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Zápis z 10. jednání Rady České televize ze dne 29. 5. 2019 ve Zlíně 

 

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

J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, T. Samek, D. Váňa, V. Venclík 

 

Omluveni: Z. Šarapatka 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

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

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Informace ředitele TS Brno 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 100/10/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 101/10/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Ivana Levá a Jaroslav 

Maxmilián Kašparů a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 102/10/19: 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. 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize je generálním mediálním partnerem letošního 59. Mezinárodního festivalu filmů 

pro děti a mládež ve Zlíně. V soutěžním programu uvádí dva snímky, na jejichž vzniku se 

podílela, a to Zloděj otázek a Uzly a pomeranče. Mezi krátkými animovanými počiny se objeví 

večerníček Kokoškovi na cestách. Diváci festivalu v předpremiéře uvidí také historicky první 

detektivní seriál pro děti Kriminálka 5. C, jehož první klapka padla před rokem právě ve Zlíně.  

Součástí doprovodného programu je Dům České televize, a to po celou dobu konání zlínského 

festivalu od pátku 24. května do soboty 1. června. 

 

2. Česká televize připravila široké předvolební a volební zpravodajství. Jedním z hlavních bodů 

byla Superdebata vysílaná na programech ČT1 a ČT24 z budovy Národního muzea. 

V předvečer voleb se jí zúčastnili předsedové politických stran a hnutí zastoupených 

v Poslanecké sněmovně, kteří diskutovali o vztahu národní a unijní politiky. Vyvrcholením 

volebního zpravodajství pak bylo Volební studio v neděli 26. května na programu ČT24. 

 

3. Hokejový šampionát zaznamenal mimořádný zájem diváků. Celkem si jej na obrazovkách ČT 

sport pustilo více než šest milionů lidí. Zápasy s českou účastí s průměrnou sledovaností 1,52 

milionu diváků překonaly všechny turnaje, které od roku 2011 hostí program ČT sport. Vůbec 

nejsledovanější pak bylo čtvrtfinále proti Německu, které vidělo přes 2 miliony diváků.  

Rekordní návštěvnost zaznamenal také web ČT sport, který vyhledalo více než 2,27 milionu 

uživatelů. V průběhu šampionátu se přitom Česká televize musela potýkat s rozsáhlými 

kyberútoky vedenými proti internetovým stránkám České televize a společnosti O2, která 

zajišťuje chod iVysílání.  

 

4. Po pěti letech získala tvorba České televize nominace na mezinárodním festivalu v Monte 

Carlu. Tři šance na Zlatou Nymfu má komediální seriál Dabing Street, o další dvě se utká 

televizní snímek Dukla 61. Herečka Martha Issová, jež ve filmu ztvárnila hlavní ženskou roli, se 

bude ucházet o ocenění za nejlepší ženský herecký výkon. Laureáti cen budou vyhlášení 

18. června.  

 

5. S mimořádným přijetím se setkal dokumentární seriál Uzamčený svět, který vznikl ve 

spolupráci České televize s Ministerstvem spravedlnosti a Vězeňskou službou ČR. Na 

odvysílání navázaly další aktivity jako například výstava, která ukázala výtvarné práce vězňů z 

Česka, Německa a Polska. Vazební věznici v Teplicích, kde se dokument natáčel, oslovila 

Univerzita Karlova, která plánuje zapojení do mezinárodního projektu „Umění pro život“. Na 

základě dokumentu se také uskutečnila přednáška ředitele věznice Petra Blažka na Univerzitě 

Jana Evangelisty Purkyně.  

Dokument Uzamčený svět byl již v loňském roce oceněn jako nejlepší český dokumentární film 

v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. 

 

6. Česká televize byla mediálním partnerem Ceny Arnošta Lustiga, každoročně udílené 

osobnosti, která se příkladně zasloužila o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Letos 

cenu převzal brigádní generál Karel Řehka. 

Další z mediálně podpořených projektů byla cena Gratias Tibi, kterou od roku 2014 dostávají 

mladí lidé za významné dobročinné projekty. V rámci slavnostního večera byla předána i Cena 
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České televize, kterou na základě hlasování diváků získal spolek PagoPago s projektem 

zalesňování Jeseníků.  

 

7. Česká televize v přímém přenosu odvysílala semifinále a finále tradiční hudební soutěže 

Eurovision Song Contest, na které se představila také česká skupina Lake Malawi. Soutěž, 

která je největší živou hudební událostí na světě, sledovalo 182 milionů diváků ve 40 zemích. 

