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Zápis z 19. jednání Rady České televize ze dne 6. 11. 2019 

 

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, Z. Šarapatka,  

D. Váňa, V. Venclík 

 

Omluveni:  I. Levá – odchod 14:56 hod. 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, D. Kollárová, R. Týmová, S. Hronová, J. Maceška 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. r. 2019 

7. Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 197/19/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 198/19/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda René Kühn a 

radní Daniel Váňa a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 199/19/19: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Vývoje pořadů 

a programových formátů za 1. pol. r. 2019“ a pověřuje radního Vratislava Dostála 

zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na 

jednání Rady dne 20. 11. 2019.  

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 200/19/19: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Výroby“ a 

pověřuje radního Jiřího Kratochvíla zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 20. 11. 2019. 

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

 

Usnesení č. 201/19/19: Rada obdržela materiál „Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace 

v ČT“ a pověřuje radního Vladimíra Karmazína zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 11. 12. 2019. 

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

 

Usnesení č. 202/19/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře, že k 

dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů 

jednání rady. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Od pátku 1. listopadu Česká televize upozorňuje na blížící se přechod na vysílací standard 

DVB-T2 v Praze a středních Čechách. Diváci, kterých se tato změna týká, vidí piktogram 

v pravém horním rohu obrazovky. Vysílače Žižkov a Cukrák přejdou na DVB-T2 k 

27. listopadu.  

Diváci po celé České republice mohou na nový standard vysílání přejít již dnes. Těm, kteří 

mají k přeladění dotazy, nabízí Česká televize informační servis na webových stránkách 

www.digict.cz nebo na informační lince 2 6113 6113. 

 

2. Česká televize představila program letošních Vánoc. O svátcích uvede čtyři premiérové 

pohádky - na Štědrý den to bude „Princezna a půl království“, dále „Čertí brko“, „Čarovný 

kamínek“ a také pohádka ve znakovém jazyce „Kde bydlí strašidla“. Prvního ledna Česká 

televize odvysílá premiéru nové minisérie „Marie Terezie“, v lednu odstartuje nový pořad, ve 

kterém se představí dvanáct amatérských pekařů a cukrářů „Peče celá země“.  

 

3. Česká televize připomíná třicetileté výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. 

Na obrazovkách se objeví tři desítky premiér hrané nebo dokumentární tvorby. Dokumenty 

„Sametová FAMU“, „Ročník 89“ nebo „Jan Potměšil: Nikdy bych neměnil“ představují 

studenty uměleckých škol, kteří se do tehdejších protestů aktivně zapojili. Tématu se věnuje 

také cyklus „Třicet svobodných“, ve kterém vystupuje Marta Kubišová, Michael Kocáb, Petr 

Pavel nebo Šimon Pánek. Chybět nebude ani zpravodajský pořad „Dnes před 30 lety“, který 

tehdejší události připomene v rámci dvou hodinových speciálů a série zpravodajských vstupů 

s odborníky i přímými účastníky. 

 

Na uplynulých třicet let svobody upozorňuje také kampaň na obrazovkách České televize, 

jejímiž aktéry jsou občané vyprávějící své osobní příběhy. Projekt vzešel z rozsáhlé studie 

o životním stylu Čechů společnosti Kantar CZ.  

 

4. V České televizi se v minulém týdnu uskutečnil seminář s názvem „Osm dní, které otřásly 

televizí aneb ČST a sametová revoluce“, který připomněl události z roku 1989 uvnitř 

Československé televize – od prvních petic přes vznik protestního hnutí, které se scházelo 

v garážích přenosové techniky, a vznik Stávkového výboru, až po účast pracovníků ČST na 

generální stávce. Na semináři vystoupili historici, mediální odborníci a pamětníci. 

http://www.digict.cz/


3 

 

5. V říjnu Česká televize odvysílala tři významné benefiční pořady Světlo pro Světlušku, 

Všechnopárty pro Konto Bariéry a Koncert pro Svatovítské varhany. Během těchto akcí se 

od dárců podařilo vybrat dohromady přes čtyři miliony korun.  

 

6. Česká televize v minulém týdnu natáčela jubilejní představení divadla Semafor pod názvem 

Semafor má narozeniny. Představení vzniklo v rámci letošních oslav 60. výročí vzniku 

divadla a diváci je budou moct na obrazovkách zhlédnout na začátku příštího roku. 

