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Zápis z 8. jednání Rady České televize ze dne 24. 4. 2019 

 

Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Dědič, M. Doktor, V. Dostál, V. Karmazín, J. Kratochvíl, 

R. Kühn, I. Levá, T. Samek, Z. Šarapatka, D. Váňa, V. Venclík 

 

Omluveni: M. Hauser, J. M. Kašparů, M. Doktor – příchod 13:09 hod., Z. Šarapatka – 

příchod 13:15 hod.  

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, J. Maxa 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů  

za 2. pol. roku 2018 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 80/08/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 81/08/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jaroslav Dědič a 

radní Vratislav Dostál a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 82/08/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 

nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání rady. 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. V pondělí 15. dubna se uskutečnilo další zasedání Divácké rady. Hlavním tématem bylo 

vzdělávání a související projekty České televize. V rámci zasedání vedle zástupců České 

televize vystoupili představitelé tří členských organizací - Fórum dárců, Člověk v tísni a Post 

Bellum -  kteří účastníky seznámili s vlastními vzdělávacími aktivitami, na nichž spolupracují 

s Českou televizí. 

 

2. Česká televize divákům nabídla benefiční koncert, který uspořádala Česká filharmonie ve 

spolupráci s dalšími pražskými orchestry na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži. Koncert 

z pražského Rudolfina v úterý 23. dubna odvysílala živě kulturní stanice ČT art. 

 

3. Na Velikonoční pondělí Česká televize uvedla benefiční pořad na podporu projektu Pomozte 

dětem. Od začátku letošního ročníku se již vybrala částka  téměř osm milionů korun, 

v průběhu samotného večera diváci poslali DMS v hodnotě převyšující 2 miliony korun. Do 

charitativní sbírky se lze stále zapojit, a to prostřednictvím Peříčkového týdne, kdy je až 

do 29. dubna u dobrovolníků možné zakoupit originální peříčkové brože. 

 

4. Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem letošního 54. ročníku karlovarského 

festivalu, který se bude konat od 28. června do 6. července. Součástí doprovodného 

programu bude i letos Dům ČT, vyhrazený debatám s filmovými i televizními tvůrci a také 

podvečerním koncertům pro festivalové návštěvníky. 

 

5. Česká televize má své zástupce mezi nominovanými v 9. ročníku soutěže Novinářská cena. 

Jsou mezi nimi Daniel Stach v kategorii „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“ a dále autoři 

pořadu Reportéři ČT, kteří se podíleli na vzniku novinářských příspěvků o Jánu Kuciakovi a 

dalších reportáží pod názvy Voda z tvých dlaní, Utajené kaly a Vánoční dárek. Slavnostní 

vyhlášení vítězů se uskuteční ve čtvrtek 2. května.  

 

6. Hlavní cenu Zlatého ledňáčka filmového festivalu Finále Plzeň získal celovečerní film 

Domestik, na jehož vzniku se podílela Česká televize. Vítěznými projekty v televizních 

kategoriích se staly seriál Rédl a snímek Dukla 61, oba z dílny České televize. Filmová 

přehlídka Finále Plzeň se uskutečnila od 11. do 16. dubna a o Zlaté ledňáčky se utkalo 20 

soutěžních snímků. 

 

7. Česká televize zaznamenala značný zájem účastníků mezinárodního veletrhu audiovizuální 

tvorby v Cannes. Mezi nejúspěšnější pořady z produkce České televize patřil seriál Labyrint 

a nové řady Detektivů od Nejsvětější Trojice - Vodník a Živé terče. Do Bulharska poputují tři 

řady seriálu První republika, stejně jako minisérie Spravedlnost a filmy Collete a Babí léto. 

