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Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 22. 7. 2020 

 

 

Přítomni:  J. Dědič, R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl,  

R. Kühn, P. Kysilka, H. Lipovská, P. Matocha, T. Samek, Z. Šarapatka,  

J. Šlégr, D. Váňa, L. Veselý 

 

Omluveni: J. M. Kašparů – odchod 15:40 hod. 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   R. Kühn 

Hosté:  P. Dvořák, V: Kolář, M. Cimirot, M. Fridrich, J. Staněk, M. Kratochvíl,  

I. Wintrová 

 

 

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 stavu a rozvoji technologií v roce 2019 

7. Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2019 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 142/12/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

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

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 143/12/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředsedové Jaroslav 

Dědič a Daniel Váňa a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 144/12/20: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu a rozvoji technologií v roce 

2019“. Hodnotící zprávou pověřuje místopředsedu Jaroslava Dědiče. 

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

 



2 

Usnesení č. 145/12/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT R. Kühna, že k 

dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, které vyplývají z plnění usnesení ze 

zápisů jednání rady. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

1. Celkový podíl na sledovanosti České televize v prvním pololetí dosáhl 31,25 procenta  

a Česká televize se tak stala nejsledovanější televizní skupinou v zemi. Zároveň se jedná o 

nejvyšší pololetní výsledek od roku 2008. Významnou měrou přispěl hlavní kanál ČT1 s 

podílem na sledovanosti 17,19 procenta, což bylo nejvíce za posledních 10 let. 

Zpravodajská ČT24 s podílem 5,72 procenta zopakovala rekordní sledovanost z prvního 

pololetí roku 2013.  

První pololetí znamenalo nejen vyšší hodnoty sledovanosti, ale rovněž spokojenosti diváků 

s programovou nabídkou České televize. Nejvyšších hodnot, na škále od 1 do 10, dosáhly 

stanice ČT art a nový kanál ČT3. Shodně 8,8, což je o 4 desetiny více, než je průměr 

televizního trhu. Nad tímto průměrem jsou dlouhodobě všechny programy České televize. 

Z pohledu internetové návštěvnosti si nejvyšší meziroční nárůst připsal zpravodajský web 

ČT24. Jeho průměrná měsíční návštěvnost dosáhla v 1. pololetí na více než  

2 miliony reálných uživatelů; v březnu to bylo dokonce přes 3,5 milionu. Oproti roku 2019 se 

tak zvedla o 65 procent. Nárůst o více než 30 procent měl web Déčka. Z hlediska celkového 

času stráveného sledováním videoobsahu připadlo na  Českou televizi v 1. pololetí 43,6 

procenta veškerého přehraného obsahu. 

2. K nadprůměrnému výsledku sledovanosti celé České televize přispívá nová stanice pro 

seniory ČT3, oslovující převážně věkovou skupinu nad 65 let, která tvoří přes 62 procent 

jejích diváků. Česká televize dokázala touto stanicí zaujmout diváky z menších sídel do 5 

tisíc obyvatel a také více diváků se základním vzděláním či vyučené, které se dosud 

nedařilo v takové míře oslovit. Průměrný podíl na sledovanosti dosáhl u stanice ČT3, od 23. 

března do 30. června, hodnoty 4,51 procenta. V cílové skupině diváků starších 65 let to bylo 

6,9 procenta. 

Z výsledků dvou výzkumů veřejného mínění z poslední doby je zřejmé, že 7 z 10 

dotazovaných se shodlo na tom, že spuštěním kanálu ČT3 napomáhá Česká televize 

nejohroženější skupině, tedy seniorům, překonat současné období, resp. ulehčit dopady 

nouzového stavu a karantény (zdroj: Kantar CZ, obecná populace 18+, N=1 000)  

a podobný podíl oslovených souhlasil s tím, že by Česká televize měla i nadále ve vysílání 

tohoto programu pokračovat (zdroj: Median a STEM/MARK, obecná populace 18+, 

N=2 000). Oblibu kanálu ČT3 potvrzuje i deklarovaná divácká spokojenost, která dosahuje 

nadprůměrné hodnoty 8,8. 
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3. Jarní vysílání stanice ČT art zaznamenalo vůbec největší zájem diváků od spuštění 

programu před sedmi lety v roce 2013. Týdně osloví přes milion lidí. Společně s vyšším 

podílem na celkové televizní sledovanosti v prvním pololetí vzrostla i divácká spokojenost na 

známku 8,8.  