 

7. Na začátku týdne se uskutečnilo setkání představitelů evropských veřejnoprávních médií s 

eurokomisařem Güntherem Oettingerem. Spolu se zástupci BBC, ARD, ARTE, RAI nebo 

France Television jsem se zúčastnil diskuse na téma aktuální situace v oblasti digitálního 

vysílání a podpoře ze strany Evropské komise. 

 

8. Česká televize se zúčastnila podzimního veletrhu MIPCOM 2019 v Cannes. S největším 

zájmem zahraničních vysílatelů a distributorů se setkaly seriály Sever, První republika, Rédl 

nebo nové řady Detektivů od Nejsvětější trojice Vodník a Živé terče. Zaujal také dětský seriál 

Kriminálka 5. C a koprodukční film Zlatý podraz. Americký kabelový vysílatel potvrdil zájem 

o kriminální seriály Rapl, Labyrint a Četníci z Luhačovic, francouzská kabelová televize 

zakoupila již šestou řadu Herbáře.  

 

9. Na 43. ročníku Světové konference Mezinárodní federace televizních archivů získala Česká 

televize jednu z hlavních cen. Projekt Rekonstrukce skladby televizního programu 1968, 

autorů Jakuba Adamuse a Jakuba Hoška, pracovníků dokumentačního archivu České 

televize, obdržel Ocenění za využití archivu. Odborná porota ocenila zejména systematické 

zapojení archivních materiálů – od jejich uchování a dostupnosti až po kreativní využití, to 

vše s cílem vysvětlit minulost atraktivním způsobem.  

 

10. Pořad České televize Na stopě, který je vysílán již dvacátou sezonu, získal ocenění od 

ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia. Medaili za 

dlouholetý přínos převzali moderátor Roman Svoboda a dramaturg Richard Hýsek. Pořad Na 

stopě, který vzniká ve spolupráci s Policií České republiky, je vysílán každé pondělí na 

programu ČT1. 

 

11. Česká televize uspěla v letošním ročníku Česko-německé novinářské ceny. V multimediální 

kategorii si ocenění odnesl dokumentární cyklus „Česko-německé století“ scenáristy a 

režiséra Jiřího Fiedora, který diváci mohli na obrazovkách České televize sledovat v loňském 

roce. 

 

12. V budově České televize na Kavčích horách se už posedmé setkaly školní televizní štáby 

z celé republiky. Celodenního semináře „Televize v televizi“ se zúčastnilo osmdesát žáků 

základních a středních škol. Kromě absolvování praktických workshopů a přednášek soutěžili 

také o Cenu Zpráviček. První místo nakonec získala pražská televize Reflegs Základní školy 

Lyčkovo náměstí. 

 

13. Česká televize pokračuje v úzké spolupráci s vysokými školami. Na podzim připravila novou 

sérii veřejných debat na téma třicet let svobody slova. Navazuje tak na loňský cyklus o fake 

news, který navštívilo více než dva tisíce studentů. První z letošních zastávek se uskutečnila 

ve středu 30. října na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Následovat 

budou Ostravská univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010661918348&__tn__=K-R&eid=ARC1UtDYYa-qHdbacaCXPLH8PbFuDZreNf3qUgOFwJwpvpUCFULRVOCjXL6xw4kYoxV8FvnUnQdjbg5N&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCKmR3PDweVZLH0cBWa1LSisLgbnx8U2KY5_krAvXVmGLLbY9bym3CcFbp3zwvsbLuGNpp6phLzA3fBACvP-hBuGwNNORVDXsvZTyGrWPEZIQBxwG6zrSJxINV4gVOoqIN1B1DxO2G_1Sz3GzQ7H3nr8WFUUj2xrpGpJR0mbjwuidsV7_e5o2Y2uZMUXSXnHnMrAXx9L4gEu5dRsnYeqcbtD1VHsuf6pJlh4XB2XtLLbTux9g7vasbsxW7EUF0MWoe-1hRqTgPYXke2iU24IMKyWXwf5LYKoNugCDG2jkHUPrBZjnVIlN-r93-45dEExlwwHnNsUrH_SdKVENK4R8nF_vtI
https://www.facebook.com/richard.hysek?__tn__=K-R&eid=ARCQi0NrSlJX9AOehvrEsCvP_5xlkNfQuDp7LfE5CvY_k1WqpRzrkSOsmbpLS_S_OXumu6phjUn3CNje&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCKmR3PDweVZLH0cBWa1LSisLgbnx8U2KY5_krAvXVmGLLbY9bym3CcFbp3zwvsbLuGNpp6phLzA3fBACvP-hBuGwNNORVDXsvZTyGrWPEZIQBxwG6zrSJxINV4gVOoqIN1B1DxO2G_1Sz3GzQ7H3nr8WFUUj2xrpGpJR0mbjwuidsV7_e5o2Y2uZMUXSXnHnMrAXx9L4gEu5dRsnYeqcbtD1VHsuf6pJlh4XB2XtLLbTux9g7vasbsxW7EUF0MWoe-1hRqTgPYXke2iU24IMKyWXwf5LYKoNugCDG2jkHUPrBZjnVIlN-r93-45dEExlwwHnNsUrH_SdKVENK4R8nF_vtI
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v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Masarykova Univerzita v Brně a Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