https://www.facebook.com/DomestikFilm/?__tn__=K-R&eid=ARBL484ApY1_233iPKA7oEXlHcZqh0Z4PLxxLzVyw7i4Op_Op3BBzUK0en17QmwPin-M_oLT6Aj7AkbT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAyYLXQiApIDjmUyu9U631JfnwP289DfRkV863IPUa0kEO5F3xndFTe1s1wvM5rpuTNn0NofXoev4-K7e3dNy34R4vzztya5tiFQ7NbaW8NPLwDAhVWL7hHuHyZj5re1Isd2JRxBLzixya45hZfI0VJDyhy7z8Sx1X6t2LiOEkMlO2gbygnGi3Zc-To_UxuNrdXS28pI6yLocivK3v89f_Zgcm1SacXGZ72GvIP0PN7XPxZRmasprjlEAjlOTJrYMzZshVYE6dNMOfI0U_PrkGWdBDD6qtO73aI6mNzwk7Nkg_VvsWQkPATF2PKn4TnGMkqPQFFBR593QqkLq2BQo4PMg
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Polští diváci uvidí například seriál Clona a Neviditelní. Záznam baletu Národního divadla pod 

názvem Jiří Kylián – Mosty času zakoupila japonská celoplošná televize NHK. 

 

8. Po úspěchu Adventního kalendáře, který na webových stránkách navštívilo bezmála 1,4 

milionu návštěvníků, přichystala Česká televize nový kalendář pro děti věnovaný Velikonocům. 

Až do neděle 9. června zábavnou formou a hrami připomíná podstatu křesťanských svátků 

a představí i oblíbené světské zvyky. Důležitou součástí kalendáře jsou také hry navázané 

na pořady Déčka. 

 

9. V úterý 23. dubna se uskutečnilo setkání s rektory a dalšími zástupci moravských a slezských 

vysokých škol, letos poprvé v brněnském televizním studiu. Program zahrnoval podrobné 

informace o projektu studentských stáží a spolupráci v oblasti vlastní a hrané tvorby, 

zpravodajství nebo sportu. Na příští rok je plánováno podobné setkání v Televizním studiu 

Ostrava. 

 

10. Stížnosti a podněty, jimiž se zabýval Ombudsman České televize v uplynulém čtvrtletí, měly 

podobnou strukturu jako ty, které průběžně řešilo Divácké centrum ČT. Z celkového počtu 67 

podnětů bylo 30 stížností, 12 informativních příspěvků, 7 námětů, 7 negativních a 1 pozitivní 

ohlas. Další podrobnosti jsou součástí zprávy, která je přílohou těchto informací. 

 

11. V první polovině dubna Česká televize obměnila veškeré televizní technologie v budovách 

Senátu a Poslanecké sněmovny, které tak přešly na tzv. vysoké rozlišení (HD). Investiční 

akce, jejíž hodnota na základě veřejného výběrového řízení činila přibližně 6,5 milionu korun, 

zahrnovala výměnu infrastruktury přípojných míst pro živé zpravodajské vstupy a kompletní 

obměnu zařízení pro odbavení zpravodajství z Poslanecké sněmovny. V současné době je 

celá investiční akce prakticky dokončena a vše funguje ve zkušebním provozu. 

 

12. V květnu letošního roku končí mandát současného ředitele Televizního studia České televize 

v Ostravě. V návaznosti na tuto skutečnost Vám proto v řádném předstihu navrhuji 

prodloužení mandátu stávajícího ředitele, pana Tomáše Šiřiny, o další čtyři roky, a současně 

si tímto dovoluji Radu České televize požádat o schválení formou příslušného usnesení. Své 

rozhodnutí jsem učinil po důkladné analýze dosavadního působení a vyhodnocení všech 

výzev a povinností, které Televizní studio Ostrava čekají v následujících letech. 

 

Usnesení č. 83/08/19: Rada na návrh generálního ředitele a v souladu s odst. 1a) § 8 zákona č. 

483/1991 Sb., o ČT, v platném znění, jmenuje Mgr. Tomáše Šiřinu ředitelem TS Ostrava s 

účinností od 1. června 2019 do 31. května 2023. 

