
1 

Zápis z 21. jednání Rady České televize ze dne 11. 12. 2019 

 

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

Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, T. Samek, Z. Šarapatka, D. Váňa,  

V. Venclík 

 

Omluveni: M. Doktor, 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  P. Dvořák, J. Staněk, M. Havlová, D. Břinčil, P. Hanuš 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Statut České televize - aktualizace 

7. Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT 

8. Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT 

9. Projednání návrhu rozpočtu ČT 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Návrh předsedy Rady ČT J. Bednáře: Zařadit bod 9. Projednání návrhu rozpočtu ČT za bod 5. 

 

Usnesení č. 225/21/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění: 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Projednání návrhu rozpočtu ČT 

7. Statut České televize - aktualizace 

8. Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT 

9. Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT 
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10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 226/21/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Tomáš Samek a 

radní Vladimír Karmazín a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 227/21/19: Rada obdržela materiál „Harmonogram materiálů předkládaných Radě 

ČT na rok 2020“. Hodnotící zprávou pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče. 

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

 

Usnesení č. 228/21/19: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Nových médií 

v roce 2019“ a pověřuje místopředsedu Tomáše Samka zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 8. 1. 2020. 

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

 

Usnesení č. 229/21/19: Rada obdržela Návrh osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 

2019. 

Členové Rady ČT předloží elektronicky své připomínky k materiálu v termínu do 2. 1. 2020 do 

12:00 hodin na sekretariát Rady ČT. Rada pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče a 

předsedu Jana Bednáře vypořádáním připomínek členů Rady ČT a předložením konečného 

znění Osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2019 k projednání Radě ČT dne 8. 1. 2020. 

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

 

Usnesení č. 230/21/19: 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. 

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Česká televize představila nové pořady, které budou součástí jarního vysílání. Chybět 

nebudou nový seriál Místo zločinu Ostrava, minisérie Zrádci nebo dvoudílné televizní filmy 

Vysoká hra a Stockholmský syndrom. V nabídce televizních filmů se objeví nové snímky 

Past a Veterán, v televizní premiéře pak filmy Tlumočník, Na střeše nebo  

Na krátko. Divákům se také představí nová talkshow Radkina Honzáka. 

 

2. Pořady České televize získaly ocenění Vládního výboru pro osoby zdravotně postižené, 

které je udělováno v celkem čtyřech kategoriích. Porotu upoutaly dva pořady vysílané 

na kanálu ČT2. Televizní klub neslyšících, který obdržel hlavní cenu za díl nazvaný 

Usherův syndrom. Druhým oceněným pořadem se stal Klíč, který si odnesl čestné uznání 
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za díl o nemoci křehkých kostí. Vládní výbor uděloval výroční ceny za publicistické práce 

zaměřené na téma zdravotního postižení již po šestadvacáté. 

 

3. Česká televize završila sérii debat na vysokých školách na téma 30 let svobody slova. 

Závěrečná diskuse se uskutečnila v úterý 3. prosince na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze, kde se debatovalo na téma proměny zpravodajství, médií veřejné služby, 

chápání svobody slova, chování na internetu nebo fenoménu sociálních sítí.  

V debatě vystoupili moderátorka Událostí Světlana Witowská, bývalý zahraniční zpravodaj 

Jakub Szántó nebo ombudsman ČT Čestmír Franěk. Přednášky letos zavítaly do šesti 

měst, představily desítky řečníků a zaznamenaly stovky posluchačů. Cyklus navázal na 

loňskou spolupráci s vysokými školami na téma fake news. 

 

4. Ve středu 27. listopadu, minutu před půlnocí, byla spuštěna první vlna přechodu z vysílacího 

standardu DVB-T na DVB-T2. Změna se jako první dotkla diváků v Praze a ve středních 

Čechách, kteří přijímají signál z vysílačů Cukrák a Žižkov. Následovat budou další regiony 

po celém Česku. Diváky, kterých by se přechod mohl týkat, upozorňuje Česká televize 

piktogramem v pravém horním rohu obrazovek. V souladu s vládou schváleným 

harmonogramem začala Česká televize své vysílání vypínat jako první. Kompletně v novém 

vysílacím standardu by měla vysílat v červnu příštího roku. 

 

5. Česká televize byla partnerem projektu Česká hlava, nejprestižnějšího ocenění za vědu a 

výzkum, kterého dosahují čeští vědci a jehož spoluvyhlašovatelem je Vláda České 

republiky. Slavnostní galavečer diváci mohli sledovat v pondělí 25. listopadu na programu 

ČT2. 

 

6. V pondělí 9. prosince se v pražském kině Světozor uskutečnila slavnostní premiéra nové 

historické minisérie o Marii Terezii. Mezinárodní drama, na jeho vzniku se podílela také 

Česká televize, tentokrát sleduje vládu, reformy a válečné působení jedné 

z  nejvýznamnějších panovnic historie. Diváci České televize uvidí pokračování této 

úspěšné minisérie ve středu 1. a v neděli 5. ledna, vždy od 20 hodin na programu ČT1. 