14. V říjnu se konal další ze série seminářů pro pedagogy. Účastníci celodenního kurzu mediální 

výchovy se mohli seznámit například s využitím mobilní žurnalistiky, přípravou diskusních 

pořadů nebo fungováním zpravodajské redakce. Vzdělávací projekt České televize dále 

pokračuje listopadovým seminářem na téma „Fake news a bezpečné chování v online 

prostoru“. 

 

15. Česká televize uvedla přímý přenos udílení Cen Ministerstva kultury. Během slavnostního 

večera na Nové scéně Národního divadla byli oceněni významní tvůrci v oboru divadla, 

hudby, výtvarného umění a architektury, filmu a literatury. Přenos ceremoniálu diváci mohli 

sledovat v neděli 20. října na programu ČT art. 

 

16. V rámci mediálního partnerství se Česká televize podílela na dalších významných kulturních 

událostech, mezi nimiž nechyběl Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava, 

Designblok nebo Festival spisovatelů Praha. 

 

17. Česká televize byla generálním mediálním partnerem hudebního festivalu Struny podzimu. 

Titulárním koncertem Českého televize bylo vystoupení Jiřího Suchého pod názvem Recitál 

1964 - 2019. Koncert bude Česká televize vysílat 26. prosince na programu ČT art, v den 50. 

výročí úmrtí spoluzakladatele Semaforu Jiřího Šlitra. 

 

18. Snímek Poslední aristokratka, na jehož vzniku se podílela také Česká televize, má za sebou 

premiérové uvedení v kinech. Slavnostní premiéra za účasti tvůrců se uskutečnila ve středu 

23. října v pražské Lucerně a Světozoru. 

 

 

Usnesení č. 203/19/19: Rada souhlasila s vystoupením pana Jaroslava Pizura, Bruntál.        

       (11:2:2) Návrh byl přijat. 
  

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 204/19/19: Rada bere na vědomí zápis z 10. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

24. 10. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

(Příloha č. 1) 

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

 

Usnesení č. 205/19/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 47/11/19 přijaté formou per 

rollam dne 4. 11. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Rekonstrukce 

vzduchotechniky v objektu ČT Praha - II“ s předmětem plnění modernizace vzduchotechniky 

zařízení. 

(Příloha č. 2) 

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

 

Usnesení č. 206/19/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 48/11/19 přijaté formou per 

rollam dne 4. 11. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Zvukový 

skener“. 

(Příloha č. 3) 

(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 207/19/19: Rada schvaluje usnesení č. DK 49/11/19 přijaté formou per rollam dne 

4. 11. 2019 a na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 

v platném znění, zprávu dozorčí komise o činnosti za období 3. čtvrtletí roku 2019. 

(Příloha č. 4) 

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

 

 

6) Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. r. 2019 

 

Usnesení č. 208/19/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o měření veřejné hodnoty 

vysílání za 1. pol. r. 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 

2019 v termínu do 12. února 2020. 

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

 

 

7) Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion 

 

Usnesení č. 209/19/19: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti úseku 

marketingu a self promotion“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v 

termínu do 30. září 2020. 

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

 

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 210/19/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře 

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 5) 

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

 

 

9) Různé 

 

a) Usnesení č. 211/19/19: Rada souhlasila s druhým vystoupením pana Jaroslava Pizura.        