(10:1:2) Návrh byl přijat. R. Kühn byl proti.V. Dostál a V. Karmazín se zdrželi hlasování. 
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5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 84/08/19: Rada bere na vědomí zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT ze dne  

9. 4. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1) 

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

 

Usnesení č. 85/08/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 22/05/19, přijaté formou per 

rollam dne 17. 4. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Dodávka 

mikrobusů pro středisko 671“.  

(Příloha č. 2) 

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

 

 

6) Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pol. r. 2018 

 

Usnesení č. 86/08/19: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Vývoje 

pořadů a programových formátů za 2. pol. r. 2018“ a žádá generálního ředitele, aby předložil 

aktualizaci materiálu za 1. polovinu roku 2019 v termínu do 31. října 2019. 

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

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 87/08/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 3 tohoto zápisu) 

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

 

 

8) Různé 

 

a) Usnesení č. 88/08/19: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT: 

 
ČERVENEC             24. 7. 2019     

SRPEN                     21. 8. 2019 

ZÁŘÍ                          4. 9. a 18. 9. 2019 

ŘÍJEN                        2. 10. a 16. 10. 2019 (TS Ostrava) 

LISTOPAD                 6. 11. a 20. 11. 2019 

PROSINEC               11. 12. 2019       

   

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

 

 

b) Program 9. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 15. 5. 2019 

od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce. 
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9) Závěr  

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

  předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise RČT 

2) Usnesení č. DK 22/05/19 

3) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

  

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Dědič         Vratislav Dostál  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis ze 4. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 9. 4. 2019 

 

Přítomni: S. Hronová, J. Maceška, J. Stránský 

Omluveni:  J. Staněk, S. Holubová (Macášková) 

 

Hosté:     

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 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 21. 3. 2019 

 

Usnesení č. DK 18/04/19 

 
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek (dále Zákon) s názvem „Rekonstrukce výměníkové stanice VM7“. Předmětem plnění 

veřejné zakázky bylo provedení kompletní rekonstrukce výměníkové stanice VM7 v objektu 402 

České televize, která byla realizována podle zpracovaného projektu od firmy Šetelík – Oliva 

s.r.o. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. 

 

Zadavatel odůvodnil potřebu veřejné zakázky nutností modernizace stávající výměníkové 

stanice, která byla uvedena do provozu v roce 1975 a vyznačovala se nízkou účinností, vysokou 

poruchovostí a nedostupnosti náhradních dílů. Rekonstrukce měla zvýšit účinnosti a 

spolehlivosti provozu, snížit tepelné ztráty a vést k úspoře provozních nákladů. 

 

Zakázka byla vyhlášena dne 11. 8. 2017 s lhůtou pro podání nabídek do 1. 9. 2017. Osloveno 

bylo pět společností. Datum pro podání nabídek bylo na základě nutnosti zpřesnění zadávací 

dokumentace posunuto na 14. 9. 2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6 530 000,-Kč 

bez DPH byla stanovena na základě projektové dokumentace. Výzva k podání nabídek a 

zadávací dokumentace byly zveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání 

nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek byla dne 11. 8. 2017 jmenována pětičlenná 

komise (a pět náhradníků). Základním hodnotícím kritériem při hodnocení nabídek byla 

ekonomická výhodnost nabídky, kterou zadavatel posuzoval podle nejnižší nabídkové ceny. 

 

Ve stanovené lhůtě byly podány tři nabídky a jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána 

nabídka společnosti Aleš  Zatocha s nabídkovou cenou 6 606 495 Kč bez DPH. Vybraný 

dodavatel byl následně požádán o doplnění dokladů o odborné způsobilosti a dalších dokladů 
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podle ustanovení § 122 Zákona, což ve stanovené lhůtě splnil. Po oznámení rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele se zbývající uchazeči vzdali práva na odvolání. 

 

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ani vnitřní nařízení České televize. 

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 19/04/19 

 

Dozorčí komisi byla předložena kompletní dokumentace k veřejné zakázce formou jednacím 

řízení bez uveřejnění na dodávku Kamery Sony PMW-FS s veškerým příslušenstvím. 