Finálová část přitom zaznamenala průměrný podíl 36,7 procenta diváků, přičemž 45 procent 

jich bylo ve věku 15 až 24 let. Eurovize byla úspěšná také na internetu, kde ji prostřednictvím 

kanálu Youtube zhlédlo na 40 milionu diváků. Soutěž Eurovize má za sebou 64. ročník, čeští 

hudebníci se jí zúčastnili ji poosmé.  

 

8. Redakce zpravodajství České televize uvedla novou formu zpravodajského obsahu,  

a to v podobě komiksu.  Obrazové příběhy vznikají na základě reportáží odvysílaných 

v pořadech České televize. Zvolený formát si klade za cíl oslovit především mladší generaci. 

Komiksy jsou dostupné na webu ČT24 a na adrese www.komiksy24.cz. 

 

9. Ve středu 5. června se v České televizi uskuteční 14. ročník konference Digimedia, kterou 

pořádá Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace pod záštitou 

Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání. V jednotlivých blocích vystoupí zástupci médií, státní správy  

a regulátorů, aby diskutovali o situaci a aktuálních trendech v oblastech digitalizace, médií a 

tvorby. Na konferenci jste srdečně zváni. 

 

 

5) Informace ředitele TS Brno 

 

Usnesení č. 103/10/19: Rada zhlédla prezentaci programových a zpravodajských námětů TS 

Brno a vyslechla informace ředitele TS Brno pana Jana Součka o programových, výrobních a 

ekonomických aspektech TS Brno. Rada bere tyto informace na vědomí a konstatuje, že TS 

Brno plní své zákonné poslání.  

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 104/10/19: Rada bere na vědomí zápis z 5. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

16. 5. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1) 

 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 105/10/19: Rada uděluje souhlas (po předchozím projednání v DK – Usnesení č. 

DK 26/06/19) se záměrem zřídit věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví České televize, tj. k 

pozemku parc. č. 7493/2, zapsanému na LV č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrálního pracoviště Brno – město, a 

to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen se společností E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400. 

Toto věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 a bude spočívat v:  

 

http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/s.-o.-s.-jeseniky-zalesnovani-kalamitnich-holin-a-mezinarodni-workcamp
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/s.-o.-s.-jeseniky-zalesnovani-kalamitnich-holin-a-mezinarodni-workcamp
http://www.komiksy24.cz/
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- povinnosti povinné strany strpět umístění, provozování a údržbu distribuční soustavy – 

zemního kabelu VN, NN a telekomunikační sítě na výše popsaném pozemku, 

- právu oprávněné strany zřídit, provozovat a udržovat distribuční soustavu na výše uvedeném 

pozemku, provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 

výkonnosti, včetně jejího příp. odstranění.  

 

Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené; a to úplatně za jednorázovou 

náhradu v celkové výši 10 000,- Kč + DPH.  

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 106/10/19: Rada uděluje ve smyslu § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, (po předchozím projednání v DK) předchozí souhlas s 

uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, evidované pod číslem 

1094599, včetně „Souhlasu se stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky NN, VN“.  

(Příloha č. 2) 

 (14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 107/10/19: Rada uděluje předchozí souhlas (po předchozím projednání v DK – 

Usnesení č. DK 27/06/19) s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

1094103/2841 se společností AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o. (Příloha č. 3) 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 108/10/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 4) 

(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

8) Různé 

 

a) Členové Rady ČT obdrží dnes, tj. 29. května 2019, pracovní verzi textu aktualizace 

dlouhodobých plánů na roky 2017-2021. 

 Rada ČT jmenuje pracovní skupinu pro vypořádání připomínek aktualizovaných 

dlouhodobých plánů ve složení: místopředseda Jaroslav Dědič a radní Luboš Beniak. 

 Do 5. 6. 2019 do 12h zašlou členové Rady ČT své připomínky k textu dlouhodobých 

plánů na sekretariát Rady ČT. Sekretariát Rady předá obratem připomínky pracovní 

skupině a gestorovi aktualizace za ČT finančnímu řediteli Davidu Břinčilovi. 

