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Zápis ze 14. jednání Rady České televize ze dne 21. 8. 2019 

 

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

J. Kratochvíl, I. Levá, T. Samek, D. Váňa, V. Venclík 

 

Omluveni: M. Doktor, M. Hauser, R. Kühn, Z. Šarapatka, T. Samek – odchod 13:50 hod. 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, V. Kolář, J. Ponikelský, A. Beranová 

 

 

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 ČT v mezinárodních institucích a projektech 

7. Zpráva o programu ČT sport za 1. pol. 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 147/14/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 148/14/19: 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. 149/14/19: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji ČT24 za 

1. pololetí roku 2019“ a pověřuje předsedu Jana Bednáře zpracováním hodnotící zprávy k 

tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 4. 9. 2019. 

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 150/14/19: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí 

roku 2019“ a hodnotící zprávou pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče. 

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

 

Usnesení č. 151/14/19: 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. 

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize představila program pro letošní podzim, ve kterém se objeví seriálové novinky 

„Sever“ od režiséra Roberta Sedláčka, česko-polsko-ukrajinský „Princip slasti“ Dariusze 

Jabloňského nebo čtyři nové snímky v režii Jana Hřebejka, Terezy Kopáčové a Víta Karase z 

cyklu „Jak si nepodělat život“. Vedle dramatické tvorby Česká televize na podzim nabídne 

desátou řadu taneční soutěže StarDance. Od září do listopadu odvysílá také šest benefičních 

speciálů soutěže Kde domov můj?, koncerty pro Světlušku nebo přenos u příležitosti obnovy 

svatovítských varhan. V loňském roce se v rámci benefičních pořadů České televize podařilo 

vybrat přes 19 milionů korun, přičemž nejúspěšnější byla StarDance s více než 15 miliony. I 

v letošním ročníku této divácky oblíbené soutěže bude jeden z večerů věnován 

dobročinnému centru Paraple. 

 

2. Česká televize v těchto dnech připomíná srpnové události z let 1968 a 1969. Ve vysílání 

představí poslední film Jana Němce „Vlk z Královských Vinohrad“, dokumenty „Okupace 

1968“, „Československo: Portrét tragédie“ nebo televizní premiéry koncertu Karla Kryla 

v Norsku a záznamu festivalu Midem v Paříži, kde vystoupili Hana Hegerová, Golden Kids 

nebo Yvonne Přenosilová. Pořad „Dnes před 50 lety“ divákům přiblíží události z 21. srpna 

zpravodajským pohledem tak, jako by se odehrávaly v aktuálním čase. 

 

3. V minulém týdnu začalo natáčení čtyřdílné televizní minisérie České televize o spisovatelce 

Boženě Němcové. Příběh vzniká na základě scénáře Hany Wlodarczykové a Martiny 

Komárkové v režii Lenky Wimmerové a v produkci tvůrčí skupiny Michala Reitlera, která stála 

například za úspěšným seriálem Most! Filmaři se postupně přesunou z Nového města nad 

Metují, do Opočna, Prahy a později zavítají také na Slovensko. V roli významné české 

spisovatelky se objeví herečky Anna Kameníková a Aňa Geislerová. 

 

4. Hned o tři ceny usilují díla z produkce České televize na mezinárodním festivalu Seoul 

International Drama Awards. Z celkem 270 přihlášených pořadů z více než šedesátky zemí 

získal jednu nominaci komediální seriál Most!, další dvě televizní film Dukla 61. Laureáti cen 

budou vyhlášení na konci srpna v Soulu. 

 

5. Benátský filmový festival zařadil do své hlavní soutěže snímek režiséra Václava Marhoula 

Nabarvené ptáče, který byl natočen podle stejnojmenného bestselleru Jerzyho Kosińského. 

Snímek českého režiséra, na jehož vzniku se podílela také Česká televize, se do prestižního 

výběru dostal po 25 letech. Do svého programu tuto očekávanou novinku zařadil také festival 

v Torontu. 

 

6. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem 45. ročníku festivalu Letní filmová škola 

v Uherském hradišti. V rámci doprovodného programu připravila Stan České televize, který 

návštěvníkům nabídl přednášky, filmové projekce nebo televizní soutěž Videostop.  
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Dalšími kulturními akcemi, které Česká televize podpořila v rámci mediálního partnerství, byl 

6. ročník letního filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest, folklorní festival Slovácký 

rok v Kyjově nebo právě probíhající 16. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a 

divadla Letní Letná. 

