
1 

Zápis z 5. jednání Rady České televize ze dne 4. 3. 2020 

 

Přítomni:  J. Bednář, J. Dědič, M. Doktor, V. Dostál, M. Hauser, J. Kratochvíl, J. M. 

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

 

Omluveni: L. Beniak, D. Váňa, V. Karmazín 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Maceška, D. Břinčil, Z. Šámal, M. Fridrich, M. Karas, J. Souček 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Jmenování ředitele TS Ostrava a TS Brno 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2019 

8. Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, ČT art na 1. pol. r. 2020 

9. Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ČT na 

léta 2020 - 2024 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 48/05/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 49/05/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Martin Doktor a Vlastimil 

Venclík a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 50/05/20: Pověřená skupina Rady ČT předložila materiál „Pracovní verze Výroční 

zprávy o činnosti ČT v roce 2019“. Finální verze této zprávy bude k projednání na 6. jednání 

Rady ČT dne 25. března 2020. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 51/05/20: Rada obdržela materiál „Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2019“. 

Materiál bude projednán na jednání Rady ČT dne 25. 3. 2020.  

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

 

Usnesení č. 52/05/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 

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

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize pozorně sleduje situaci šíření koronaviru a řídí se doporučeními příslušných 

státních orgánů. Všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci byli vyzváni, aby při plánování 

pracovních a soukromých cest zohledňovali doporučení vydávané Ministerstvem 

zahraničních věcí. Již naplánované zahraničních cesty jsou přehodnocovány s ohledem na 

riziko šíření koronaviru v konkrétních zemích. 

Zaměstnanci, kteří se vrátí ze zvláště rizikových zemí, v případě symptomů kontaktují lékaře 

a po případném lékařském nařízení karantény nedochází po stanovenou dobu na 

pracoviště. 

Závodní lékaři informují o příznacích nemoci i prevenci a jsou k dispozici pro případné 

konzultace. Byla přijata zvýšená hygienická opatření ve společenských prostorách a 

sociálních zařízeních, zároveň bude omezen vstup exkurzí do České televize. 

2. Česká televize v uplynulých dnech nabídla zpravodajství k parlamentním volbám na 

Slovensku. Aktuálnímu dění se věnovala v hlavních zpravodajských relacích i ve vysílání 

ČT24, a to v průběhu celé kampaně. Internetová platforma ČT24+ přinesla čtyři debaty 

kandidátů ve slovenských televizích RTVS a TA3. V průběhu dvou víkendových dnů Česká 

televize odvysílala přímo z Bratislavy program o celkové stopáži více než devíti hodin. 

Dění kolem voleb Česká televize pokrývala ze studia u Bratislavského hradu a Národní rady 

Slovenské republiky. Vrcholem zpravodajství bylo živé volební studio, které začalo krátce 

před uzavřením většiny volebních místností a poskytlo tři a půl hodiny prvních výsledků, 

analýz i prvních reakcí přímo z volebních štábů klíčových aktérů. Druhý den ráno 

bratislavské studio navázalo dvouhodinovým speciálem. 

V průběhu volebního víkendu Česká televize nabídla velké rozhovory s Milanem Lasicou, 

expremiérem Mikulášem Dzurindou i vítězem voleb, lídrem hnutí OĽaNO Igorem 

Matovičem. Po loňských prezidentských volbách je to už podruhé, kdy první rozsáhlé 

televizní interview absolvuje vítěz voleb právě ve vysílání České televize. Původní rozhovor 

poskytl České televizi také premiér a volební lídr hnutí Smer-SD Peter Pellegrini.  

3. Filmový dokument „V síti“, který se věnuje tématu zneužívání dětí na internetu a na jehož 

vzniku se podílela i Česká televize, zaznamenal mimořádně úspěšný víkend. Do kin na něj 

přišlo více než 115 000 diváků, což je číslo srovnatelné s českými hranými komerčními hity, 

a s velkým náskokem tak přeskočil dosavadní nejúspěšnější dokument „Trabantem do 

posledního dechu“, rovněž koprodukovaný Českou televizí. Ten si v roce 2016 za první 

víkend v kinech připsal přes 18 000 diváků.  