 Do 10. 6. 2019 do 12h obdrží sekretariát Rady ČT konečnou verzi aktualizovaných 

dlouhodobých plánů na roky 2017-2021 ke schválení na zasedání dne 12. 6. 2019 

 

b) Program 11. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 12. 6. 2019 

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

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

  předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis z 5. jednání dozorčí komise  

2) Usnesení č. DK 26/06/19 – a) 

3) Usnesení č. DK 26/06/19 – b) 

4) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

  

 

 

  

Mgr. Ivana Levá      Doc. Jaroslav Maxmilián Kašparů   
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 5. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 16. 5. 2019 

 

Přítomni: J. Staněk, S. Holubová (Macášková), S. Hronová, J. Stránský 

Omluveni:  J. Maceška 

 

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 17. 4. 2019 

 

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. 
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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. 

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) 

 

Projednáno na 8. jednání Rady ČT dne 24. 4. 2019 

 

 

ze dne 13. 5. 2019 

 

Usnesení č. DK 23/05/19 

 

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

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění s názvem „Svěřená 

správa web farmy“ (dále jen VZ). 
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Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu bylo poskytování služby svěřené správy a 

podpory web farmy České televize.  

 

Důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu bylo zajištění služby svěřené správy 

webové farmy ČT, která by zahrnovala údržbu programového vybavení a konfiguraci, systémový a 

bezpečností dohled, podporu administrace, zálohování, sledování, údržbu a instalaci technického 

vybavení, návrhy architektury webové farmy a její další rozvoj, zátěžové testy celé infrastruktury a 

inventarizace spravovaného hardware, které nebyl zadavatel schopen zajistit vlastními silami.  

Zakázka byla vyhlášena dne 15. 11. 2016 se lhůtou pro podání nabídek 26. 11. 2016. Bylo osloveno 

pět uchazečů, nabídky podali tři uchazeči. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě původní uzavřené smlouvy ve 

výši 1.920.000, -Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena s váhou 100%. 

Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Jako nevýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče TNS a.s. 

Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou. Nabídková cena vítězného uchazeče činila 1.195.200,-Kč bez 

DPH.  

 

Zástupce vítězného uchazeče zdůvodnil takto nízkou nabídkovou cenu tím, že část snížení ceny 

vycházela z vypuštění testování Drupalu, které bylo realizováno v rámci jiné VZ. Další úspora 

vycházela z toho, že součástí služby byl i provoz hotline, kterou uchazeč již provozoval.  

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

zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani RGŘ č. 39/2012. 

(5:0:0) 

 

Usnesení č. DK 24/05/19 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele ČT o předchozí souhlas s uzavřením dodatku 

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.  

 

Česká televize v současnosti přenechává jako pronajímatel do užívání obchodní společnosti 

Praktický lékař Pankrác s.r.o., IČ: 29414148, jako nájemci pro účely provozování lékařské ordinace 

a poskytování pracovně-lékařských služeb nebytové prostory umístěné ve 2. patře, sektoru J objektu 

České televize v Praze 4, Kavčí hory (dále jako „Předmět nájmu“), a to na základě Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor č. 1051557/2842 ze dne 15. 1. 2013 (dále společně jen jako „Smlouva o nájmu“). 

Obchodní společnost Praktický lékař Pankrác s.r.o. nahrazuje od 30. 5. 2018 obchodní firmu MUDr. 

Iva Brožová, s.r.o., když k této změně došlo v souvislosti s převzetím činnosti bývalé závodní lékařky 

České televize MUDr. Ivy Brožové novým lékařem, a to MUDr. Norbertem Králem.  

 

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu je rozšíření předmětu nájmu a odpovídající zvýšení 

nájemného a záloh na služby související s nájmem prostor sloužících k podnikání (v ostatním 

zůstává Smlouva o nájmu beze změny). Dodatek č. 2 je v souladu s RGŘ 2019/2 o nakládání s 

nemovitostmi ve vlastnictví České televize a je evidován v interním systému elektronického oběhu 

smluv České televize pod č. 1093709/2842.  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby s uzavřením 

Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1051557/2842, ev. pod. č. 1093709/2842, s 

obchodní společností Praktický lékař Pankrác s.r.o. udělila souhlas. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 9. jednání Rady ČT dne 15. 5. 2019 
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Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 6. jednání Rady ČT konaného dne 27. 3. 

2019, 7. jednání dne 10. 4. 2019 v Hradci Králové, 8. jednání dne 24. 4. 2019 a 9. jednání dne 15. 5. 

2019. 

 

 

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

 

Usnesení č. DK 25/05/19 (Příloha č. 1) 

 

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

se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 161107700 Upgrade studia SK-3 na HD 

 170100600 Dodávka barelové vody včetně souvisejících služeb 

 170511300 Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ČT Praha II. 