 

Důvodem nákupu kamery byla provozní potřeba České televize. Předmět plnění veřejné zakázky 

byl zadavateli nabídnut za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, nabídka dodavatele 

byla časově omezena.  

 

Forma provedení veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění byla zvolena z důvodu 

mimořádně výhodné a časově limitované nabídky obchodní společnosti ELVIA-PRO, spol. s.r.o. 

Obvyklá tržní cena nabízeného zboží činila v době realizace zakázky cca 578.676,- Kč a časově 

omezená nabídka činila 384.494,- Kč. Naskytla se tak možnost získání významné úspory z 

obvyklé tržní ceny nového výrobku.  

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem veřejné zakázky byl nákup zboží, které mohlo být 

pořízeno výhodně za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní hodnota a nabídka platila pouze 

omezenou dobu, bylo ustanovení § 23 odst. 5 písm. e) zákona o VZ, které výjimečně umožňuje 

oslovení jediného zájemce, užito v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i 

s prosazovaným ekonomickým zájmem zadavatele.  

 

Zakázka byla vyhlášena 2. 4. 2015 se lhůtou pro podání nabídek 7. 4. 2015. Uchazeč byl vyzván 

k formálnímu podání nabídkové ceny a vyčíslení veškerých nákladů spojených s podáním 

zakázky.  

 

Zástupci zadavatele neprovedli hodnocení nabídek s o hledem na to, že zakázka byla zadána 

jedinému zájemci. 

 

O výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodnuto rozhodnutím ze dne 8. 4. 2015, vybraným 

uchazečem se stala společnost ELVIA-PRO, spol. s.r.o., s nabídkovou cenou 384.494,- Kč bez 

DPH. Kupní smlouva na nákup předmětu veřejné zakázky byla uzavřena podpisem uchazeče 

dne 20. 4. 2015, zakoupené zboží zadavatel převzal v den podpisu kupní smlouvy dodavatelem.  

 

Dozorčí komise konstatuje, že veřejná zakázka na dodávku kamery Kamera Sony PMW-FS 

s příslušenstvím, byla provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., i platnými vnitřními 

předpisy České televize. 

(5:0:0) 

 
Projednáno na 6. jednání Rady ČT dne 27. 3. 2019 
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ze dne 4. 4. 2019 

 
Usnesení č. DK 20/04/19 

 

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

dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za období 1. čtvrtletí roku 2019. 

(5:0:0) 

 
Příloha k Usnesení č. DK 20/04/19 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

1. čtvrtletí roku 2019 

 

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 1. čtvrtletí roku 

2019. 

Dozorčí komise v uvedeném období prověřila průběh u veřejných zakázek Servisní podpora pro 

QC systém Aurora a Hydra, Systém pro archivaci vysílání, Rekonstrukce horní sféry studia SK8, 

Stěhování zahraničních zpravodajů 2017, Rekonstrukce střechy 101 + 404, Dodávka 

videoserveru pro studiový komplex SK3 a Rekonstrukce vstupního schodiště OPC 

s konstatováním, že nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách ani vnitřní předpisy České 

televize. 

Na základě úkolu Rady ČT předložila dozorčí komise zprávu o plnění investičního plánu České 

televize za období roku 2018. 

Dozorčí komise obdržela oznámení záměru převést nemovitost z majetku České televize a 

Žádost o udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy, týkající se převodu 

pozemků ve vlastnictví České televize v areálu Televizního studia Brno v Brně – Židenicích v 

ulici Kulkova čp. 2 na statutární město Brno. Po prostudování dozorčí komise doporučila Radě 

České televize, aby se záměrem převést nemovité věci udělila souhlas. 

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

Dozorčí komise Rady ČT předložila zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2018 a plán 

kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí 2019. 