 

7. Česká televize pro zaměstnance připravila v atriu areálu na Kavčích horách tradiční 

rozsvěcení vánočního stromu. V rámci doprovodného programu vystoupil Sbor České 

televize, zaměstnanci mohli navštívit vánoční dílny, kde byla k vidění například ukázka 

staročeských zvyků nebo ochutnávka vánočních pokrmů.  

 

8. Česká televize spustila tradiční adventní kalendář, který diváci mohou navštívit na 

internetových stránkách ČT Déčko. Jako každoročně návštěvníky provede den po dni 

předvánočním časem, vánočními tradicemi i historií nejočekávanějších svátků roku. Čekání 

na Ježíška si s Adventním kalendářem České televize krátí každoročně statisíce 

diváků. Adventní kalendář je umístěn na stránce decko.cz/advent a přístupný bude až do 

31. ledna 2020.  

 

9. Pořad StarDance v sobotu 23. listopadu uvedl benefiční díl, ve kterém se již počtvrté propojil 

s Centrem Paraple. Ve speciálním vydání vystoupila pětice tanečních párů - vozíčkářů 

s účastníky soutěže - doplněných o hvězdy předchozích ročníků. Díky DMS zprávám, 

darům a také výtěžku z Plesu StarDance, který v polovině listopadu hostil Obecní dům, 

putuje na podporu Centra Paraple rekordních patnáct a čtvrt milionu korun, o dvě stě tisíc 

korun více než loni.  

 

http://www.decko.cz/advent
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10. Česká televize ve vysílání připomněla Světový den televize, který připadá na 21. listopadu. 

Vedle připomenutí vzniku tehdejší Československé televize byly ve zpravodajství rovněž 

zmíněny aktuální informace týkající se přechodu na nový vysílací standard DVB-T2. 

 

11. Ve dnech 20. a 21. listopadu se v České televizi uskutečnil tzv. screening pořadů pro 

zahraniční partnery. Možnosti seznámit se s pořady České televize využilo 22 zahraničních 

akvizitorů a dramaturgů z 12 zemí, mezi nimiž nechyběly Německo, Francie, Itálie, 

Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Podle prvních ohlasů je z nové produkce největší 

zájem o detektivní drama Stockholmský syndrom, film Uzly a pomeranče, televizní snímek 

Klec nebo nové řady ze série Detektivé od nejsvětější trojice Vodník a Živé terče. 

 

12. V minulém týdnu jsem se zúčastnil Valné hromady Evropské vysílací unie, v rámci které 

jsem řídil panel věnovaný spolupráci Mezinárodního olympijského výboru, EBU a 

jednotlivých členských organizací. Prezentovaná spolupráce České televize a Českého 

olympijského výboru, která zahrnuje pořádání olympijských parků, olympijských studií a 

dalšího doprovodného programu během zprostředkovávání olympijského programu 

divákům, pak byla jednoznačně oceněna ze strany olympijského výboru i ze strany 

zahraničních vysílatelů. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Návrh předsedy Rady ČT J. Bednáře: Usnesení č. 231/21/19: Přerušení projednávání bodu 5 

– bude pokračovat po projednání bodu 6. 

(13:1:0) Návrh byl přijat. I. Levá byla proti. 

 

 

6) Projednání návrhu rozpočtu ČT 

 

Usnesení č. 232/21/19: Rada schvaluje, v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 

Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet České televize na rok 2020. 

(2:11:1) Návrh nebyl přijat. I. Levá, L. Beniak byli pro. R. Kühn se zdržel. 

 

Usnesení č. 233/21/19: Rada ČT žádá generálního ředitele o podrobný rozpis výdajů v celkové 

výši 430 mil. Kč v návrhu rozpočtu České televize na rok 2020 souvisejících s přechodem na 

DVB-T2 a distribučním mixem, v termínu do 6. 1. 2020 do 12 hod. 

(12:0:2) Návrh byl přijat. I. Levá, L. Beniak byli proti. 

 

Usnesení č. 234/21/19: Rada ČT žádá generálního ředitele o předložení podrobné specifikace 

výdajů dle návrhu rozpočtu České televize pro rok 2020 v kategorii výrobní úkol, konkrétně v 

oblastech dramatická tvorba, zábava, dokument a sport, v termínu do 6. 1. 2020 do 12 hod. 

(12:0:2) Návrh byl přijat. I. Levá, L. Beniak byli proti. 

 

Návrh radního M. Hausera:  

Usnesení č. 235/21/19: Rada ukládá generálnímu řediteli, aby v termínu do 6. 1. 2020 do 12 

hod. předložil návrh Dlouhodobých plánů programového, technického, personálního a 

ekonomického rozvoje České televize na období let 2021-2024. 