 

7. Česká televize nabídla v přímém přenosu většinu fotbalových utkání českých zástupců 

v předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy. Na obrazovkách České televize tak mohli diváci 

zhlédnout utkání týmů z Plzně, Mladé Boleslavi, Jablonce a Sparty. Nejsledovanější byl 

domácí zápas Viktorie Plzeň proti Antverpám, který vidělo v průměru 295 tisíc diváků. 

 

8. Česká televize odvysílá kompletní program nadcházejícího mistrovství světa v basketbalu, na 

něž se národní tým kvalifikoval poprvé od účasti Československa v roce 1982. Diváci ČT 

sport se mohou těšit na nejrozsáhlejší vysílání v historii, kdy uvidí všech 92 hraných utkání.  

Na šampionát, který v Číně startuje 31. srpna, vyšle Česká televize dva štáby. Přímé přenosy 

na ČT sport již tradičně doprovodí před i pozápasová studia s mnoha zajímavými hosty z řad 

expertů i bývalých reprezentantů a chybět nebudou ani denní zpravodajské přehledy. Kromě 

programu ČT sport bude možné mistrovství sledovat i prostřednictvím aplikace HbbTV a na 

webu, kde na diváky čeká stejně rozsáhlý informační servis, na který jsou zvyklí třeba 

z hokejových šampionátů. Bonusový obsah nabídnou také sociální sítě ČT sport.  
 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 152/14/19: Rada bere na vědomí zápis ze 7. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

25. 7. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1) 

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

 

Usnesení č. 153/14/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 38/08/19, přijaté formou per 

rollam dne 16. 8. 2019, týkající se plnění investičního plánu za 1. pololetí roku 2019. 

 (Příloha č. 2) 

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

 

 

6) Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech v r. 2018 

 

Usnesení č. 154/14/19: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti ČT v 

mezinárodních institucích a projektech v r. 2018“ a žádá generálního ředitele, aby předložil 

aktualizaci materiálu za rok 2019 v termínu do 30. června 2020. 

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

 

 

7) Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2019 

 

Usnesení č. 155/14/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT sport za 1. 

pol. roku 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2019 v 

termínu do 31. ledna 2020. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 156/14/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 3) 

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

 

 

9) Různé 

 

Program 15. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 4. 9. 2019 od 13:00 

hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

10) Závěr  

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

  předseda Rady ČT 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis ze 7. jednání Dozorčí komise RČT 

2) Usnesení č. DK 38/08/19 

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 7. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 25. 7. 2019 

 

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

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

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: 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. 6. 2019 

 

Usnesení č. DK 32/07/19 

 

Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2019. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 32/07/19 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 3. ČTVRTLETÍ 2019 

 

 

Ve 3. čtvrtletí 2019 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 

6. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků související s údržbou a opravami areálu    

                  Kavčí hory.  
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Usnesení č. DK 33/07/19 

 

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 a modernizace režie KH3“. Předmětem plnění 

veřejné zakázky bylo provedení nezbytně nutné rekonstrukce vyvolané narůstajícími potřebami 

nových technologií na pracovištích studiové techniky Obrazové výroby. Tato rekonstrukce 

navazovala na modernizace režií studia 1 a 2, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

Zadavatel odůvodnil potřebu veřejné zakázky nutností vzniku nového moderního pracoviště režie a 

jeho zázemí v sektoru E pro účely studiové techniky Obrazové výroby. 

Osloveno bylo pět společností: Fiducia a.s., Inomine trade s.r.o., TERMSTAV s.r.o. a IM – stav Praha 

s.r.o. a ITES spol. s.r.o.. Zakázka byla vyhlášena dne 21. 3. 2017 s lhůtou pro podání nabídek do 11. 

4. 2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7 580 000,-Kč bez DPH byla stanovena na 

základě oceněných výkazů výměr. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byly uveřejněny 

na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek 

byla dne 27. 3. 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 to od těchto dodavatelů: TERMSTAV s.r.o., ITES spol. 

s.r.o. a Inomine trade s.r.o. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti ITES 

spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 7 244 511 Kč bez DPH. Vybraný dodavatel byl následně požádán o 

doplnění dokladů o odborné způsobilosti a o dodání dalších náležitostí, což ve stanovené lhůtě splnil. 