 

     

Jiří Staněk 

Dozorčí komise Rady České televize 

 
 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

bez informace 
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Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů 

 

Usnesení č. DK 21/04/19 (Příloha č. 1) 

 

DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení zadávací dokumentace včetně 

formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 170207800 Rekonstrukce a modernizace režie v KH3 

 170817800 Maintenance GPFS 

 170921700 Technické zajištění veřejné služby iVysílaní (Streaming pro ČT) 

 VZ0009337 Digitální zvukové mixážní stoly 

 

 

s termínem do 30. dubna 2019. 

 

(3:0:0) 

       

 

Ad 5) Různé 

 

bez informace  

 

 

      Ing. Jiří Maceška 

    místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 21/04/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 9. 4. 2019  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 21/04/19 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 21/04/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 

 170207800 Rekonstrukce a modernizace režie v KH3 

 170817800 Maintenance GPFS 
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 170921700 Technické zajištění veřejné služby iVysílaní (Streaming pro ČT) 

 VZ0009337 Digitální zvukové mixážní stoly 
 

 

s termínem do 30. dubna 2019. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jiří Maceška 

        místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 22/05/19 

 

Dozorčí komise v rámci své kontrolní činnosti prověřila kompletní dokumentaci k veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávku mikrobusů pro středisko 671. 

 

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka celkem 3 ks mikrobusů nezbytných pro přepravu 

štábů na místo natáčení a pro potřeby scénického provozu. Šlo o náhradu obdobných vozidel, 

která jsou v provozu víc než 7 let a se stavem tachometru přes 250 tis. kilometrů. Poruchovost 

byla již značná a stále narůstala. 

 

Veřejná zakázka na dodávku mikrobusů, která byla vyhlášena 18. 5. 2015 a lhůta pro podání 

nabídek byla stanovena na 2. 6. 2015, byla rozdělena do 3 částí. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky ve výši 1 650 000 Kč bez DPH byla v souladu s ustanoveními platnými pro 

zadávání podlimitní veřejné zakázky stanovena jako součet předpokládaných hodnot všech částí 

veřejné zakázky. Očekávanou cenu určil zadavatel z otevřených zdrojů a internetových 

(obecných) cen podobných vozidel. Jako kritéria byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky s 

váhou 70 %, termín dodání s váhou 10%, nadstandardní výbava s váhou 10% a 10% za záruční 

podmínky. 

 

Pro posouzení nabídek bylo určeno 5 zástupců zadavatele. 

Ve sledované zakázce na dodávku mikrobusů bylo osloveno 5 společností ze seznamu 

kvalifikovaných společností, který je součástí veřejného informačního systému, a tyto společnosti 

byly vyzvány k podání nabídky. Jednu nabídku bylo možné podat do každé části rozdělené 

veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Z oslovených společností podaly 

nabídku dvě společnosti ve stanovené lhůtě. 

 

Nabídky byly vyhodnoceny takto: 

Dodávka mikrobusů pro středisko 671 - 1. část veřejné zakázky - vítěznou nabídku podal 

uchazeč Komersia Auto s.r.o. s cenou 611 000,- Kč. 

Dodávka mikrobusů pro středisko 671 - 2. část veřejné zakázky - vítěznou nabídku podal 

uchazeč Komersia Auto s.r.o. s cenou 730 951,- Kč. 
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Dodávka mikrobusů pro středisko 671- 3. část veřejné zakázky- vítěznou nabídku podal uchazeč 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ s cenou 606 000,- Kč. 

 

Důvodem dělení veřejné zakázky byla snaha zadavatele pořídit vozy co nejlevněji, neboť 

rozpočtovaná částka byla velmi nízká. Technická specifikace byla poměrně široká, aby se do ní 

vešlo maximum devítimístných vozů na trhu a zadavatel připouštěl i mírně ojetá vozidla. To vše 

se projevilo v rozdělení zakázky na 3 části (specifikace každé části ale byla stejná), aby byl 

zadavatel schopen si od každého uchazeče vybrat vozidlo s nejlepším poměrem ceny a 

výbavy/stáří/záruky. Nedalo se očekávat, že by nějaký uchazeč měl k dispozici hned 3 mírně 