       (1:13:0) Návrh nebyl přijat. M. Hauser byl pro. 
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Usnesení č. 236/21/19: Rada ČT bere na vědomí vyžádané úspory v návrhu rozpočtu na rok 

2020 předložené generálním ředitelem. V projednávání návrhu rozpočtu na rok 2020 bude Rada 

ČT pokračovat po předložení údajů vyplývajících z předchozích usnesení a po předložení již 

vyžádaného dlouhodobého plánu rozvoje České televize na období let 2021-2024. 

(13:0:1) Návrh byl přijat. M. Hauser se zdržel. 

 

 

Pokračování bodu 5) Materiály z Dozorčí komise:  

 

Usnesení č. 237/21/19: Rada bere na vědomí zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

19. 11. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

 (Příloha č. 1) 

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

 

Usnesení č. 238/21/19: Rada bere na vědomí zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

3. 12. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. 

 (Příloha č. 2) 

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

 

Usnesení č. 239/21/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 54/12/19 přijaté formou per 

rollam dne 3. 12. 2019 týkající se plnění investičního plánu za 3. čtvrtletí roku 2019. Usnesení č. 

DK 54/12/19 je součástí zápisu z 12. jednání dozorčí komise ze dne 3. 12. 2019.  

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

 

Usnesení č. 240/21/19: Rada bere na vědomí stanovisko Dozorčí komise Rady ČT k návrhu 

rozpočtu České televize na rok 2020 (Usnesení č. DK 01/01/20) přijaté formou per rollam dne 4. 

12. 2019.  

(Příloha č. 3) 

 (2:10:2) Návrh nebyl přijat. I. Levá, L. Beniak byli pro.  

 

Usnesení č. 241/21/19: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 1. čtvrtletí roku 2020. 

(Usnesení č. DK 02/01/20 přijaté formou per rollam dne 9. 12. 2019 je přílohou č. 4 zápisu 

z tohoto jednání)  

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

 

 

7) Statut České televize - aktualizace 

 

Usnesení č. 242/21/19: Rada schvaluje aktualizaci Statutu České televize na základě 

požadavku Rady ČT z Usnesení č. 224/20/19, a to tak, že aktualizovaný Statut České televize 

vstoupí v platnost 1. 1. 2020. 

(13:0:1) Návrh byl přijat. J. M. Kašparů se zdržel. 
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8) Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT 

 

Usnesení č. 243/21/19: Rada bere na vědomí materiál „Informace o DVB-T2 a postupu 

digitalizace v ČT“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2019 v 

termínu do 31. října 2020. 

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

 

 

9) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT 

 

Usnesení č. 244/21/19: Rada po projednání schvaluje Harmonogram projednávaných 

materiálů na rok 2020. 

(Příloha č. 5) 

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

 

 

10) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 245/21/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře 

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 6) 

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

 

 

11) Různé 

 

Program 1. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 8. 1. 2020 od 13:00 

hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

12) Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jan Bednář 

   předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Zápis z 11. jednání Dozorčí komise RČT 

2) Zápis z 12. jednání Dozorčí komise RČT 

3) Usnesení č. DK 01/01/20 

4) Usnesení č. DK 02/01/20 

5) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT 

6) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Karmazín      Tomáš Samek, Ph.D.  
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 

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

 

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

Omluveni:  J. Stránský 

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: 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 4. 11. 2019 

 

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) 
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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. 

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) 

 

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 
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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 

 

 

Projednáno na 19. jednání Rady ČT dne 6. 11. 2019 

 

ze dne 14. 11. 2019 

 

Usnesení č. DK 50/11/19 

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

malého rozsahu pod názvem Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST.  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky byla úprava místnosti č. 111 v objektu PST za účelem přesunutí 

technologie a datové knihovny z místnosti serverovny č. 124 do místnosti č. 111 vč. zajištění 

klimatických a provozních podmínek.  

 

Zakázka byla vyhlášena 12. 5. 2017 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30.5.2017. 

Očekávána cena VZ 3.425.000,- Kč bez DPH byla stanovena na základě projektové dokumentace. 

Zadavatel v souladu s RGŘ č. 8/2016 oslovil 4 společnosti v oboru a výzvu zveřejnil na svém profilu.  

Základním kritériem hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena s váhou 100%. Jedinou 

nabídku předložila společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. se sídlem v Jihlavě s nabídkovou cenou 

3.424.255,- Kč bez DPH. Pověření zástupci zadavatele neprováděli hodnocení, protože by byla 

hodnocena nabídka jediného uchazeče. Jediná doručená nabídka splnila všechny požadavky 

zadavatele, proto byla vybrána jako nejvhodnější. V průběhu realizace díla vznikly vícepráce 

v hodnotě 222.262,- Kč a po jejich odsouhlasení zadavatelem došlo k uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě. Zdůvodnění víceprací včetně odkazu na statické posouzení je součástí kompletní 

dokumentace veřejné zakázky a zadavatel i po navýšení finančního plnění setrval stále v režimu 

stavební veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

K dokončení díla došlo dne 1. 12. 2017 a konečná fakturovaná cena předmětu veřejné zakázky byla 

po odsouhlasení skutečně provedených prací stanovena na částku 3.631.178,- Kč bez DPH.  
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Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že při výběrovém řízení pod názvem 

Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST bylo postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb. i s nařízeními GŘ České televize. 