Smlouva o dílo se společností ITES spol. s.r.o. byla následně uzavřena dne 19. 5. 2017 s tím, že 

termín dokončení a předání kompletního díla byl stanoven na 21. 8. 2017. K předmětné smlouvě o 

dílo byl 14. 8. 2017 uzavřen dodatek, jehož obsahem bylo navýšení původně stanovené ceny o 

235 083 Kč bez DPH, což znamená, že výsledná cena činila 7 479 594 Kč bez DPH. Důvodem 

navýšení ceny byly nepředvídatelné práce, které vyplynuly během realizace díla (větší objem 

bouracích prací, navýšení požadavků na zabezpečení pracovišť a rozšíření přístupového systému). 

Výsledná cena fakturovaná společností ITES spol. s.r.o. byla 7 455 243 Kč bez DPH, což je o 24 351 

Kč méně než činila v dodatku schválená cena. Důvodem snížení konečné ceny byl menší objem 

dodatečných prací. 

Dne 17. 8. 2017 byla provedena za účasti zadavatele a zhotovitele konečná kontrola dokončenosti 

díla a předání dokladové části. Přejímací komise konstatovala, že dílo bylo dokončeno v rozsahu 

zadání stavby a ujednání smlouvy o dílo. 

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 34/07/19 

 

Dozorčí komise obdržela žádost generálního ředitele o udělení předchozího souhlasu Rady ČT 

s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu. 

 

V souvislosti se zahájením běžného provozu brněnského studia České televize v jeho novém sídle 

na adrese Brno, Trnkova 2345/117, PSČ 628 00 Brno, v roce 2016 vznikl vedle standardního 

stravovacího provozu rovněž požadavek na zajištění možnosti stálého občerstvení pro zaměstnance, 



7 

účinkující, hosty a další návštěvníky brněnského televizního studia formou potravinových, resp. 

nápojových automatů. 

 

Česká televize, proto, uzavřela dne 29. 12. 2016 smlouvu o nájmu, evidovanou pod číslem 1080191, 

jejímž předmětem je pronájem části budovy č.p. 2345 ve vlastnictví České televize, která je součástí 

pozemku parc. č. 4281/4, v katastrálním území Líšeň, obec Brno, to vše zapsáno na LV č. 10333 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pro účely umístění a 

provozování potravinových a nápojových automatů společnosti DELIKOMAT s.r.o., IČO : 63475260, 

se sídlem U vlečky 843, 664 42 Modřice, a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.  

 

Dodatkem č. 1 této smlouvy o nájmu, evidovaného pod č. 1096005, se prodlužuje doba nájmu pro 

účely umístění a provozování potravinových a nápojových automatů společnosti DELIKOMAT s.r.o., 

do 31. 12. 2022 a současně se valorizuje cena nájemného indexem spotřebitelských cen, 

publikovaným za období let 2016 – 2018 Českým statistickým úřadem.  

 

Dozorčí komise po prostudování doporučuje Radě České televize, aby udělila svůj předchozí souhlas 

s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu se společností DELIKOMAT s.r.o. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 12. jednání Rady ČT dne 26. 6. 2019 

 

ze dne 22. 7. 2019 

 

Usnesení č. DK 35/07/19 

 

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

Dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 2. čtvrtletí roku 2019. Zpráva 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 35/07/19 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

2. 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 2. čtvrtletí roku 2019. 

 

Dozorčí komise prověřila průběh u veřejných zakázek: Rekonstrukce výměníkové stanice VM7, 

Kamery Sony PMW-FS, Dodávka mikrobusů pro středisko 671, Svěřená správa web farmy, Dům ČT 

- MFF Karlovy Vary 2017, Rekonstrukce a modernizace režie KH3, s konstatováním, že nebyl 

porušen zákon o veřejných zakázkách. 

 

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 1. čtvrtletí roku 2019. 

  

Dozorčí komise po projednání doporučila Radě České televize, aby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 

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

 

Dozorčí komise po projednání doporučila 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.. 

 

Dozorčí komise doporučila Radě České televize, aby ve smyslu 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.. 

 

Dozorčí komise po projednání doporučila Radě České televize, aby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 

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

Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu se společností DELIKOMAT, s.r.o. na umístění nápojových automatů. 

Dozorčí komise po projednání doporučila Radě ČT, aby podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 

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

Smlouvy o nájmu s obchodní společností E4C Group, s.r.o. 

V souladu s ustanovením § 8a, zák. č. 483/1991 Sb. O České televizi dozorčí komise předložila 

Radě České televize rozbor hospodaření České televize za rok 2018. 

