televize je 

předběžně plánováno na 10. května, na který připadá Den boje proti rakovině. 

 

6. Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem cen české hudební kritiky Apollo. 

Udělování prestižního ocenění bylo možné sledovat v přímém přenosu  

na webu České televize. Dokument o letošním ročníku pak odvysílá program ČT art ve 

čtvrtek 16. března. Dalším hudebním oceněním, které provázelo mediální partnerství 

České televize, byl Žebřík 2016 magazínu iReport. Hodinový záznam z finálového večera 

diváci uvidí na programu ČT art 21. dubna. 

 

7. Česká televize se stala generálním mediálním partnerem mezinárodního filmového 

festivalu Febiofest. Filmová přehlídka potrvá od 23. do 31. března, poté se v průběhu 

dubna přesune do dalších měst jako Regionální ozvěny Febiofestu. Součástí 

doprovodného programu, v rámci takzvaného FebioFestu Junior, bude uveden kreslený 

seriál České televize pro starší děti Anča a Pepík. 

 

8. Česká televize je generálním mediálním partnerem filmového festivalu s tematikou lidských 

práv Jeden svět. V rámci festivalu, který se koná od 6. do 15. března, návštěvníci uvidí 23 

premiérových snímků, z toho pět ve světové premiéře. Po skončení hlavní části festival 

Jeden svět zavítá také do regionů. 

 

9. V České televizi se v pátek 3. března uskutečnilo setkání nad dosud nerealizovanými 

studentskými hranými filmy, kterého se vedle zástupců České televize účastnili 

pedagogové a studenti českých filmových škol. Cílem projektu s názvem Filmový 

akcelerátor je užší spolupráce s filmovými školami a podpora začínajících talentů.  

 

10. Vedení České televize v minulém týdnu uzavřelo s odborovými organizacemi dodatek ke 

Kolektivní smlouvě na období let 2012 až 2017 a také její krátkodobou část na rok 2017. 

Ke změnám, které dokumenty přináší, patří mimo jiné úprava poskytování rozšířeného 

pracovního volna s náhradou mzdy nad rámec Zákoníku práce. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 64/06/17: Rada bere na vědomí zápis z 3. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 7. 

3. 2017 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

Zápis z jednání DK je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 65/06/17: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 2. čtvrtletí roku 2017. 

(Usnesení č. DK 20/04/17 přijaté formou per rollam dne 10. 3. 2017 je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu) 

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

 

Usnesení č. 66/06/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 21/04/17 přijaté formou per 

rollam dne 10. 3. 2017 týkající se veřejné zakázky Modernizace výtahů č. 38, 39 a 40 v objektu 

zpravodajství. 

Usnesení DK je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

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

 

Usnesení č. 67/06/17: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 22/04/17 přijaté formou per 

rollam dne 10. 3. 2017 týkající se veřejné zakázky Upgrade diskového záznamu v PVS na HD. 

Usnesení DK je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

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

 

 

6) Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2016 

 

Usnesení č. 68/06/17: Rada bere na vědomí materiál „Informace o vedení soudních a 

správních řízení za rok 2016“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v 

termínu do 31. ledna 2018. 

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

 

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

 

 

7) Zpráva o ČT art za rok 2016 

 

Usnesení č. 69/06/17: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT art za rok 2016“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 28. února 2018. 

      (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

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

 

 

8) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – příprava finální verze 

 

bez usnesení 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 70/06/17: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 5 tohoto zápisu). 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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10) Různé 

 

a) Usnesení č. 71/06/17:  

 

Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT: 

 

KVĚTEN          10. 5. 2017 v TS Brno 

                         31. 5. 2017 (přeloženo z 24. 5. 2017) 

ČERVEN         14. 6. a 28. 6. 2017 

ČERVENEC    26. 7. 2017 

SRPEN            23. 8. 2017 

ZÁŘÍ                 6. 9. a 20. 9. 2017  

 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

b) Program 7. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 29. 3. 2017, 

bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

 předseda Rady ČT 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis z 3. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 7. 3. 2017 