(5:0:0) 

 

 

Usnesení č. DK 51/11/19 
 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 

ustanovení § 6 a 31 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění s názvem 

„Dodávka barelové vody včetně souvisejících služeb“ (dále jen VZ). 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barelové vody včetně souvisejících služeb, 

spočívajících zejména v pronájmu výdejníků vody a poskytnutí jejich servisu a údržby. Předmětem 

bylo též poskytnutí 3 transportních vozíků na barely.  

Předmět VZ byl realizován průběžně na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem na 

dobu 48 měsíců trvání rámcové dohody, případně do vyčerpání částky 1.950.000, -Kč bez DPH, 

pokud k tomuto vyčerpání dojde před uplynutím 48 měsíců.  

Důvody pro vyhlášení veřejné zakázky bylo zajištění dodávky barelové vody včetně zajištění služeb 

s tím souvisejících tak, aby byla zajištěna plynulost dodávek stejné jako v předcházejícím období.   

Zadavatel oslovil pět uchazečů.  Žádná nabídka nebyla vyřazena. Zakázka byla vyhlášena dne 6. 3. 

2017 se lhůtou pro podání nabídek 24. 3. 2017. Nabídky podalo pět uchazečů. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky 1.950.000, -Kč bez DPH na dobu 48 měsíců byla stanovena odhadem na 

základě minulých let. Základním hodnotícím kritériem by ekonomická výhodnost, a to nabídková 

cena s váhou 85% a počet barelů vody zdarma na akce ČT s váhou 15%. 

Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Jako nejvýhodnější podle dílčích hodnotících kritérií 

ekonomické výhodnosti byla vybrána nabídka uchazeče Stolní Voda s.r.o. s nabídkovou cenou 

837.521, -Kč a počtem barelů 1.000 kusů. Uchazeč Stolní Voda s.r.o. následně požádal o vyřazení 

z VZ, které odůvodnil chybnou kalkulací ceny s tím, že by nemohl za tuto cenu zajistit požadovanou 

službu.  

Hodnotící komise následně vybrala uchazeče, který se umístil na druhém místě v hodnocení 

nabídek, a to společnost Crystalis s.r.o. s nabídkovou cenou 967.521, -Kč a počtem barelů 1000 

kusů.  

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

zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. ani vnitřní směrnice České televize. 

(5:0:0) 

ze dne 18. 11. 2019 

 

Usnesení č. DK 52/11/19 

 

Dozorčí komise po projednání materiálu Česká televize po roce 2021 doporučuje managementu 

České televize prostřednictvím Rady České televize, aby byla navržena a postupně realizována 

konkrétní úsporná opatření, která povedou k zachování vyrovnaných rozpočtů v letech 2022 až 2024. 

S realizací úsporných opatření dozorčí komise navrhuje začít již při plánování rozpočtu na rok 2020.  

(5:0:0) 
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Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 19. jednání Rady ČT konaného dne 6. 11. 

2019. 

 

 

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

 

Usnesení č. DK 53/11/19 (Příloha č. 1) 

 

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

se souhrnnou informací k těmto výběrovému řízení: 

 

 181020700 Výměna HR informačního systému ČT 

 180919800 Obnova grafického systému Vizrt 

 

 

s termínem do 10. prosince 2019. 

(5:0:0) 

 

 

 

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Jiří Staněk 

 předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 53/11/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 19. 11. 2019  

 

 

Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 53/11/19 
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Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 53/11/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k těmto výběrovým řízením: 

 

 

 181020700 Výměna HR informačního systému ČT 

 180919800 Obnova grafického systému Vizrt 

 

 

s termínem do 10. prosince 2019. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk 

           předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 

 
Zápis z 12. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 3. 12. 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: 

 

6. Zahájení 

7. Hlasování per rollam  

8. Informace z jednání Rady ČT 

9. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

10. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 3. 12. 2019 
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Usnesení č. DK 54/12/19 

 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá zprávu o plnění investičního plánu za 3. 

čtvrtletí roku 2019. Z celkových plánovaných investic pro rok 2019 ve výši 695 mil. včetně převodu 

z roku 2018 bylo plnění již uskutečněno nebo právě probíhá u zakázek v hodnotě 471 mil. Kč, což je 

více jak 2/3 z finančního objemu plánu investic.  

 

V rámci přechodu na DVB-T2 (1080p) byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 134 mil. 

Kč, tj. téměř ¾ plánovaného objemu na rok 2019. U dalších 13 % probíhá veřejná zakázka. 

 

U výdajů na generační obměnu byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 68 mil. Kč, což 

představuje více než 1/2 plánovaných výdajů. U dalších 24 % probíhá veřejná zakázka a u 2 % se 

veřejná zakázka připravuje. 