 

Jiří Staněk 

Předseda Dozorčí komise rady České televize 

 
 

Usnesení č. DK 36/07/19 

 

Dozorčí komise obdržela Oznámení záměru generálního ředitele převést nemovitosti ve vlastnictví 

České televize a zřídit věcná břemena k nemovitostem ve vlastnictví České televize a dále Žádost o 

udělení předchozího souhlasu s uzavřením kupní smlouvy se zřízením věcných břemen Radou 

České televize. 

           

Oznámení záměru a žádost generálního ředitele souvisí s plánovanou výstavbou veřejně prospěšné 

stavby „Silnice I / 42, VMO Rokytova“, v Brně – Židenicích, přičemž tato stavba, resp. její mostní 

konstrukce, zasáhne zčásti i pozemky ve vlastnictví České televize, v areálu České televize v Brně – 

Židenicích, v ulici Kulkova. V této fázi přípravných prací je již připraven návrh kupní smlouvy se 

zřízením věcných břemen, kterou má Česká televize uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací. 

 Prodej a zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví ČT je  realizován z důvodu důležitého 

veřejného zájmu na výstavbě veřejně prospěšné stavby, přičemž v krajním případě by bylo možné 

dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, dotčené pozemky i vyvlastnit. 

V této souvislosti předložil generální ředitel Radě ČT prostřednictvím dozorčí komise Oznámení 

záměru převést nemovitosti ve vlastnictví ČT Radě ČT a Kupní smlouvu se zřízením věcných 

břemen uzavíranou mezi Českou televizí – jako stranou „prodávající“ a stranou „povinnou z věcných 

břemen“ a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 
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546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390 – jako stranou „kupující“ a stranou „oprávněnou 

z věcných břemen“, evidovanou pod č. 1094561, k udělení předchozího souhlasu Rady ČT dle § 9 

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

 

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitostí: 

  

- pozemek p.č. 9756/22 o výměře 21 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek p.č. 9756/28 o výměře 44 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek p.č. 9756/36 o výměře 1 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek p.č. 9756/37 o výměře 12 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek p.č. 9756/40 o výměře 3 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- pozemek p.č. 9756/45 o výměře 448 m², ostatní plocha, jiná plocha.  

 

Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město a byly 

popsány a oceněny na základě znaleckého posudku Ing. Šárky Švancarové, ze dne 6. 3. 2018, ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018, na cenu ve výši 1.571.400,- 

Kč včetně DPH (Součástí ZP byly i další pozemky určené k prodeji již v minulosti na základě udělení 

souhlasu Rady ČT).  

  

Předmětem zřízení věcných břemen - umístění mostu, vč. mostovky jsou tyto nemovitosti:     

- pozemek p.č. 7493/2 o výměře 7877 m2, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p.č. 7493/11 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Tyto pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. (Dále 

uváděné jako „služebné nemovitosti“) a cenu zřízení věcných břemen  zpracovala společnost 

STAVEXIS s.r.o. do znaleckého posudku ze dne 4. 10. 2018 ve výši 783.587,- Kč včetně DPH. 

Předmětem zřízení věcných břemen - vstupu a vjezdu k opěrným prvkům místní komunikace jsou 

tyto nemovitosti: 

- pozemek p.č. 7493/2 o výměře 7877 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek p.č. 7493/11 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Tyto pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4581 pro katastrální území Židenice, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. (Dále 

uváděné jako „služebné nemovitosti“) a cenu zřízení věcných břemen  zpracovala společnost 

STAVEXIS s.r.o. do znaleckého posudku ze dne 4. 10. 2018 ve výši 1.056.898,- Kč včetně DPH. 

Na prodej a zřízení služebnosti byl zpracován znalecký posudek Vysokého učení technického 

v Brně, stavební fakultou (ZP prodej 2,9 mil. Kč, VB 1,778 mil. Kč), a to na základě objednávky 

statutárního města Brna. Česká televize si však následně vyžádala zpracování kontrolního 

znaleckého posudku k ověření výše ocenění těchto pozemků. Kontrolní znalecký posudek zpracoval 

následně pro ČT znalec Ing. Jiří Zima (ZP prodej 3,585 mil. Kč, VB 1,776 mil. Kč), přičemž při 

porovnání obou ZP byl největší rozdíl v ocenění u pozemků, určených k prodeji. U ostatních 

pozemků, určených ke zřízení věcných břemen, nebyl rozdíl v ocenění příliš patrný. Proto se 

zástupci ČT a města Brna nakonec dohodli na vypracování třetího revizního ZP, v tomto případě již 

pouze na ocenění pozemků určených k prodeji.  Revizní znalecký posudek na ocenění pozemků, 

určených k prodeji, zpracovala na základě vzájemné dohody a odsouhlasení ze strany ČT a ze 



10 

strany města Brna znalkyně Ing. Šárka Švancarová (ZP prodej 3,282 mil. Kč). Vzhledem k velkému 

časovému posunu následné přípravy kupní smlouvy se zřízením věcných břemen, kdy původní ZP 

zpracovaný VUT Brno, stavební fakultou již pozbyl platnosti, nechalo město vypracovat na cenu 

zřízení věcných břemen  nový ZP společností STAVEXIS s.r.o. ze dne 4. 10. 2018 ve výši 

1.840.485,- Kč.    