       (11:3:0) Návrh byl přijat. 

 

b) Program 20. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 20. 11. 2019 

od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

10) Závěr  

 

 

 

 

 

     Ing. Jan Bednář 

   předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Zápis z 10. jednání Dozorčí komise RČT 

2) Usnesení č. DK 47/11/19 

3) Usnesení č. DK 48/11/19 

4) Usnesení č. DK 49/11/19 

5) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 René Kühn        Mgr. Daniel Váňa   
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 

 
Zápis z 10. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 24. 10. 2019 

 

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

Omluveni:   
 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 30. 9. 2019 

 

Usnesení č. DK 43/10/19 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce vedené jako zjednodušené 

podlimitní řízení na stavební práce zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

V platném znění s názvem „Kompletní rekonstrukce WC II“ (dále jen VZ). 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce WC, umýváren a stoupačky 

s označením E+O+P v areálu České televize, objektu KHz a objektu zpravodajství.  

 

Důvody pro vyhlášení veřejné zakázky byla nutná rekonstrukce zastaralého a dožívajícího komplexu 

WC, jejichž provoz již byl po všech stránkách úspory energií neekonomický. Přínosem rekonstrukce 

bylo zejména zlepšení stavu, zamezení havárií a úspora vody a elektrické energie. 

  

Bylo osloveno pět uchazečů. Zakázka byla vyhlášena dne 8.8.2017 se lhůtou pro podání nabídek 

1.9.2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7.885.000, -Kč bez DPH byla stanovena na 

základě projektové dokumentace vypracované firmou STAVOCONSULT Praha, spol. s.r.o. Na Fialce 

II 1417/80, Praha 6. Hodnotícími kritérii byly zvoleny nabídková cena s váhou 80% a doba záruky 

s váhou 20%. 

Nabídky, které hodnotila pětičlenná komise, podali dva uchazeči.  

Jako nejvýhodnější podle dílčích hodnotících kritérií ekonomické výhodnosti a záruční doby byla 

vybrána nabídka uchazeče MIRONSTAV s.r.o. s nabídkovou cenou 7.495.882, -Kč bez DPH a 

dobou záruky 84 měsíců.  

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

zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani vnitřní nařízení ČT. 

(5:0:0) 
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Usnesení č. DK 44/10/19 

 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 4. čtvrtletí roku 2019. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 
 

Příloha k Usnesení č. DK 44/10/19 
 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 4. ČTVRTLETÍ 2019 

 

Ve 4. 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.  

 

Projednáno na 17. jednání Rady ČT dne 2. 10. 2019 

 

ze dne 14. 10. 2019 

 

Usnesení č. DK 45/10/19 

 

Dozorčí komise provedla na základě úkolu Rady České televize šetření k možné účasti společnosti 

Leica Gallery Prague o.p.s. na barterových obchodech, nebo sponzorských a reklamních plnění 

České televize.  

V této souvislosti si dozorčí komise vyžádala vyjádření ředitele divize Korporátní vztahy a 

komunikace pana Víta Koláře a obchodního ředitele pana Hynka Chudárka k ev. spolupráci se 

společností Leica Gallery Prague o.p.s.. Členové dozorčí komise dále provedli za přítomnosti 

vedoucí ekonomky obchodního oddělení paní Dany Bytčánkové fyzickou kontrolu v elektronické 

evidenci smluv a faktur, která byla do června t.r. vedena v systému SAP a následně je vedena v 

systému Helios.  

Z vyjádření útvaru Komunikace a vnějších vztahů ČT vyplývá, že útvar uzavírá smlouvy v oblasti tzv. 

mediálního partnerství a charity, kdy předmětem plnění ČT jsou spotové či jiné kampaně na 

platformách ČT podle ustanovení Kodexu ČT, článku 20.1: Česká televize podporuje kulturní a 

obecně prospěšné aktivity především v rámci tzv. mediálního partnerství, které spočívá v poskytnutí 

prostoru pro vysílání sbírkových, osvětových a nekomerčních upoutávek. Počet přijatých projektů 

závisí na prioritách, jejichž stanovení vychází z poslání České televize jako televize veřejné služby. V 

tomto ohledu mají přednost projekty charitativní, humanitární a osvětové., nebo článku 20.7: Česká 

televize dále může ve vhodných případech úměrně svým možnostem podpořit obecně prospěšné 

kulturní, vzdělávací, výchovné či humanitární projekty zvýhodněným poskytnutím služeb, vždy však 

pouze na základě písemné a veřejnosti přístupné smlouvy. Žádnou smlouvu ani jiné plnění ve 

smyslu článku 20.1., ani 20.7. Kodexu ČT s Leica Gallery Prague o.p.s. ČT neuzavřela a 

neuskutečnila plnění ve prospěch Leica Gallery Prague o.p.s. ani jiným způsobem. 