 

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 3. čtvrtletí 2019, která obsahuje přehled 

jednotlivých plnění a stav rozpracovanosti investičního plánu a tvoří přílohu tohoto usnesení.   

(5:0:0) 

 

 

Příloha k Usnesení č. DK 54/12/19 

 

Průběžná informace o stavu schválených investičních 

projektů za 1. - 3. čtvrtletí 2019 
 

Základní informace o stavu investičních projektů k 30. 9. 2019 

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

investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánovaným postupem prací. 

 Investice v hodnotě 471 mil. Kč, což představuje více než 2/3 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 

134 mil. Kč, tj. téměř ¾ plánovaného objemu na rok 2019. U dalších 13 % probíhá veřejná zakázka. 

 U výdajů na generační obměnu byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 68 mil. 

Kč, což představuje více než 1/2 plánovaných výdajů. U dalších 24 % probíhá veřejná zakázka a u 2 

% se veřejná zakázka připravuje.  

 

Uskutečněná plnění za 1. - 3. čtvrtletí 2019 

 

Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 30. 9. 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 471 mil. Kč, což představuje 68 % 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. 
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Tabulka č. 1 – stav plnění investic k 30. 9. 2019  

 

(v tis. Kč) 

Investiční plán 

pro rok 2019 

(včetně 

převodu z 

roku 2018) 

Skutečnost 
Probíhá 

plnění 

televizní technika a technologie 126 738 72 750 23 656 

informační technologie a digitální archiv 119 885 63 069 34 135 

správa areálu, elektro a 

vzduchotechnika 
111 116 28 194 34 727 

generační obměna infrastruktury 55 107 14 255 19 737 

generační obměna televizní techniky 69 717 13 804 20 618 

ostatní 29 810 8 818 2 401 

přechod na DVB-T2 (1080p) 182 627 67 007 67 432 

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 695 000 267 897 202 706 

 

 

Stav rozpracovanosti investičního plánu 

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

K 30. 9. 2019 bylo 78 % finančního objemu investic ve stavu, kdy již byly uskutečněny nebo byly 

v některé z fází jejich plnění. U 11 % z celkového finančního objemu investičních akcí probíhá 

veřejná zakázka a u 1 % probíhá tvorba zadávací dokumentace. Zbývajících 10 % z finančního 

objemu investic plánovaných na rok 2019 je ve stavu nerozpracováno. 

 

Tabulka č. 2 - Stav rozpracovanosti investičního plánu k 30. 9. 2019 (v % z plánovaného objemu peněžních 

prostředků) 

 

(v %) 

Nerozpr

acován

o 

Příprav

a 

veřejné 

zakázky 

Probíhá 

veřejná 

zakázka 

Probíhá 

plnění 

Investic

e 

uskuteč

něna 

televizní technika a technologie 4% 2% 11% 38% 45% 

informační technologie a digitální 

archiv 
8% 1% 0% 58% 34% 

správa areálu, elektro a 

vzduchotechnika 
16% 0% 4% 58% 22% 

generační obměna infrastruktury 6% 4% 11% 58% 21% 

generační obměna televizní techniky 6% 0% 34% 41% 20% 

ostatní 34% 2% 27% 9% 27% 

přechod na DVB-T2 (1080p) 12% 0% 13% 40% 36% 



16 

(v %) 

Nerozpr

acován

o 

Příprav

a 

veřejné 

zakázky 

Probíhá 

veřejná 

zakázka 

Probíhá 

plnění 

Investic

e 

uskuteč

něna 

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 10% 1% 11% 46% 32% 

 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 20. jednání Rady ČT konaného dne 20. 11. 

2019. 

 

 

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

 

Usnesení č. DK 55/12/19 (Příloha č. 1) 

 

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

se souhrnnou informací k tomuto výběrovému řízení: 

 

 180816400 Mikroporty pro reportážní štáby 

 

 

s termínem do 24. ledna 2020. 

(5:0:0) 

 

 

 

Ad 5) Různé 

 

Termíny jednání DK: 28. 1. 2020, 11. 2. 2020 ve 14:00 hod., 24. 3. 2020 

 

 

 

 Bc. Jiří Staněk 

      předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 1 

k Usnesení č. DK 55/12/19 

 

Ing. Petr Dvořák, MBA  

Generální ředitel ČT  

 

 

V Praze dne 3. 12. 2019  
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Věc: Žádost DK na GŘ o poskytnutí materiálů dle Usnesení č. DK 55/12/19 

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

na základě Usnesení č. DK 55/12/19 Vás žádáme cestou Rady ČT o předložení zadávací 

dokumentace včetně formuláře se souhrnnou informací k tomuto výběrovým řízením: 

 

 

 180816400 Mikroporty pro reportážní štáby 

 

 

s termínem do 24. ledna 2020. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk 

            předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 01/01/20 

 

Dozorčí komise obdržela první návrh rozpočtu České televize na rok 2020 s datem listopad 2019. 