Film „V síti“ je v kinech ve dvou verzích – pro dospělé a pro kategorii nad 12 let, která je 

určena pro promítání ve školách. Česká televize je také hlavním partnerem probíhající 

osvětové kampaně.  
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4. Na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale měl premiéru jeden z nejočekávanějších filmů 

letošního roku – Šarlatán, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí. Snímek polské 

režisérky Agnieszky Holland, s  Ivanem Trojanem v hlavní roli, se objevil v prestižní 

nesoutěžní sekci Gala. Novinka byla příznivě přijata filmovou kritikou, přičemž časopis 

IndieWire ji zařadil mezi deset vrcholů letošního ročníku berlínského festivalu. 

5. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem soutěže Podnikatel roku, která oceňuje 

nejvýznamnější podnikatelské osobnosti. Jednou z udílených cen byla Cena České televize 

– Podnikatelský přínos kultuře a umění, kterou letos získal Ondřej Kobza, majitel 

společnosti Zahrada na střeše. Záznam slavnostního večera uvede program ČT2 ve středu 

11. března. 

6. V pondělí 9. března se v Uměleckoprůmyslovém museu uskuteční zasedání Divácké rady 

České televize. Představitelé tohoto poradního orgánu, který tvoří na šedesát významných 

veřejných institucí a organizací zastupujících nejrůznější divácké skupiny, bude diskutovat o 

aktuální situaci médií veřejné služby. Na zasedání Divácké rady jste srdečně zváni. 

 

5) Jmenování ředitele TS Ostrava a TS Brno 

 

Usnesení č. 53/05/20: Rada na návrh generálního ředitele a v souladu s odst. 1a) § 8 zákona č. 

483/1991 Sb., o ČT, v platném znění, jmenuje PhDr. Miroslava Karase ředitelem TS Ostrava s 

účinností od 1. dubna 2020 do 31. března 2024. 

(11:0:1) Návrh byl přijat. I. Levá se zdržela hlasování. 

 

Usnesení č. 54/05/20: Rada na návrh generálního ředitele a v souladu s odst. 1a) § 8 zákona č. 

483/1991 Sb., o ČT, v platném znění, jmenuje Mgr. Jana Součka ředitelem TS Brno na dobu 

určitou s účinností od 1. července 2020 do 30. června 2024.  

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

 

 

6) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 55/05/20: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 13/03/20 přijaté formou per rollam 

dne 27. 2. 2020, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Přenosný modulátor 

pro vysílání DTV“. 

(Příloha č. 1) 

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

 

Usnesení č. 56/05/20: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 14/03/20 přijaté formou per rollam 

dne 27. 2. 2020, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Technické zajištění 

služby iVysílání (streaming pro ČT)“. 

(Příloha č. 2) 

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

 

 

7) Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2019 

 

Usnesení č. 57/05/20: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu, změnách a rozvoji 

kanálu ČT24 za 2. pol. 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v 

termínu do 31. července 2020. 

(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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8) Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, ČT art na 1. pol. r. 2020 

 

Usnesení č. 58/05/20: Rada bere na vědomí materiál „Programové schéma kanálů ČT1, 

ČT2, ČT:D, ČT art na 1. pol. r. 2020“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci 

materiálu v termínu do 31. srpna 2020. 

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

 

 

9) Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ČT  

    na léta 2020 – 2024 

 

Usnesení č. 59/05/20: Rada po projednání a vypořádání připomínek schvaluje „Dlouhodobé 

plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 

2020 – 2024“. Rada žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci tohoto materiálu během 

září 2020. 

(11:1:0) Návrh byl přijat. M. Hauser hlasoval proti. 

 

 

10) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 60/05/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře 

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 3) 

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

 

 

11) Různé 

 

Program 6. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 25. 3. 2020 od 13:00 

hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

12) Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bednář 

   předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) usnesení č. DK 13/03/20  

2) usnesení č. DK 14/03/20  

3) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Doktor           Mgr. Vlastimil Venclík 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 13/03/20 

 

DK RČT obdržela dokumentaci k VZMR (min. 4 oslovení potencionální uchazeči dle RGŘ 8/2016) na 

nákup přenosného modulátoru pro testování služeb, které bude ČT poskytovat v novém vysílání 

DVB-T2. 

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 1.400 tis. Kč bez DPH byla stanovena na základě 

otestování modulátoru vysílání zapůjčeného Českými radiokomunikacemi, a.s. a následném dotázání 

výrobce tohoto zařízení (spol. Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o.) na jeho cenu. Po vytvoření a 

schvální zadávací dokumentace byla zaslána výzva k podání nabídky potencionálním dodavatelům 

obchodujícím s měřicí technikou, a rovněž byla zveřejněna na profilu zadavatele. Osloveny byly 

následující firmy: MST- měřící a studiová technika, Rohde & Schwarz, Micronix, Elvia-pro a Ing. 