 

Z provedené kontroly v elektronické evidenci smluv a faktur obchodního oddělení vyplývá, že v 

uvedených systémech není evidována smlouva mezi Českou televizí a společností Leica Gallery 



9 

Prague o.p.s., jejímž předmětem je barterový obchod, nebo sponzorské a reklamní plnění. V 

systému SAP je evidována smlouva mezi Českou televizí a společností Leica Gallery Prague o.p.s. 

ze dne 9. 11. 2015, evidenční číslo 1073829, jejímž předmětem je poskytnutí licence ze strany 

České televize k užití zvukově obrazového záznamu pořadu Svoboda podle Ságla, v režii Olgy 

Sommerové, rok výroby 2015. V souladu s touto smlouvou vystavila Česká televize dne 29. 12. 2015 

fakturu na částku 1000,- Kč bez DPH za poskytnutí licence. Dále je v systému evidována smlouva 

mezi Českou televizí a společností Leica Gallery Prague o.p.s. ze dne 22. 11. 2011, evidenční číslo 

1046308, jejímž předmětem je poskytnutí licence ze strany České televize k užití zvukově 

obrazového záznamu pořadu GENUS - Život fotografky Dagmar Hochové, v režii Olgy Sommerové. 

V souladu s touto smlouvou vystavila Česká televize dne 4. 1. 2012 fakturu na částku 1593,- Kč bez 

DPH 

Fakturované částky jsou v souladu s tzv. Ceníkem provozování ze záznamu. Dozorčí komise 

provedla porovnání fakturace za udělení licencí k obdobným pořadům a stopážím, které využily jiné 

subjekty (např. muzea, obce) a částky fakturované společnosti Leica Gallery Prague o.p.s. jsou ve 

srovnatelné výši a odpovídající ceníku. Obě evidované faktury byly uhrazeny v termínu splatnosti. 

Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že společnost Leica Gallery Prague o.p.s. 

není partnerem České televize v barterových obchodech, nebo sponzorských a reklamních plnění 

České televize a k žádnému reklamnímu plnění ve zpravodajských, nebo publicistických pořadech 

nedochází. Finanční plnění mezi oběma stranami se týkalo dvou případů licencí, kdy Leica Gallery 

Prague o.p.s. platila České televizi za televizní práva. 

Dozorčí komise si dále vyžádala přehled reportáží uvedených v letech 2016-2019 jakkoli se týkající 

činnosti Leica Gallery Prague o.p.s. Zpracované podklady předá dozorčí komise Radě České 

televize prostřednictvím svého usnesení. 

(5:0:0) 

 

Projednáno na 18. jednání Rady ČT dne 16. 10. 2019 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 15. jednání Rady ČT konaného dne 4. 9. 

2019., 16. jednání ze dne 18. 9. 2019, 17. jednání ze dne 2. 10. 2019 a 18. jednání konaného dne 

16. 10. 2019 v TS Olomouc. 

 

 

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

 

Usnesení č. DK 46/10/19 (Příloha č. 1) 

 

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

se souhrnnou informací k těmto výběrovému řízení: 

 

 180816500 Výměna ústředen EPS v objektech ČT 

 180410100 Rekonstrukce výměníkové stanice VM12 

 180409700 Rekonstrukce střech D1 a 403 

 180305200 Reportážní kamery HD s příslušenstvím 

 

s termínem do 14. listopadu 2019. 

 

(5:0:0) 
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Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

 

 

         Bc. Jiří Staněk 

        předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 46/10/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 24. 10. 2019  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 46/10/19 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 46/10/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 

 180816500 Výměna ústředen EPS v objektech ČT 

 180410100 Rekonstrukce výměníkové stanice VM12 

 180409700 Rekonstrukce střech D1 a 403 

 180305200 Reportážní kamery HD s příslušenstvím 

 

 

s termínem do 14. listopadu 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 47/11/19 

 
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako 

zakázka malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění s 

názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ČT Praha - II“ (dále jen VZ). 