ojetá vozidla splňující specifikaci. Dělení se dále projevilo v hodnotících kritériích. Vzhledem k 

tomu, že zadavatel připustil i nákup mírně ojetých vozidel (u kterých si specifikaci vybíral 

předchozí vlastník), bylo pravděpodobné, že nabídky nebudou srovnatelné. Minimálně se budou 

lišit nájezdem, stářím, zárukou, dobou dodání a výbavou. Aby bylo možné srovnávat nová 

vozidla s mírně ojetými, resp. vozidla s různou výbavou, zárukou a dobou dodání, zadavatel 

hodnotil kromě ceny i další důležité aspekty, jako dobu dodání, záruku a nadstandardní výbavu. 

Při vyřazování služebních motorových vozidel je postupováno podle RGŘ 58 z roku 2010, podle 

kterého zajišťuje odpovědný zaměstnanec útvaru vyřazování majetku vždy vypracování 

znaleckého posudku jako podkladu pro stanovení budoucí prodejní ceny (při navrhovaném 

prodeji včetně případného příslušenství a náhradních dílů). Povinnost zpracování znaleckého 

posudku je stanovena i v případě vyřazování havarovaného vozidla. V případě neprodejnosti 

vyřazovaných motorových vozidel v průběhu lhůty 3 měsíců, je provozní ředitel oprávněn 

schválit snížení prodejní ceny max. o 40%. Pokud nedojde k uskutečnění prodeje ani v průběhu 

následujících 3 měsíců, je provozní ředitel oprávněn schválit provedení fyzické likvidace daného 

vozidla dle pokynů uvedených v tomto rozhodnutí, přičemž tento postup nemusí být opětovně 

projednáván v Likvidační komisi ČT.  

 

Dozorčí komise konstatuje, že prověřovaná veřejná zakázka na dodávku mikrobusů, ve všech 

svých třech částech bez rozdílu, byla provedena v limitech zákona č. 137/2006 Sb.. Po 

zhodnocení veškerých relevantních dokumentů, které prokazují rozhodné skutečnosti 

výběrového řízení, dozorčí komise shledala, že při zadání a provedení této veřejné zakázky 

malého rozsahu bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jakož i s 

nařízeními generálního ředitele české televize, včetně RGŘ 77/2013. 

(5:0:0) 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 24. 4. 2019 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

29/18 
29a/18 
29b/18 
29c/18 
29d/18 
29e/18 
29f/18 
29g/18 
29h/18 
29i/18 
29j/18 
29k/18 
16285 

/18 
4287/19 

19. 7. 2018 
15. 10.2018 
17. 10.2018 
22. 10.2018 
23. 10. 2018 
23. 10. 2018 
26. 10. 2018 
29. 10. 2018 
29. 10. 2018 
1. 11. 2018 
2. 11. 2018 
7. 11. 2018 

28. 12. 2018 
11. 1. 2019 

P. Crkoň 

údajné zkreslování hospodářských 
údajů ČT, manipulace zpravodajství, 
vypořádání podnětu, úplatky, údajné 

trestní stíhání Z. Š., J. B., úplatky, 
stížnost na nečinnost, stížnost k rukám 

GŘ 

7. 11. 2018 Odpověď Rady ČT 

E30/18 20. 6. 2018 

Ambasáda 
Azerbájdžánské 

republiky 

Stížnost a žádost o stažení reportáže - 
Reportéři ČT 

NA VĚDOMÍ 

E31/18 25. 7. 2018 L. Kantor 
Stížnost na pořad Fokus Václava 

Moravce o kapitalismu 
22. 8. 2018 Odpověď Rady ČT 

32/18 27. 7. 2018 
PSP CR - S. 
Berkovec 

Stížnost V. H.+stanovisko parlament. 
institutu 

NA VĚDOMÍ 

E32/18 22. 7. 2018 B. Talácko stížnost na vystoupení L. J. na ČT24 12. 9. 2018 Odpověď Rady ČT 