Nejvyšších hodnot dosahovala stanice zejména v době nouzového stavu, během kterého 

byly zrušené kulturní akce. Art divákům nabídl premiéry divadelních a hudebních záznamů, 

pořady s výraznými umělci domácí i zahraniční tvorby a také speciální živé přenosy. Trend 

vysokého diváckého ohlasu si ČT art drží i v letních měsících, kdy například týden od 6. 

července se stal nejsledovanějším týdnem v historii kulturního kanálu.  

4. Kolegium Rady seniorů České republiky na svém zasedání přijalo usnesení týkající se 

programu ČT3. Konstatuje v něm, že vysílání ČT3 je nejen seniorskou, ale také věkově 

mladší populací velmi pozitivně hodnoceno, a proto Rada seniorů požaduje jeho celoroční 

provoz. Předseda Zdeněk Pernes informoval, že se Rada seniorů s tímto požadavkem 

obrátila mimo jiné na předsedu vlády, ministra kultury, ministryni financí, ministryni práce a 

sociálních věcí, prezidenta České republiky, předsedy obou komor Parlamentu České 

republiky a předsedy parlamentních stran. 

5. Asociace klinických psychologů ocenila klíčovou roli, kterou Česká televize, a zejména kanál 

ČT 24, sehrály ve zvládnutí pandemické krize, především v oblasti šíření informací o 

psychologické pomoci. Asociace klinických psychologů nabídla pokračování spolupráce při 

poskytování odborné součinnosti tak, aby téma psychologické pomoci v nemoci a 

psychoterapie bylo ve vysílání ČT zprostředkováváno odborníky. 

6. Česká televize bude stejně jako v minulé sezóně i v té nadcházející vysílat vybrané zápasy 

nejvyšší domácí fotbalové soutěže a finále Ligy mistrů. Česká televize získala opět od 

společnosti O2 TV práva na páteční volbu ze zápasů nejvyšší české fotbalové ligy i práva na 

společné vysílání přímého přenosu finále Ligy mistrů UEFA a Superpoháru UEFA. Každé 

úterý a středu ČT sport navíc nabídne sestřihy z právě odehraných utkání Ligy mistrů. 

Páteční fotbalové vysílání pak doplní tradiční pořady Fotbal extra, Dohráno a Dohráno plus. 

Diváci na programu ČT sport dále uvidí zápasy z druhé nejvyšší fotbalové soutěže Fortuna 

Národní ligy a přímé přenosy z pohárové soutěže MOL Cup. Pokračovat bude projekt Můj 

fotbal živě nabízející přímé přenosy z regionálních soutěží. Vedle toho má Česká televize do 

roku 2022 zajištěna práva na kvalifikační zápasy české fotbalové reprezentace a na zápasy 

Evropské ligy s právem první volby do roku 2021. Vlastní i práva na mistrovství světa z 

Kataru v roce 2022, zápasy v soutěži Liga národů UEFA a odložené EURO 2021, posunuté 

z roku 2020 vlivem pandemie koronaviru. 

7. Česká televize spustila dvouměsíční prázdninové putování po republice „Českem tam a 

zpět“ s podtitulem „Víkend začíná s Českou televizí“, jehož cílem je pomoci regionům a 

podpořit tamní cestovní ruch. Projekt odstartoval v pátek 3. července v Karlových Varech, 

následoval Český Krumlov, Ostrava – Dolní Vítkovice, mezi dalšími zastávkami budou 

Ještěd, Mikulov, Hřensko, Rožnov pod Radhoštěm, Litomyšl a Telč. Na každém místě 

návštěvníci mohou nahlédnout do zákulisí zpravodajství, potkat známé tváře 

a prostřednictvím pozvaných hostů představit méně známé turistické cíle a lépe poznat celý 

místní region. Součástí každé zastávky je také doprovodný program pro rodiny s dětmi. 