Předmětem plnění veřejné zakázky byla modernizace vzduchotechniky zařízení č. 17 a č. 18 (dále 

jen „VZT“). Jednalo se zejména o výměnu VZT jednotek, navazujících potrubních rozvodů – VZT, 

tepla a chladu, prvků systému měření a regulace včetně silového napájení elektro v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

VZ byla vyhlášena zejména z důvodu zastaralosti zařízení, jejich značné poruchovosti, kdy při jejich 

výpadku mohla být ohrožena technologická pracoviště a studia, která zajišťují vysílání a výrobu 

programů ČT. Byli osloveni čtyři uchazeči, zadavatel obdržel tři nabídky a žádná nabídka nebyla 

vyřazena. Zakázka byla vyhlášena dne 3.5.2017, se lhůtou pro podání nabídek 12.5.2017. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.770.000, -Kč bez DPH byla stanovena na základě 

oceněných výkazů výměr společností APLIKA s.r.o.. Základním hodnotícím kritériem byla 

ekonomická výhodnost, tedy nabídková cena.  

Nabídky hodnotila tříčlenná komise. Jako nejvýhodnější podle kritéria ekonomické výhodnosti, 

nejnižší nabídkové ceny, byla vybrána nabídka uchazeče Čech vzduchotechnika s.r.o. s nabídkovou 

cenou 3.245.104, -Kč. Instalací nových zařízení se zvýšila energetická účinnost, zlepšily se 

mikroklimatické podmínky na pracovištích a snížila se poruchovost včetně nebezpečí výpadků 

důležitých technologií, které zajištují provoz a výrobu v ČT. 

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

zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. ani RGŘ ČT. 

(5:0:0) 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 

 
Usnesení č. DK 48/11/19 

 

Dozorčí komise na své vyžádání obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce formou 

zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem Zvukový scanner. 

Předmětem plnění zakázky byla dodávka zvukového scanneru, tj. zařízení pro snímání optické 

zvukové stopy kinematografického filmu standartních formátů 35mm a 16mm a korekci optických 

defektů (škrábance, nečistoty), to vše za účelem záznamu digitálního audiosignálu na datové 

medium. Zařízení bude využíváno při přepisu archivních pořadů do digitální formy.  

Důvodem nákupu bylo rozšíření možností pro pracoviště ZUPP1 o kvalitní přepis originálních 

negativů zvuku pro potřeby archivu. Takové zařízení není v ČR k dispozici a přepisy v zahraničí jsou 

organizačně komplikované vzhledem k nutnosti získat pro každý jednotlivý film vývozní povolení 

Ministerstva kultury.  

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 23. 1. 2017 uveřejněním zadávací dokumentace včetně všech 

příloh na webovém profilu zadavatele. Očekávaná hodnota zakázky byla stanovena na základě tržní 

konzultace s dodavatelem současného vybavení, které mělo být zakázkou modernizováno ve výši 

3.000.000,- Kč bez DPH.  

Vzhledem ke skutečnosti, že byla ve veřejné zakázce podána pouze jedna nabídka, a to společnosti 

Interlab s.r.o., neprovedli členové komise hodnocení nabídky a v souladu s ustanovením § 122 odst. 

2 zákona o veřejných zakázkách vybrali tohoto účastníka s cenovou nabídkou 2.994.300,- Kč jako 

vítěze. Členové komise konstatovali, že nabídka je pro zadavatele akceptovatelná. 
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Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že prověřovaná veřejná zakázka byla 

provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., i v souladu s vnitřními předpisy ČT. 

(5:0:0) 

 

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 49/11/19 

 

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 3. čtvrtletí roku 2019. Zpráva tvoří přílohu 

tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 49/11/19 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 

3. 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 3. čtvrtletí roku 2019. 

 

Dozorčí komise v uvedeném období prověřila průběh u veřejných zakázek Rekonstrukce a 

modernizace režie KH3, Upgrade studia SK-3 na HD, Obměna DSNG vozů pro ČT Praha a TS 

Ostrava a Kompletní rekonstrukce WC II s konstatováním, že nebyl porušen zákon o veřejných 

zakázkách ani vnitřní předpisy České televize. 