Na základě výše uvedeného dozorčí komise doporučuje Radě ČT, aby udělila souhlas se záměrem 

převést úplatně nemovité věci ve vlastnictví České televize na jiný subjekt a zřídit věcná břemena k 

nemovitostem ve vlastnictví České televize, a to na základě Kupní smlouvy se zřízením věcných 

břemen a aby dále udělila ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s uzavřením Kupní smlouvy se zřízením 

věcných břemen, evidované pod č. 1094561.  

(5:0:0) 

Projednáno na 13. jednání Rady ČT dne 24. 7. 2019 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 12. jednání Rady ČT konaného dne 26. 6. 

2019 a 13. jednání dne 24. 7. 2019. 

 

 

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

 

Usnesení č. DK 37/07/19 (Příloha č. 1) 

 

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

se souhrnnou informací k tomuto výběrovému řízení: 

 

 170512600 Obměna DSNG vozů pro ČT a TS Ostrava 

 

s termínem do 15. srpna 2019. 

 

(3:0:0) 

       

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

      Ing. Jiří Maceška 

    místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 37/07/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 25. 7. 2019  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 37/07/19 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 37/07/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k tomuto výběrovému řízení: 

 

 170512600 Obměna DSNG vozů pro ČT a TS Ostrava 

 

 

s termínem do 15. srpna 2019. 

 

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Maceška 

                     místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 38/08/19 

 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá zprávu o plnění investičního plánu za 1. 

pololetí roku 2019. Z celkových investic bylo plnění již uskutečněno nebo právě probíhá u zakázek 

v hodnotě 347 mil. Kč, což je více jak jedna polovina z finančního objemu plánu investic. Do 

významných investičních akcí patří oblast televizní techniky a technologie, infomační  technologie a 

digitální archiv. Značné finanční prostředky jsou vyčleněny na přechod na DVB – T2. Nižší čerpání 

v této kapitole je způsobeno přípravnou fází projektů a zakázek, s čerpáním se počítá ve 2. polovině 

roku.  Významné prostředky jsou investovány také do generační obměny infrastruktury objektů a 

televizní techniky. U 22 % z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá veřejná zakázka 

a u 11 % probíhá tvorba zadávací dokumentace. Zbývajících 17 % z finančního objemu investic 

plánovaných na rok 2019 je ve stavu nerozpracováno. 

 

Dozorčí komise konstatuje, že stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na 

realizaci a u žádné investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem.  

     

Průběžná informace o stavu schválených investičních projektů za 1. pololetí 2019 tvoří přílohu tohoto 

usnesení.   

(5:0:0) 
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Příloha k Usnesení č. DK 38/08/19 

 

Průběžná informace o stavu schválených investičních 

projektů 

za 1. pololetí 2019 
 

Základní informace o stavu investičních projektů k 30. 6. 2019 

 Stav rozpracovanosti jednotlivých investic je v souladu s požadavky na realizaci a u žádné 

investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem. 

 Investice v hodnotě 347 mil. Kč, což je více jak jedna polovina z finančního objemu plánu 

investic, byly již uskutečněny nebo jsou realizovány.  

 V rámci přechodu na DVB-T2 (1080p) byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 53 

mil. Kč. U 40 % probíhá veřejná zakázka a u dalších 18 % se veřejná zakázka připravuje. 

 U výdajů na generační obměnu byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 44 mil. Kč, 

což představuje vice než třetinu plánovaných výdajů. U dalších 34 % probíhá veřejná zakázka a u 

14 % se veřejná zakázka připravuje.  