 170818100 Kompletní rekonstrukce WC II 

 

 

s termínem do 6. června 2019. 

 

(5:0:0) 

  

 

Ad 5) Různé 

 

Další termíny jednání DK: 13. 6. 2019 - čtvrtek, 11: 00 hod. 

           25. 7. 2019 – čtvrtek, 11: 00 hod. 

          22. 8. 2019 – čtvrtek, 11: 00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 25/05/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 16. 5. 2019  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 25/05/19 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 25/05/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 

 161107700 Upgrade studia SK-3 na HD 

 170100600 Dodávka barelové vody včetně souvisejících služeb 

 170511300 Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ČT Praha II. 

 170818100 Kompletní rekonstrukce WC II 

 

 

s termínem do 6. června 2019. 

 

 

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 26/06/19 

 

Dozorčí komise obdržela žádost o udělení předchozího souhlasu Rady České televize s uzavřením 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

 

V současné době probíhají v Brně - Židenicích přípravné práce, týkající se realizace veřejně 

prospěšné stavby „Silnice I / 42, VMO Rokytova“, přičemž tato stavba zasáhne zčásti i pozemky ve 

vlastnictví České televize v areálu České televize v Brně - Židenicích.  

 

V této souvislosti byla již zpracována projektová dokumentace stavby pro společnost E.ON 

Distribuce, a.s. s názvem: „Brno, VMO Rokytova, přeložky NN, VN“. Jedná se o přeložení distribuční 

sítě VN, NN právě z důvodů výše popsané plánované výstavby nového silničního obchvatu VMO 

Rokytova. Stavebním záměrem dojde k přeložení stávajících zemních kabelů VN a NN do nové trasy 

dle požadavku investora stavby – společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizace. 

 

Z důvodu umístění energetického zařízení –zemní kabel VN a NN - na pozemku ve vlastnictví České 

televize, parc. č. 7493/2, zapsaném na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec 

Brno, vedeném u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrálního pracoviště Brno – město, 

je nezbytné podle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene. K návrhu smlouvy je předkládán v souladu se stavebním zákonem i „Souhlas se 

stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky NN, VN“.  

 

Výše popsaná síť technického vybavení je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, tzn., že 

uzavřením výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, resp. uzavřením 

smlouvy o zřízení věcných břemen a podpisem „Souhlasu se stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky 

NN, VN“ dojde ke splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 2 odst. 2a zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon).  

 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise obdržela: 

 

1) oznámení záměru zřídit věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví ČT;  

 

2) návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, (včetně dokumentu 

„Souhlas se stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky NN,VN“), kterou ČT – jako „budoucí povinná 

strana z věcného břemene“ uzavírá se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, jako „budoucí oprávněnou stranou z věcného 

břemene“ k udělení předchozího souhlasu Rady ČT dle § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí 

předkládané smlouvy jako její Příloha č. 1. Toto věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za 

jednorázovou náhradu v celkové výši 10 000,- Kč + DPH. Při uzavírání samotné smlouvy o zřízení 

věcného břemene bude na ocenění tohoto věcného břemene zpracován znalecký posudek. 
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Ad 2) návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, včetně dokumentu „Souhlas 

se stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky NN,VN“ 

  

Na základě výše popsaného předložil generální ředitel ČT dle zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, k předchozímu souhlasu Rady České televize současně i 

návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ evidované pod č. 1093776, kterou 

uzavírá Česká televize jako „budoucí povinná strana z věcného břemene“ se společností E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 jako 

„budoucí oprávněnou stranou z věcného břemene“, včetně dokumentu „Souhlas se stavbou Brno, 

VMO Rokytova, přeložky NN,VN.“  

 

Předmětem této smlouvy o smlouvě budoucí je sjednání závazku obou smluvních stran uzavřít podle 

§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 1257 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 12 

měsíců od správního rozhodnutí – tj. od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo od vydání 

kolaudačního souhlasu, případně od dokončení, resp. od převzetí dokončené stavby budoucí 

oprávněnou stranou, nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvu 

o zřízení věcného břemene. 