V prosinci 2019 obdržela dozorčí komise druhou (upravenou) variantu rozpočtu respektující 

doporučená úsporná opatření. K této variantě rozpočtu České televize na rok 2020 předkládá dozorčí 

komise své stanovisko. 

 

Návrh rozpočtu České televize na rok 2020 je koncipován tak, aby bylo zachováno vysílání šesti 

programů a byla realizována nová výroba televizních pořadů a filmů a je sestaven v objemu běžných 

nákladů a výnosů ve výši 6,775 miliardy Kč a investic ve výši 321 miliónů Kč.   

 

Oproti původnímu návrhu byl rozpočet upraven tak, že celkové výdaje České televize v roce 2020 

jsou o 170 mil. nižší, a to v následujících položkách: 

 Výrobní úkol byl snížen o 100 mil. Kč. Snížení nákladů se dotklo především připravovaných 

projektů, jejichž výroba byla zrušena, resp. odložena a dále nealokovaných prostředků, o jejichž 

použití je rozhodováno během roku na základě předkládaných námětů. 

 Provozní náklady byly sníženy o 15 mil. Kč a investice o 25 mil. Kč. U provozních nákladů se 

snížení týká například cestovného, nákupu drobného majetku a ostatních osobních nákladů. Výdaje 

na generační obměnu infrastruktury v areálu ČT Praha zůstávají nezměněny.  

 Jednorázové výdaje související s přechodem na DVB-T2 (standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu byly sníženy o 30 mil. Kč. 

 

Na straně příjmů rozpočet počítá pouze s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů zahrnuje 

všechny položky potřebné pro výrobu pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Při zohlednění nákladů 
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spojených s vysíláním přenosů ze dvou mezinárodních sportovních akcí konaných v roce 2020 je 

rozpočet běžných nákladů oproti roku 2019 o 74 mil. Kč nižší. Se srovnatelným sudým rokem 2018 je 

pak předložený rozpočet na rok 2020 o 185 mil. Kč nižší., K poklesu celkových nákladů dochází i 

přesto, že rostoucí mzdy v České republice zvyšují mzdové náklady a zároveň dochází k růstu cen i 

ostatních vstupů. Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2020 je plánován ve výši 1,190 mld. 

Kč, tedy o 170 mil. vyšší než byl původní návrh rozpočtu (listopad 2020) a o 190 mil. vyšší oproti 

Dlouhodobým plánům. Stanovisko dozorčí komise k návrhu rozpočtu České televize na rok 2020 

s podrobným rozborem tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Dozorčí komise chápe úsporná opatření přijatá managementem České televize pro rok 2020 jako 

první krok k dalším úsporným opatřením směřujícím k vyrovnanému hospodaření České televize 

v letech 2021-2024. 

 (5:0:0) 

 

 

Příloha k Usnesení č. DK 01/01/20 

 

Stanovisko dozorčí komise k návrhu rozpočtu České televize na rok 2020 

 
Rozpočet České televize na rok 2020 je koncipován tak, aby bylo zachováno vysílání šesti programů 

a byla realizována nová výroba televizních pořadů a filmů. Nový návrh rozpočtu na rok 2020 je 

sestaven v objemu běžných nákladů a výnosů ve výši 6,775 miliardy Kč a investic ve výši 321 

miliónů Kč. Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2020 je plánován ve výši 1,19 mld. Kč, tedy 

o 170 mil. vyšší než byl původní návrh rozpočtu.   

 

Vyčíslení úspor oproti původnímu návrhu rozpočtu 

 

Na základě usnesení Rady ČT ze dne 20. 11. 2019 byl původní návrh rozpočtu upraven tak, že 

celkové výdaje ČT v roce 2020 budou o 170 mil. nižší, a to v následujících položkách: 

 Výrobní úkol byl snížen o 100 mil. Kč. Snížení nákladů se dotklo především dvou projektů, 

jejichž výroba byla zrušena, resp. odložena a dále nealokovaných prostředků, o jejichž použití je 

rozhodováno během roku na základě předkládaných námětů. 

 Provozní náklady byly sníženy o 15 mil. Kč a investice o 25 mil. Kč. U provozních nákladů se 

snížení týká například cestovného, nákupu drobného majetku a ostatních osobních nákladů.  

 Jednorázové výdaje související s přechodem na DVB-T2 (standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu byly sníženy o 30 mil. Kč. 

 

 

Náklady 

 

Výrobní úkol 

Nejvýznamnější položkou rozpočtu je výrobní úkol, který představuje nákupy služeb přímo související 

s výrobou nových pořadů. Prostředky jsou plánovány především na výrobu původní české 

dramatické tvorby, zpravodajství, publicistiky, dokumentů, pořadů pro děti, zábavu a sportovní 

pořady. Meziroční zvýšení výrobního úkolu souvisí s konáním ME ve fotbale a letními Olympijskými 

hrami, ke kterým má Česká televize nakoupena televizní práva. Část ceny byla již uhrazena, jako 

náklad bude zaúčtováno v roce 2020. 
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DVB-T2 

Výdaje České televize v letech 2018 až 2021 významně ovlivňuje projekt DVB-T2, který zahrnuje 

nejen vlastní přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, ale také nutnou změnu formátu 

záznamu obrazu ve vysokém rozlišení z 1080i na 1080p. V rámci dlouhodobé strategie je součástí 

projektu i nutný rozvoj Nových medií a s tím související vývoj perspektivního distribučního mixu. 