 

Uskutečněná plnění za 1. pololetí 2019 

 

Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 30. 6. 2019 a zároveň 

plnění investic, u kterých realizace probíhá nebo je již smluvně uzavřena, v porovnání 

s celkovým investičním plánem na rok 2019. Z celkových investic roku 2019 bylo plnění již 

uskutečněno nebo právě probíhá u zakázek v hodnotě 347 mil. Kč, což představuje ½ polovinu 

finančního objemu plánovaných investic. V přehledu investic v tabulce č. 1 jsou uvedeny 

souhrnně investice nově naplánované na rok 2019 ve výši 500 mil. Kč a investice naplánované, 

ale nedokončené v roce 2018 ve výši 195 mil. Kč, které byly přesunuty do roku 2019. 

 

Tabulka č. 1 – stav plnění investic k 30. 6. 2019  

 

(v tis. Kč) 

Investiční 

plán pro 

rok 2019 

(včetně 

převodu z 

roku 2018) 

Skutečnost 
Probíhá 

plnění 

televizní technika a technologie 126 955 42 167 32 034 

informační technologie a digitální 

archiv 
119 885 51 690 44 017 

správa areálu, elektro a 

vzduchotechnika 
112 476 19 035 52 281 

generační obměna infrastruktury 54 757 6 935 18 152 

generační obměna televizní 

techniky 
63 100 11 754 7 429 

ostatní 28 800 8 191 690 

přechod na DVB-T2 (1080p) 189 027 21 819 31 149 

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 695 000 161 591 185 752 
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Stav rozpracovanosti investičního plánu 

Tabulka č. 2 ukazuje stavy rozpracovanosti investic plánu na rok 2019. 

K 30. 6. 2019 bylo 50 % finančního objemu investic ve stavu, kdy již byly uskutečněny nebo byly 

v některé z fází jejich plnění. U 22 % z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá 

veřejná zakázka a u 11 % probíhá tvorba zadávací dokumentace. Zbývajících 17 % z finančního 

objemu investic plánovaných na rok 2019 je ve stavu nerozpracováno. 

 

Tabulka č. 2 - Stav rozpracovanosti investičního plánu k 30. 6. 2019 (v % z plánovaného objemu 

peněžních prostředků) 

 

(v %) 

Nero

zpra

cová

no 

Přípr

ava 

veřej

né 

zaká

zky 

Prob

íhá 

veřej

ná 

zaká

zka 

Prob

íhá 

plně

ní 

Invest

ice 

uskut

ečněn

a 

televizní technika a technologie 11 % 11 % 19 % 28 % 31 % 

informační technologie a 

digitální archiv 
19 % 2 % 0 % 52 % 27 % 

správa areálu, elektro a 

vzduchotechnika 
19 % 4 % 15 % 50 % 12 % 

generační obměna infrastruktury 12 % 1 % 41 % 38 % 8 % 

generační obměna televizní 

techniky 
17 % 25 % 28 % 11 % 19 % 

ostatní 48 % 21 % 0 % 5 % 26 % 

přechod na DVB-T2 (1080p) 14 % 18 % 40 % 16 % 11 % 

INVESTIČNÍ VÝDAJE 

celkem 
17 % 11 % 22 % 31 % 19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 21. 8. 2019 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

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 

E4/19 18. 1. 2019 R. Ječný Stížnost na pořad Nedej se 21. 8. 2019 Odpověď Rady ČT 

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
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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   
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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 
30. 5. 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 

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   

CT4787
4/19 

27. 5. 2019 Expobank 
stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce 
  

CT5176
5/19 

6. 6. 2019 V. Klaus ml. 
stížnost na N.F. – vyjadřování na  

Twitteru 
26. 6. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

CT5813
9/19 

6. 6. 2019 AGROFERT 
stížnost na pořady 168 hod., Reportéři 

ČT 
  

CT5668
5/19 

20. 6. 2019 RRTV Stížnosti na pořad 168 hodin   

CT5668
6/19 

20. 6. 2019 J. Chalupník OVM, adresováno RRTV NA VĚDOMÍ 

CT5969
6/19 

28. 6. 2019 WOTAN FOREST 
stížnost na pořad Reportéři ČT, žádost o 

omluvu 
  

CT6091
7/19 

3. 7. 2019 Kotkovi stížnost na pořad Reportéři   

CT6347
0/19 

15. 7. 2019 
V. Pícha,Nadace 

Hnutí Grálu 
stížnost na pořad Kalendárium, 

Samotářka Míla 
  

CT6570
1/19 

22. 7. 2019 J. Jůza Nespokojenost s odpovědí ČT  NA VĚDOMÍ, předáno ombudsmanovi 

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

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

vyjádření 
Způsob 
vyřízení 
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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 

30. 4. 2019 

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 

Odpověď 
Rady ČT 

26. 6. 
2019 

 