Divákům u televizních obrazovek Česká televize nabízí živé vstupy - od Studia 6 až 

po večerní Události. 
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8. Téměř dvanáct a půl milionu korun se podařilo vybrat v průběhu letošní, v pořadí již 

dvaadvacáté, sbírky Pomozte dětem. Nejvyšší výtěžek za posledních devět let společného 

charitativního projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) tak 

dovolí podpořit dalších 5 249 dětí po celé republice. Slavnostní podepsání smluv 

o nadačních příspěvcích se uskutečnilo v minulém týdnu a sbírka tím oficiálně překonala 

hranici čtvrt miliardy korun, které za dobu fungování od roku 1998 vybrala na pomoc již více 

než dvěma stům tisícům dětí. 

9. Česká televize v sobotu 4. července uvedla v přímém přenosu 21. ročník benefičního 

koncertu Dnů dobré vůle z Velehradu, tentokrát v duchu sjednocení společnosti 

a poděkování za službu a nasazení všech, kteří se podíleli na řešení a zmírnění 

koronavirové krize. O den později program ČT2 opět v přímém přenosu divákům 

zprostředkoval tradiční bohoslužbu, která se na moravském poutním místě koná vždy  

u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. 

10. Agentura Mediatenor vypracovala srovnání zahraničních zpravodajských relací v období 

koronaviru. Ze studie vyplývá, že koronavirus byl jednoznačně dominantním tématem všech 

srovnávaných zpravodajských pořadů. Události České televize společně s Tagesschau ARD 

zaujímaly druhý nejnižší podíl na úrovni 89 procent stopáže hlavního zpravodajského 

pořadu. Vůbec největší podíl měl Zeit im Bild rakouské televize ORF s 97 procenty, naopak 

nejmenší vykázaly Správy RTVS s 82 procenty. 

Události ČT podle studie současně přinášely druhé nejvyšší množství informací bez 

souvislosti s koronavirem a pokrývaly nejvyšší počet různých zahraničních lokalit. 

Podrobnější informace jsou součástí přílohy. 

11. Televizní digitalizace má za sebou další významný krok, poté co v minulém týdnu na jihu 

Čech skončilo vysílání České televize ve starém formátu. Přechod začal na konci listopadu 

2019 v Praze a ve středních Čechách. V době nouzového stavu, kdy bylo vysílání České 

televize klíčové pro zajištění informovanosti všech obyvatel, byla druhá vlna digitalizace 

pozastavena. Přechod na nový, modernější standard DVB-T2 dále pokračuje na konci 

července v Jihomoravském kraji.  

Česká televize o nutnosti přechodu informuje prostřednictvím informačního speciálu 

vkládaného do regionálního tisku, pomocí rozhlasových a televizních spotů a přímou 

komunikací s regiony. 

12. Česká televize na prázdniny připravila tradiční letní hru, která pod názvem „Zachraň 

trosečníky“ vyzývá děti a jejich rodiny k výletům a aktivnímu trávení volného času. Na letní 

hře Česká televize spolupracuje s Asociací turistických informačních center, Skautem 

a významnými přírodními a historickými památkami.  

V loňském roce se do letní soutěže nazvané „Rozbzuč Déčko!“ zapojilo více než 46 tisíc 

hráčů. Dohromady vyrazili na téměř 60 tisíc výletů a zachránit Déčko se jim na konci srpna 

povedlo pomocí více než 150 tisíc nalezených hesel. 