 

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

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

 

Dozorčí komise doporučila 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 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací. 

Na základě úkolu Rady ČT dozorčí komise předložila zprávu o plnění investičního plánu za období 1. 

pololetí roku 2019.  

V rámci pravidelných kontrol využívání finančních prostředků při výrobě pořadů ČT dozorčí komise 

přezkoumala dodržení rozpočtu u pořadu Bludiště, a to u dílů 7-12/2018. 

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 2. čtvrtletí roku 2018 a plán 

kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí 2019. 

 

Jiří Staněk 

Dozorčí komise Rady České televize 
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Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 6. 11. 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 
18990/19 

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

CT24038/
19 

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

záznam čs. rozhlasu 
  

CT25938/
19 

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

CT27201/
19 

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

kancléře 
  

CT30410/
19 

25. 3. 2019 V. Hendrych Zvýhodňování ODS   

CT33842/
19 

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

ČT 
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CT33698/
19 

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

ohledně exekutorství, stížnost na pořad 
Černé ovce 

  

CT34196/
19 

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

CT34829/
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 

CT41514/
19 

6. 5. 2019 

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

Otevřený dopis – honoráře animátorů  NA VĚDOMÍ 

CT42031/
19 

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

CT46107/
19 
CT 

46107a/1
9 

21. 5. 2019 
2. 9. 2019 

V. Koudelka 
žádost o posouzení postupu ČT, 

urgence 
  

CT47874/
19 

27. 5. 2019 Expobank 
stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce 
  

CT51765/
19 

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

Twitteru 
26. 6. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

CT58139/
19 

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

ČT 
18. 9. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

CT56685/
19 

20. 6. 2019 RRTV Stížnosti na pořad 168 hodin   

CT56686/
19 

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

CT59696/
19 

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

omluvu 
  

CT60917/
19 

3. 7. 2019 Kotkovi stížnost na pořad Reportéři   

CT63470/
19 

15. 7. 2019 
V. Pícha,Nadace 

Hnutí Grálu 
stížnost na pořad Kalendárium, 

Samotářka Míla 
  

CT65701/
19 

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

RCT 
E13/19 

24. 6. 2019 L. Jízdná stížnost na OVM, atd. 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

RCT 
E14/19 

30. 6. 2019 D. Richterová Stížnost na VM 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 
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RCT 
E15/19 

3. 7. 2019 P. Staníček stížnost na programové schéma ČT 4. 9. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

cj. 
CT92589/

19 

18. 9. 2019 D. Nováková Stížnost na PM předáno ombudsmanovi 

cj. 
CT99524/

19 

10. 10 .2019 I. Šušmák stížnosti na ČT   

cj. 
CT98735/

19 

7. 10. 2019 S. Berkovec VOV Stížnosti R. H.   

cj. 
CT100878

/19 

16. 10. 2019 D. Baránek 
stížnost na nesprávný úřední postup-

poplatky 
  

cj. 
CT101627

/19 

18. 10. 2019 J. Bublan 
nevyvážené informování - 

homosexualita 
6. 11. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

cj. 
CT102254

/19 

22. 10. 2019 RRTV 
Předání stížností-LGBT, Pochod pro 

život 
  

cj. 
CT102557

/19 

23. 10. 2019 
PSP ČR - K. 
Maříková 

večírek ČT na MFF2019   

cj. 
CT103308

/19 

25. 10. 2019 AK Štaidl 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, Zlatý 

písek II 
  

cj. 
CT103942

/19 

30. 10. 2019 RRTV 
Reklama ČT na vlastní pořad -v pořadu 

Studio Kamarád - Hodinářův učeň 
  

cj. 
CT103591

0/19 

29. 10. 2019 AGROFERT 
Stížnost na pořad Reportéři ČT-Dvojí 

metr, Dvojí metr II 
V řešení 

 
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 

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 
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cj. RCT 
E16/19 

15. 9. 2019 R. Zajíc Nedostupnost služby iVysílání 2. 10. 2019 
Přímé vyřízení 
21. 10. 2019 

Odpověď 
Rady ČT 

2. 10. 
2019 

cj. 
CT9624

2 

27. 9. 2019 Město Kladno Stížnost na pořad Reportéři ČT 2. 10. 2019 21. 10. 2019 

Částečná 
odpověď 

RČT 
2. 10. 
2019 

 