E33/18 22. 7. 2018 J. Baltus stížnost na vystoupení L. J. na ČT24 12. 9. 2018 Odpověď Rady ČT 

35/18 22. 8. 2018 
České doteky 

hudby 
Stížnost na postup při posuzování 

žádosti o mediální partnerství 
  

36/18 22. 8. 2018 P. Rejf 
otevřený dopis-stížnost na pořad 1945 

Krvavý mír 
  

37/18 29. 8. 2018 J. Dvořák Stížnost na pořad Reportéři ČT   

E34/18 27.8.2018 J. Coufal Náklady na pořad Máte slovo  21. 11. 2018 Odpověď Rady ČT 

E35/18 4.9.2018 S. Veselý 
Stížnost na moderování redaktora D. T. 
v pořadu Interview ČT24 s T. Okamurou 

21. 11. 2018 Odpověď Rady ČT 

E36/18 5.9.2018 D. Toušek 
stížnost na komentování pořadu ČT4 
sport _ Dostihy - St.Lager 2.9.2018 

  

E37/18 5.9.2018 M. Gust Stížnost na pořad Zprávičky 12. 12. 2018 Odpověď Rady ČT 
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E39/18 
E39a/18 
E39b/18 

24. 9. 2018 
8. 10. 2018 

15. 10. 2018 
P. Štěpánek 

stížnosti na pořad Newsroom ČT24-
dehonestace jeho osoby, stížnost na 

pořad OVM 

  

39/18 12.9.2018 J. Šinágl 
Stížnosti – donesl osobně na jednání 

rady 
Vyřízeno předsedou 

40/18 12. 9. 2018 

AK 
Kalcso/Vesecká/Kro

páčová-Kalcsová 

Stížnost R. V. na odvysílání 
nepravdivých informací – Reportéři ČT 

z 27.8.2018 

  

E40/18 9. 11. 2018 O. Vojtěchovský 
Stížnost na pořadu Reportéři ČT ze dne 

5. 11. 2018 
21. 11. 2018 
24. 4. 2019 

Částečná 
odpověď 

Odpověď Rady ČT 

E41/18 15. 11. 2018 R. Zatloukal 
stížnost na komentář při přenosu 

fotbalového zápasu 
9. 1. 2019 Odpověď Rady ČT 

42/18 2. 11. 2018 

Kolektiv – V. Just, 
P. Svoboda, J. 

Keller,… 
Otevřený dopis – Nedej se Otevřený dopis 

E42/18 28. 11. 2018 E. Jindřich stížnost na zpravodajství ČT 9. 1. 2019 Odpověď Rady ČT 

E43/18 6. 12. 2018 S. Zapletal stížnost na moderování D. P.   

43/18 7. 11. 2018 

JUDr. G. 
Wagnerová 

(K. Srp) 
Stížnost na pořad 168 hodin   

44/18 8. 11. 2018 
Nezávislá odborová 

organizace ČT 
Návrh na schůzku NA VĚDOMÍ 

45/18 
45a/18 
45b/18 
45c/18 
45d/18 
45e/18 
45f/18 

13. 11. 2018 
23. 11. 2018 
29. 11. 2018 
27. 11. 2018 
11. 12. 2018 
19. 12. 2018 

I. Šušmák 

pojmenování pořadů OVM a 168 hodin, 
podněty různého druhu, používání 
cizích výrazů, trestní oznámení J. 
Soukup, reakce na odpověď RČT 

12. 12. 2018 Odpověď Rady ČT 

CT965/ 
18 

26. 11. 2018 Z. Koudelka stížnost na nečinnost GŘ   

CT6651/
18 

6. 12. 2018 Parlamentní listy stížnost na vysílání pořadu 90´ ČT24   

E1/19 
E1a/19 

19. 12. 2018 
6. 1. 2019 

V. Kotzy 
stížnost na zpravodajství a publicistiku 

ČT 
27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E2/19 29. 12. 2018 J. Středa 
žádost o posouzení jednání 
šéfredaktora ČT pana M. W. 