V roce 2020 jsou plánovány výdaje spojené s přechodem na DVB-T2 (1080p) a přeměnou 

distribučního mixu ve výši 430 miliónů Kč. Tyto výdaje zahrnují zejména služby nového 

přechodového multiplexu 11, informační kampaň k přechodu na DVB-T2, náklady na služby a 

zaměstnance potřebné k zahájení projektu nové vysílací platformy a investice spojené s 

technologickou obměnou výrobního řetězce. 

 

Generační obměna 

Rozpočet na rok 2020 také počítá s další etapou generační obměny televizní techniky, výrobních 

kapacit a infrastruktury v areálu České televize v Praze, kde některá zařízení a technologie jsou již 

na hranici životnosti a je potřeba je postupně obnovovat. Na generační obměnu je v roce 2020 

naplánováno použít 132 milionů Kč.  

 

Mzdy, provozní a režijní náklady 

Mzdy v České republice v posledních letech výrazně vzrostly. Průměrná mzda v ČR se v letech 2016 

až 2019 zvyšovala ročním tempem 4 až 8% a dle ekonomických prognóz se očekává růst i 

v následujících letech. Česká televize na zvyšování mezd v ekonomice musí reagovat, což má vliv 

na růst mzdových nákladů.  

Provozní a režijní náklady zahrnují náklady na vysílací síť a přenosy, výběr televizních poplatků, 

kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, opravy, energie a další. Při zohlednění nákladů na 

provozování stravovacích zařízení, které jsou kompenzovány výnosy, jsou celkové provozní a režijní 

náklady meziročně nižší o 9 mil. Kč. Toho poklesu bylo dosaženo i přes nárůst cen služeb jako je 

ostraha a úklid nebo vodné a stočné. Na růst nakupovaných služeb má vliv zvyšující se minimální 

mzda v České republice. Náklady jsou dále ovlivněny rozšiřování činnosti v oblasti regionálního 

zpravodajství, kdy v roce 2020 budou nová studia v Ústní nad Labem a Plzni v provozu již po dobu 

celého roku. Zvyšování nákladů na podporu technických a IT systémů je kompenzována nižší 

potřebou investičních prostředků a souvisí se změnou obchodní politiky dodavatelů, kdy prodávají 

technické zařízení za nižší cenu, ale odběratelé musí následně platit roční podporu nebo místo 

nákupu zařízení dochází k jeho poskytování v podobě služby. Rozpočet počítá s nižšími výdaji 

například u těchto položek: záznamové nosiče (-22 %), opravy (-8 %), právní a ostatní poradenství (-

7 %), náklady na energii (-2 %).  

Česká televize dlouhodobě čelí negativní ekonomické realitě v podobě rostoucích cen vstupů při 

neměnné výši televizního poplatku (již 13 let). Díky přijatým opatřením a kontrole nákladů však 

nedochází k nárůstu celkových nákladů ČT.  

 

Příjmy 

 

U televizních poplatků, které představují více jak 90 % příjmů České televize, počítá rozpočet 

s příjmem ve výši 5,66 miliardy Kč, což je o 20 milionů Kč více, než bylo plánováno na rok 2019. 

Plánovaný příjem vychází z vývoje skutečných příjmů v roce 2019, kdy se daří díky oslovovacím 

akcím zvyšovat počet evidovaných poplatníků. Počet evidovaných přijímačů na konci roku 2019 je 

očekáván o 15 tis. vyšší, než byl na konci roku 2018, což se pozitivně odrazí ve výši příjmů během 

roku 2020.  
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Porovnání rozpočtu po provedených úsporách s původním návrhem rozpočtu: 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

výnosy z podnikatelské činnosti 777 000 777 000 0 

ostatní výnosy 49 000 49 000 0 

čerpání fondu televizních poplatků 5 949 000 6 064 000 -115 000 

VÝNOSY celkem 6 775 000 6 890 000 -115 000 

mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění  2 120 000 2 120 000 0 

výrobní úkol 2 320 000 2 420 000 -100 000 

provozní a režijní náklady 1 695 000 1 710 000 -15 000 

DPH bez nároku na odpočet 170 000 170 000 0 

odpisy dlouhodobého majetku 460 000 460 000 0 

odpisy televizních práv, změna stavu zásob 10 000 10 000 0 

NÁKLADY celkem 6 775 000 6 890 000 -115 000 

     

    