2) Usnesení č. DK 20/04/17 - Plán kontrolní činnosti DK na období 2. čtvrtletí roku 2017– per 

rollam ze dne 10. 3. 2017 

3) Usnesení č. DK 21/04/17 - Modernizace výtahů č. 38, 39 a 40 v objektu zpravodajství – per 

rollam ze dne 10. 3. 2017 

4) Usnesení č. DK 22/04/17 - Upgrade diskového záznamu v PVS na HD – per rollam ze dne 

10. 3. 2017 

5) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Mgr. Jan Brandejs                                                   Mgr. Ivana Levá 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 3. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 7. 3. 2017 

 

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

Omluveni:    

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 10. 2. 2017 

 

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 

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) 

 

Projednáno na 4. jednání Rady ČT dne 15. 2. 2017 
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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) 

 

 

Projednáno na 4. jednání Rady ČT dne 15. 2. 2017 

 

 

ze dne 23. 2. 2017 

 

Usnesení č. DK 17/03/17 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu formou 

jednacího řízení bez uveřejnění na služby Výzkum „Češi v síti 2015“.  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení výzkumu Češi v síti 2015. V tomto výzkumu byl 

používán značkový produkt NeedScope, který jako jediný v ČR pracuje s projektivní technikou 

dotazování. Díky využití této technologie bylo možné získat strategická data o vnímání internetu a 
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potřebách uživatelů na českém internetovém trhu a také o postavení a vzájemných vztazích mezi 

Česko televizí, skupinou Nova, FTV Prima a jejich konkrétními internetovými platformami.  

 

Důvodem vyhlášení této veřejné zakázky bylo zjistit potřeby uživatelů internetu a díky technologii 

NeedScope též zejména emoční vazby k jednotlivým internetovým webům spojeným s televizním 

vysíláním.  

 

Předpokládaná cena zakázky byla stanovena na základě odborného odhadu žadatelského útvaru 

ve výši 300.000,-Kč.  

 

Oslovena byla pouze společnost TS AISA s.r.o. Důvod pro oslovení pouze jediného uchazeče 

spočívá v tom, že systém NeedScope byl registrován jako značkové řešení a patentován a žádný 

jiný subjekt nesmí NeedScope využívat. Z toho vyplývá, že ani žádný jiný subjekt na území ČR 

nemůže službu spojenou s využitím této metodologie poskytovat.  

 

Nabídku, která splňovala veškeré podmínky veřejné zakázky, s nabídkovou cenou 295.000,-Kč bez 

DPH, podala společnost TS AISA s.r.o. a hodnotící komisí byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka mohla být splněna z technických důvodů pouze určitým 

dodavatelem, dozorčí komise konstatuje, že užití ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona o VZ 

bylo v tomto případě oprávněné a při výběrovém řízení nebyl zákon o veřejných zakázkách ani 

vnitřní předpisy České televize porušeny. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 5. jednání Rady ČT dne 1. 3. 2017 

 

 

Usnesení č. DK 18/03/17 

 

Dozorčí komise obdržela dokumentaci k veřejné zakázce Zastupování České televize při nákupu 

elektřiny na komoditní burze. Veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu jednacího řízení bez 

uveřejnění podle ustanovením § 23, odst. 5, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, které umožňuje zadavateli využít tyto služby v případě, že se jedná o dodávky nabízené 

a kupované na komoditních burzách.  

 

Předmětem plnění je zastupování České televize při nákupu elektřiny na roky 2016 – 2019 na 

Českomoravské komoditní burze v Kladně (ČMKBK) v následujícím rozsahu:  

- poskytnutí odborného poradenství a součinnosti při nastavení optimálních základních 

parametrů pro nákup na základě předaných informací o stávajícím stavu odběru el. energie, 

- zpracování příkazu k obchodování, 

- zastupování České televize při vlastním uzavírání burzovních obchodů na komoditní burze a 

vykonávání všech souvisejících činností. 

 

Nákup je možný uskutečnit pouze prostřednictvím makléře s oprávněním k obchodování na dané 

burze, jehož výběr je předmětem této VZ. 

Nejedná se o typické JŘBU, kde by zadavatel jednal pouze s jediným uchazečem, ale jedná se de 

facto o aukci na ČMKBK, které se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel el. energie, který je řádně 

zaregistrován na ČMKBK. 

 



9 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě cenového průzkumu 

provedeného oddělením veřejných zakázek. Jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena. 