27. 3. 2019 Odpověď Rady ČT 

CT36/19 2. 1. 2019 M. Kašáková stížnost na vysílání ČT, poplatky 6. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E3/19 7. 1. 2019 
J. Jochová (Aliance 

pro rodinu) 
Porušení Kodexu ČT-Doktorka 

Plyšáková 
 V ŘEŠENÍ 

k E3/19 17. 1. 2019 

Univerzita 
Palackého -  Filozof. 

fakulta 

reakce na stížnost Aliance pro rodinu z 
4. 1. 2019 

NA VĚDOMÍ 

CT5213-
19 

15. 1. 2019 I. Šušmák Stížnosti Reakce na odpověď RČT 
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E4/19 18. 1. 2019 R. Ječný Stížnost na pořad Nedej se  V ŘEŠENÍ 

E5/19 28. 1. 2019 I. Bystřičan 
Podnět  - záměr ČT eliminovat mistry 

zvuku z dokumentárních cyklů 
 V ŘEŠENÍ 

E6/19 28. 1. 2019 M. Kadlec Vyjadřování moderátorů a redaktorů ČT 27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

E7/19 28. 1. 2019 M. Fulková pomluvy v diskusi na webu ČT  V ŘEŠENÍ 

E8/19 3. 2. 2019 J. Mojžíš Objektiv 27. 2. 2019 Odpověď Rady ČT 

CT 
18990/1

9 

8. 2. 2019 A. Zahradník Stížnost na zpravodajství ČT NA VĚDOMÍ 

CT2403
8/19 

27. 2. 2019 R. Hruboň 
Stížnosti na pořad Most a upravený 

záznam čs. rozhlasu 
  

CT2593
8/19 

7. 3. 2019 A. Pfeffer Stížnost na pořad Reportéři ČT   

CT2720
1/19 

12. 3. 2019 V. Mynář 
Stížnost na reportáž V rybníčku pana 

kancléře 
  

CT3041
0/19 

25. 3. 2019 V. Hendrych Zvýhodňování ODS   

CT3384
2/19 

2. 4. 2019 VOV, S. Berkovec žádost o vyjádření ke stížnostem J. J. 24. 4. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

CT3369
8/19 

4. 4. 2019 M.Usnul 
stížnost na neobjektivní informování 

ohledně exekutorství, stížnost na pořad 
Černé ovce 

  

CT3419
6/19 

8. 4. 2019 AK Nespala Stížnost na pořad 168 hodin NA VĚDOMÍ 

CT3482
9/19 

9. 4. 2019 PPF Stížnost na pořad 168 hodin NA VĚDOMÍ 

RCT 
E10/19 

12. 4. 2019 V. Smolka žádost o podání informace-Armypol   

RCT 
E11/19 

15. 4. 2019 V. Vačkář Česká vlajka   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika datum předání 
datum přijetí 

vyjádření 
Způsob 
vyřízení 

CT2075/
19 

8. 1. 2019 J. Ridvanová 
stížnost na D. B., zpravodajství z 

Blízkého východu 
6. 2. 2019 

Přímé vyřízení 
6. 3. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

6. 2. 2019 

CT5757/
19 

15. 1. 2019 P. Šmidrkal zveřejnění fotografie-žádost o omluvu 6. 2. 2019 
Přímé vyřízení 

4. 3. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

6. 2. 2019 
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CT2000
5/19 

13. 2. 2019 M. Nekvapilová 
Stížnost na pořad Černé ovce ze dne 12. 

2. 2019 
13. 3. 2019 Přímé vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 3. 
2019 

E9/19 4. 4. 2019 H. Pachtová Bombový útok na novinářku 10. 4. 2019 Přímé vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

10. 4. 
2019 

CT3191
9/19 

29. 3. 2019 Penny Market Stížnost na pořad Máte slovo 24. 4. 2019 Přímé vyřízení 

Odpověď 
Rady ČT 

24. 4. 
2019 

 