  

Budoucí oprávněná strana se touto smlouvou zavazuje vyzvat před uplynutím výše uvedené lhůty 

Českou televizi k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, přičemž věcné břemeno bude 

spočívat v:  

 

- povinnosti povinné strany strpět umístění, provozování a údržbu distribuční soustavy – zemního 

kabelu VN, NN a telekomunikační sítě na výše popsaném pozemku,  

 

- právu oprávněné strany zřídit, provozovat a udržovat distribuční soustavu na výše uvedeném 

pozemku, provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 

výkonnosti, včetně jejího příp. odstranění.  

 

   

S ohledem na výše uvedené dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 

udělila souhlas se záměrem zřídit věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví České televize, tj. k 

pozemku parc. č. 7493/2, zapsanému na LV č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrálního pracoviště Brno – město, a to 

uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400. Toto věcné 

břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 

2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 a bude spočívat v:  

 

- povinnosti povinné strany strpět umístění, provozování a údržbu distribuční soustavy – zemního 

kabelu VN, NN a telekomunikační sítě na výše popsaném pozemku, 

- právu oprávněné strany zřídit, provozovat a udržovat distribuční soustavu na výše uvedeném 

pozemku, provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 

výkonnosti, včetně jejího příp. odstranění.  

 

Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené; a to úplatně za jednorázovou náhradu v 

celkové výši 10 000,- Kč + DPH.  
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A dále, aby Rada České televize ve smyslu § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 

znění pozdějších předpisů, (po předchozím projednání v DK) udělila předchozí souhlas s uzavřením 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, evidované pod číslem 1094599, včetně 

„Souhlasu se stavbou Brno, VMO Rokytova, přeložky NN, VN“.  

(5:0:0) 

 

 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 27/06/19 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele ČT o předchozí souhlas s uzavřením Smlouvy 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

 

Zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby plynové přípojky 

společností AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o. (dále jen „AFK“) na části pozemků parcelní č. 1187/3, 

1090/3 a 1187/10, k.ú. Podolí, které jsou ve vlastnictví ČT (dále jen „Služebnost“). Přípojka zajišťuje 

přívod plynu k budově č. p. 1062 (ve vlastnictví AFK), nacházející se na pozemku p.č. 1187/2, k.ú. 

Podolí, který je ve vlastnictví ČT a její výstavba byla povolena společným územním rozhodnutím a 

stavebním povolením vydaným Městskou částí Praha 4, Úřad městské části, Antala Staška 

2059/80b, 140 46 Praha 4, odbor stavební, dne 23. 8. 2017, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 1987-201/2018, vypracovaného Ing. Zdeňkem Valentou, Okružní 1493/50, Lysá nad Labem, IČO 

064 12 009 dne 18. 11. 2018, schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha, který tvoří přílohu předkládané smlouvy.  

 

Na základě žádosti AFK byla s AFK uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě č. 1082333 ze dne 6. 4. 2017, k jejímuž uzavření udělila dne 29. 3. 2017 Rada ČT 

předchozí souhlas usnesením č. 76/07/17, a s tehdy účinným RGŘ č. 27/2010 (dále jen „Smlouva o 

smlouvě budoucí“). Předkládaná Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.1094103/2841 je 

plně v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí a jejím uzavřením dojde ke zřízení Služebnosti. 

Služebnost je zřizována in rem a zavazuje každého dalšího vlastníka nemovité věci.  

 

Po projednání dozorčí komise doporučuje Radě České televize, aby podle ustanovení § 9 odst. 8 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas s uzavřením 

Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1094103/2841 se společností AFK Slavoj Podolí 

Praha s.r.o. 

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

 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 29. 5. 2019 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

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 
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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 

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 15. 5. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

RCT 
E11/19 

15. 4. 2019 V. Vačkář Česká vlajka 15. 5. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

CT4151
4/19 

6. 5. 2019 

K. Pávová 
M. Pospíšil 
V. Pancíř 
P. Friedl 

Otevřený dopis – honoráře animátorů  NA VĚDOMÍ 
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CT4203
1/19 

9. 5. 2019 O. Nosek úprava nahrávky v pořadu Události   

CT4610
7/19 

21. 5. 2019 V. Koudelka žádost o posouzení postupu ČT   

 
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 

CT2000
5/19 

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

2. 2019 
13. 3. 2019 

Přímé vyřízení 
6. 5. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 3. 
2019 

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 

13. 5. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

24. 4. 
2019 

cj. RCT 
E12/19 

2. 5. 2019 J. Zelenka - Deník N Pořad Kouzelné bylinky 15. 5. 2019 16.5.2019 

Částečná 
odpověď 

15. 5. 
2019 

 