Zakázka vyhlášena 17. 04. 2015 a lhůta pro podání nabídek 29. 04. 2015.  

 

Osloveny byly tři společnosti a všechny podaly nabídky, které vyhověly zadávacím podmínkám. 

Tříčlenná výběrová komise vybrala společnost PROSPEKSA, a.s. s nejnižší cenovou nabídkou 

39.600,- Kč bez DPH.   

 

Dozorčí komise na základě předložené dokumentace konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl 

porušen zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ani vnitřní předpisy České televize. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 5. jednání Rady ČT dne 1. 3. 2017 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 4. jednání Rady ČT konaného dne 15. 2. 

2017 a o průběhu 5. jednání Rady ČT v roce 2017 konaného dne 1. 3. 2017. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

 

Usnesení č. DK 19/03/17 (příloha č. 1) 

 

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

výběrovým řízením včetně formuláře se souhrnnou informací: 

 

 1402426111 Zajištění závodního stravování a doplňkových služeb v ČT – Kavčí Hory  

 (DG700) 

 1502707111 Náhrada Apple XSAN metadata controlleru 

 1506849111 Oprava místností č. 310, 311, 314 – 318 v sektoru A 

 

s termínem do 28. března 2017. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

       předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 19/03/17 

 

 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA 

Generální ředitel ČT 

 

 

        V Praze dne 7. 3. 2017 

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 19/03/17 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 19/03/17 Vás žádáme cestou Rady ČT k předložení kompletní 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 1402426111 Zajištění závodního stravování a doplňkových služeb v ČT – Kavčí Hory  

 (DG700) 

 1502707111 Náhrada Apple XSAN metadata controlleru 

 1506849111 Oprava místností č. 310, 311, 314 – 318 v sektoru A 

 

 

s termínem do 28. března 2017. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

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

Usnesení č. DK 20/04/17  

 

V souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize dozorčí komise 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí roku 2017.  

 

Příloha k usnesení č. DK 20/04/17 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 2. ČTVRTLETÍ 2017 

 

 

Ve 2. čtvrtletí 2017 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 

 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 

2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 

3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 

4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 

5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů 

  

(5:0:0) 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 21/04/17  

 

Dozorčí komise obdržela materiály k veřejné zakázce na modernizaci výtahů č. 38, 39 a 40 

v objektu zpravodajství ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 

Účelem modernizace byla kompletní výměna výtahů za nové a likvidace stávajících, kromě 

některých částí po domluvě při demontáži, se zachováním nosnosti a plochy klece.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky za dodávku tří výtahů byla stanovena ve výši 2.550.000,- Kč bez 

DPH (cena každého z výtahů je 850.000,- Kč bez DPH) a byla stanovena na základě rozpočtu 

obdobné akce z r. 2012, kdy se soutěžní ceny pro 3-stanicový výtah pohybovaly v této cenové 

úrovni. Zakázka vyhlášena 20. 4. 2015 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 1. 6. 2015. 

  

Zadavatel oslovil 5 subjektů v oboru, nabídku podalo 7 firem. Pětičlenná hodnotící komise vybrala 

nabídku uchazeče Výtahy Vaněrka, s.r.o., U Hrádku 2960, Teplice s nejnižší nabídkovou cenou 

1.617.000,- Kč bez DPH. 

 

Dozorčí komise na základě předložené dokumentace a výše uvedeného konstatuje, že při tomto 

výběrovém řízení nebyl porušen zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ani navazující 

vnitřní předpisy České televize. 

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

Usnesení č. DK 22/04/17  

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce „Upgrade diskového záznamu 

v PVS na HD“.   

 

Předmětem veřejné zakázky, byla dodávka bezpáskového záznamu umožňujícího nahrávat, ale 

zejména kvalitně reprodukovat záběry nižší rychlosti. Tato dodávka musela navazovat na stávající 

technologii v přenosové technice zadavatele a musela umožňovat síťové řetězení s již pořízenou 

technologií. Podmínkou zadavatele byl zároveň odkup diskového záznamu EVS XT pracujícího 

pouze v SD režimu (SD server), pořízeného v roce 2005. 