Zdeněk Huml. 

 

Zakázka vyhlášena 24. 3. 2017, lhůta pro podání nabídek 7. 4. 2017. Základním kritériem hodnotící 

komise byla nejnižší nabídková cena. Nabídku podala jediná firma Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. 

Nabízená cena byla 1.386.100,- Kč bez DPH. Tato nabídka vyhověla technickým požadavkům 

zadavatele a nebyla komisí hodnocena, jednalo se o jediného nabízejícího.  

 

DK RČT konstatuje, že při této VZMR bylo postupováno v souladu se zákonem 134/2016 a 

souvisejícími vnitřními předpisy. 

(5:0:0) 

 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 14/03/20 

 

DK RČT obdržela dokumentaci k veřejné zakázce služby technického zajištění živého vysílání 

pořadů, tvorby záznamů video a audio streamingových dat z živého vysílání a jejich umístění do 

archivu, zajištění správy a provozu archivu a převzetí správ dosavadního archivu a zpřístupnění 

pořadů v archivu pro sledování diváky na internetových stránkách a v aplikacích iVysílání uzavřením 

smlouvy s platností na tři roky. 

Na základě průzkumu trhu a VZ v minulých letech byli identifikováni následující potencionální 

zájemci: T-mobile, SuperNetwork s.r.o., O2 Czech Republic a.s. a Livebox, kteří podali nabídky 

v předchozím zrušeném zadávacím řízení. Další společnosti České radiokomunikace a UPS 

neprojevily zájem o účast 84 odst. 9na VZ. 

Výběr poskytovatele streamingu pro ČT navazuje na VZ Streaming – technické zajištění iVysílání 

ČT, která byl dne 3. 10. 2016 zrušena dle § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („zrušená veřejná zakázka“). Zrušení VZ bylo odůvodněno 

skutečností, že zadavatel v důsledku nedostatečné technické specifikace obdržel nesrovnatelné 

nabídky, přičemž technické řešení nejlevnější nabídky od společnosti SuperNetwork s.r.o. 

vzbuzovalo pochybnosti (právní, praktické, P. R. a technické proveditelnosti). Protože se jedná o 

kontinuální službu, byla do doby nalezení nového poskytovatele uzavřena smlouva se stávajícím 

poskytovatelem, která konzervovala stávající úroveň služeb (společnost O2 Czech Republic). 

Zakázka byla vyhlášena z důvodů zohlednění technologického vývoje streamovacích služeb po dobu 
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účinnosti smlouvy s dosavadním poskytovatelem, zejména s požadavkem na povinné připojení do 

národních peeringových center NIX.cz a Peering.cz. Je třeba zdůraznit, že služba je veřejnou 

službou. Veškeré náklady spojené s poskytováním Služby musí být hrazeny výhradně ČT. Primárním 

účelem služby je, v rámci ČT nabytých autorských práv sdělovat veřejnosti TV programy a případně 

další audiovizuální obsah prostřednictvím internetové sítě, a to na území ČR, tak i v zahraničí. 

Pořízení této veřejné služby je možné realizovat mimo zadávací řízení na základě výjimky pro službu 

elektronické komunikace veřejnosti. Výjimka na základě §29 písm. d) ZZVZ, podle nějž zadavatel 

není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jestliže je jejím hlavním účelem umožnit 

zadavateli poskytování nebo provozování veřejné komunikační sítě. 

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě aktuální smluvní ceny za tyto služby (základní 

cena 599.000,- Kč měsíčně po dobu 36 měsíců plus navýšení základní ceny při navýšení konektivity 

při očekávaném navýšení diváckého zájmu při atraktivních sportovních přenosech) a nejnižší 

nabídkové ceny v rámci zrušeného tendru (25.888.000,- Kč za 37 měsíců). Toto kritérium se dělí na 

dvě části: 70 % nabídková cena a 30 % úroveň zajištění kontinuity a bezpečnosti veřejné služby. 

Hodnocení úrovně zajištění kontinuity a bezpečnosti veřejné služby v nabídkách uchazečů o zakázku 

proběhlo za účasti externích odborníků Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.  

Zakázka vyhlášena 17. 3. 2017, lhůta pro podání nabídek 19. 5. 2017. Nabídku podali SuperNetwork 

s.r.o. a 02 Czech Republic a.s. 