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

investice  321 000 346 000 -25 000 

 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 2020 

po úsporách 

Rozpočet 2020 

původní návrh 
Rozdíl 

výdaje související s přechodem na DVB-T2 

(standard 1080p) a přeměnou 

distribučního mixu 

430 000 460 000 -30 000 

 

Porovnání rozpočtu nákladů na rok 2020 s porovnatelným sudým rokem 2018: 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 

2020 

Rozpočet 

2018 
Rozdíl 

NÁKLADY celkem 6 775 000 6 960 000 -185 000 

 

 

Závěr 

 

Na straně příjmů návrh rozpočtu počítá pouze s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů 

zahrnuje všechny položky potřebné pro výrobu pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Při 

zohlednění nákladů spojených s vysíláním přenosů ze dvou mezinárodních sportovních akcí 

konaných v roce 2020 je rozpočet běžných nákladů oproti roku 2019 o 74 mil. Kč nižší. Se 

srovnatelným sudým rokem 2018 je pak předložený rozpočet na rok 2020 o 185 mil. Kč nižší, než byl 

rozpočet v roce 2018. K poklesu celkových nákladů dochází i přesto, že rostoucí mzdy v České 

republice zvyšují mzdové náklady a zároveň dochází k růstu cen i ostatních vstupů. Rozpočet na rok 

2020 je sestaven v souladu s Dlouhodobými plány. Plánovaný konečný stav finančních prostředků na 

konci roku 2020 je o 170 mil. Kč vyšší, než byl původní návrh rozpočtu a zároveň je 190 mil. Kč nad 

hranicí stanovenou v Dlouhodobých plánech na roky 2017 - 2021.  
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Dozorčí komise chápe úsporná opatření přijatá managementem České televize pro rok 2020 jako 

první krok k dalším úsporným opatřením směřujícím k vyrovnanému hospodaření České televize 

v letech 2021-2024. 

 

 

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 02/01/20 

 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2020. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 02/01/20 

 

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2020 

 

 

V 1. čtvrtletí 2020 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.  

 

 

Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 

 

  Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na r. 2020 

leden 2020 Zpráva o programu ČT sport za 2. pol 2019 

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

leden 2020 Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 

leden 2020 Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2019 

únor 2020 Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2019 

únor 2020 Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2019  - do 11.2.2020 
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březen 2020 Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pol. 

březen 2020 Zpráva o ČT art za rok 2019 

březen 2020 Zpráva o ČT D za rok 2019 

duben 2020 Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2019  

duben 2020 Zpráva o programu ČT1 (ROK)  

duben 2020 Zpráva o programu ČT2 (ROK) 

květen 2020 Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu GŘ 

červen 2020 Účetní závěrka a přehledu pohledávek a závazků ČT (ROK) 

červen 2020 Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech 

červen 2020 Zpráva o stavu a rozvoji technologií (ROK) 

červenec 2020 Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 1. pol.  

červenec 2020 Zpráva o programu ČT sport za 1. pol. 

srpen 2020 Informace o činnosti úseku obchodu (ROK) 

srpen 2020 Informace o plnění rozpočtu ČT za 1.pol. 

srpen 2020 Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, ČT art  na 2.pol.  

září 2020 Návrh rozpočtu Rady ČT (ROK) 

září 2020 Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion (ROK) 

září 2020 Informace o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů (ROK) 

září 2020 Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol.  

říjen 2020 Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 1. pol. 

říjen 2020 Informace o činnosti divize Výroby (ROK) 

říjen 2020 Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT 
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listopad 2020 Návrh rozpočtu ČT (ROK) 

listopad 2020 Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT (ROK) 

prosinec 2020 Informace o činnosti divize Nových médií (ROK)  

prosinec 2020 Zpráva o činnosti úseků IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz (ROK) 

prosinec 2020 Projednání návrhu rozpočtu ČT (ROK) 

 

 

Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 11. 12. 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 

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 
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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 

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 

28. 11. 2019 
V. Vačkář Česká vlajka 15. 5. 2019 

Odpověď Rady 
ČT 

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   
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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 

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 11. 12. 2019 
Odpověď Rady 

ČT 

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. 
CT119988

/19 

19. 11. 2019 K .Holina podněty k prověření ČT   

cj. 
CT119989

/19 

19. 11. 2019 Svaz vodní dopravy stížnost na pořad Nedej se   

cj. 
CT121718

/19 

21. 11. 2019 J. Lameš stížnost na pořad Černé ovce   

cj. 
CT124332

/19 

22. 11. 2019 Senát, P. Fischer česko-čínská spolupráce-dotazy   

cj. 
CT129365

/19 

2. 12. 2019 RRTV stížnosti   
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cj. 
CT131506

/19 

4. 12. 2019 
A. Juchelka, PSP 

ČR- 
stanovisko k reportáži V předvečer 

tragédie 
11. 12. 2019 

Odpověď Rady 
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 

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 

Částečná 
odpověď 

RČT 
2. 10. 
2019 

cj. 
CT1035
910/19 

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 

 