 

Zadavatel provedl zadání této veřejné zakázky v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 

137/2006 Sb., oznámením otevřeného řízení vyzval zadavatel neomezený počet dodavatelů k 

podání nabídek a k prokázání splnění nezbytné kvalifikace. 

 

Zadání této veřejné zakázky bylo odůvodněno potřebou plnohodnotného využití možností a kvality 

nových HD kamer. Investice byla předpokladem přechodu výroby zadavatele do formátu HDTV, 

tedy zvýšení kvality vysílání pro veřejnost. Předmět zakázky byl určován nutností návaznosti na 

stávající technologii v přenosové technice zadavatele, podmínkou zakázky byla i možnost síťového 

řetězení s touto technologií. Odprodej diskového záznamu EVS XT byl odůvodněn jeho 

nepotřebností. 

 

Předpokládaná cena celkem 280.718 € bez DPH byla stanovena na základě indikativní nabídky 

společnosti INTERLAB, která je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů obdobných 

komodit. Oproti tomu cena vzájemného odkupu diskového záznamu EVS XT nesměla být nižší, než 

26.100 € bez DPH. 

 

Zakázka byla vyhlášena 15. 4. 2015, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek (2.6.2015) předložil 

nabídku jediný uchazeč (minimální počet zájemců v otevřeném výběrovém řízení není limitován). 

Hodnotící komise hodnotila nabídky podle jediného kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. 

 

Hodnotící komise konstatovala, že jediná učiněná nabídka splňovala požadavky zadavatele, 

uvedené v zadávací dokumentaci a dle stanoveného hodnotícího kritéria vybrala uchazeče 

INTERLAB, se sídlem ve Francii, s nabídkovou cenou 253.718 € včetně DPH (po odpočtu výkupní 

ceny diskového záznamu 27.100 €).  

 

Po prostudování kompletní dokumentace dozorčí komise konstatuje, že uplatnění postupu dle 

ustanovení § 27 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, ani vnitřní předpisy České televize, nebyly porušeny.  

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

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 15. 3. 2017 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob 
vyřízení 

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“ 

V ŘEŠENÍ  

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 
   

E7/17 15. 2. 2017 Š. Kotrba 
stížnost na členy redakce 

zpravodajství - možné porušení 
Kodexu ČT 

   

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  

E8/17 20. 2. 2017 

M. Vodrážka 
(Centrum pro 
dokumentaci 

totalitních režimů) 

Otevřený dopis A. Babišovi NA VĚDOMÍ  

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

NEDEJ SE PLUS 
NA VĚDOMÍ  

E9/17 27. 2. 2017 M. Slimáková Stížnost na pořad Máte slovo    
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10/17 25. 1. 2017 V. Hendrych 
stížnost na objektivitu ČT24-

převaha pravicových politiků-
protikuřácký zákon 

   

E10/17 5. 3. 2017 Z. Steinitz 
stížnost na postup redaktorky 

Moniky Zajícové 
   

11/17 
k 3/17 

25. 1. 2017 
Hájek (Sport.areál 

Harrachov) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT – 

„Tady je Janstovo“ 
V ŘEŠENÍ  

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

13a/17 
K e8/17 

1. 3. 2017 A. Babiš 
vyjádření k otevřenému dopisu M. 

Vodrážky 
NA VĚDOMÍ  

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 
   

17/17 14. 2. 2017 H. Šlechtová 
nepravdivé informování o 

jmenování polské soudkyně 
předsedkyní ústavního soudu 

   

18/17 27. 2. 2017 RRTV 
stížnost statutárního města Zlín na 

chování redaktora ČT v pořadu 
Nedej se Plus 

V ŘEŠENÍ  

19/17 10. 3. 2017 I. Svoják 
stížnost na nepovolený vstup štábu 

ČT na soukromý pozemek 
   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

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 

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

ovce dne 1.12.2016 
4. 1. 2017 

Přímé 
vyřízení 

14. 3. 2017 

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 
2. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 

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

pořadů 
15. 2. 2017 

Přímé 
vyřízení 

 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 2. 2017 

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

Zeman spor o Karla Srpa 

15. 2. 2017  
Částečná 
odpověď 
1. 3. 2017 

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)   

15. 2. 2017  
Částečná 
odpověď 
1. 3. 2017 

 