Charakteristika nabídek:  

         O2 Czech Republic              SuperNetwork s.r.o.  

Vážený součet bodů za úroveň  

bezpečnosti a kontinuity služby    378    206,5  

 

Normalizovaný počet bodů za  

úroveň bezpečnosti a kontinuity služby   100     54,63 

 

Převážení vahou hodnotícího kritéria (30%)    30     16,39 

Nabídková cena v Kč     23 940 000    18 072 000 

Počet bodů za nabídkovou cenu      75,49     100  

Převážení vahou hodnotícího kritéria (70%)     52,84                 70     

Počet bodů celkem         82,84      86,39 

Vybraná byla nabídka SuperNetwork s.r.o. 

DK RČT konstatuje, že při tomto výběrovém řízení bylo postupováno dle zákona 134/2016 o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením GŘ. 

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

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 4. 3. 2020 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení 

cj. 
CT99524/19 

10. 10 
.2019 

20. 2. 2020 
25. 2. 2020 

I. Šušmák stížnosti na ČT   

cj. 
CT98735/19 

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

cj. 
CT100878/1

9 

16. 10. 
2019 

D. Baránek 
stížnost na nesprávný úřední postup-

poplatky 
  

cj. 
CT101627/1

9 

18. 10. 
2019 

J. Bublan 
nevyvážené informování - 

homosexualita 
6. 11. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

cj. 
CT102254/1

9 

22. 10. 
2019 

RRTV 
Předání stížností-LGBT, Pochod pro 

život 
  

cj. 
CT102557/1

9 

23. 10. 
2019 

PSP ČR - K. 
Maříková 

večírek ČT na MFF2019 11. 12. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

cj. 
CT103308/1

9 

25. 10. 
2019 

AK Štaidl 
Stížnost na pořad Reportéři ČT, Zlatý 

písek II 
  

cj. 
CT124332/1

9 

22. 11. 
2019 

Senát, P. Fischer česko-čínská spolupráce-dotazy   

cj. 
CT129365/1

9 

2. 12. 2019 RRTV stížnosti   

cj. 
CT131506/1

9 

4. 12. 2019 
A. Juchelka, PSP 

ČR- 
stanovisko k reportáži V předvečer 

tragédie 
11. 12. 2019 
19. 2. 2020 

Odpověď Rady 
ČT 

cj. 
CT139016/1

9 

16. 12. 
2019 

JUDr. P. Přikryl, T. 
Okamura 

stížnost na OVM   

cj. 
CT139857/1

9 

17. 12. 
2019 

V. Potůčková Objektiv 8. 1. 2020 
Odpověď Rady 

ČT 

cj. 
CT141353/1

9 

23. 12. 
2019 

A. Kollár 
Dobré ráno s dvojkou-triko s fotografií 

V. Havla 
  

cj. 
CT141884/1

9 

30. 12. 
2019 

RRTV předání stížnosti na pořad Bedekr   

cj. 
CT141907/1

9 

30. 12. 
2019 

L. Mondok sportovní relace   

cj. CT68/20 2. 1. 2020 R. Hruboň urgence odpovědí na stížnosti   
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cj. CT69/20 2. 1. 2020 M. Zavadil komunikace s ČT   

cj. 
CT5643/20 

20. 1. 2020 Obecní úřad Lidice Reportéři ČT - V předvečer tragédie   

cj. 
CT7924/20 

CT14001/20 

24. 1. 2020 
17. 2. 2020 

Ne ZÁKLADNÁM 
Nepravdivé informování o obnově 

Mariánského sloupu, odmítání 
archivace připomínek a stížností ČT 

  

CT13895/20 17. 2. 2020 RRTV 
předání stížností - V předvečer tragédie, 

nacismus v ČT 
  

CT18171/20 27. 2. 2020 VOV-S. Berkovec Stížnosti I. Šušmák   

CT18152/20 28. 2. 2020 T. Pecina Podnět – Máte slovo   

 

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 

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 

Odpověď 
Rady ČT 

22. 1. 
2020 

cj. 
CT1035
90/19 

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

metr, Dvojí metr II 
20. 11. 2019  

Částečná 
odpověď 

RČT 
20. 11. 
2019 

cj. 
CT1152
83/19 

13. 11. 2019 T. Khun Poplatky 20. 11. 2019 
Přímé vyřízení 

9. 12. 2019 

Odpověď 
RČT 

20. 11. 
2019 

 