13. Jako poslední bod této informace bych rád zařadil pozvánku pro nové i stávající členy 

k prohlídce České televize. Jedná se o možnost navštívit televizní studia a objekt 

zpravodajství za účasti vedoucích pracovníků příslušných divizí České televize. Jako 

termín je možné navrhnout středu 26. srpna, před příštím zasedáním Rady, případně jej 

lze přizpůsobit požadavkům Rady. 
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5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 146/12/20: Rada bere na vědomí zápis z 5. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

14. 7. 2020. 

(Příloha č. 1) 

 (10:2:3) Návrh byl přijat. Proti hlasovali J. Kratochvíl, V. Karmazín. Zdrželi se H. Lipovská,  

L. Veselý, R. Bradáč 

 

Usnesení č. 147/12/20: Rada schvaluje usnesení č. DK 27/06/20 přijaté formou per rollam 

dne 17. 7. 2020 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 2. čtvrtletí roku 2020. 

(Příloha č. 2) 

(9:2:4) Návrh byl přijat. Proti hlasovali J. Kratochvíl, H. Lipovská. Zdrželi se L. Veselý, R. 

Bradáč, V. Karmazín, P. Matocha 

 

Usnesení č. 148/12/20: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 28/06/20 přijaté formou per 

rollam dne 17. 7. 2020, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Dodávky 

broadcast nosičů“. 

(Příloha č. 3) 

(11:0:4) Návrh byl přijat. Zdrželi se H. Lipovská, R. Bradáč, V. Karmazín, J. Kratochvíl, L. 

Veselý 

 

Usnesení č. 149/12/20: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 29/06/20 přijaté formou per 

rollam dne 17. 7. 2020, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem 

„Rekonstrukce VZT zařízení v obj. ČT“. 

(Příloha č. 3) 

(11:0:4) Návrh byl přijat. Zdrželi se H. Lipovská, L. Veselý, V. Karmazín, J. Kratochvíl 

 

 

6) Zpráva o stavu a rozvoji technologií v roce 2019 

 

Usnesení č. 150/12/20: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o stavu a rozvoji technologií 

v roce 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. 

června 2021. 

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

 

 

7) Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2019 

 

Usnesení č. 151/12/20: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT 

v roce 2019“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. 

dubna 2021. 

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

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 152/12/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT R. Kühna 

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 4 tohoto zápisu). 

(12:0:2) Návrh byl přijat. P. Kysilka, H. Lipovská se zdrželi hlasování. 
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9) Různé 

 

a) Usnesení č. 153/12/20: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla. 

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

 

b) Program 13. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 26. 8. 2020 

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

 

 

10) Závěr  

 

 

 

 

 

           René Kühn 

     předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Zápis z 5. jednání Dozorčí komise RČT  

2) Usnesení č. DK 27/06/20  

3) Usnesení č. DK 28/06/20 

Usnesení č. DK 29/06/20 

4) Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Dědič                             Mgr. Ing. Daniel Váňa, CSc. 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 5. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 14. 7. 2020 

 

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

Omluveni:  J. Staněk  

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Maceška 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 21. 6. 2020 

 

Usnesení č. DK 25/05/20 

 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 3. čtvrtletí roku 2020. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 25/05/20 

 

 
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 3. ČTVRTLETÍ 2020 

 
 

Ve 3. 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. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků související s údržbou a opravami 

areálu Kavčí hory.  
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Usnesení č. DK 26/05/20 

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

1. čtvrtletí roku 2020. 

 

Vzhledem k přijatým preventivním opatřením (omezení vstupu osob do areálu ČT, nutnost 

dodržovat odstupy atd.) dochází k posunu v realizaci některých větších investičních akcí. Týká se to 

zejména oblasti rekonstrukcí a obměn v areálu Kavčích hor, které jsou prováděny dodavatelskými 

subjekty. Původně naplánované akce budou opět obnoveny, jakmile to situace umožní. Pokud by 

zastavení prací trvalo více měsíců, dojde k přesunu realizace do roku 2021 a původně naplánované 

prostředky nebudou v roce 2020 použity, ale budou přesunuty jako mimořádná položka do rozpočtu 

roku 2021. I přes nařízená opatření byly Investice v hodnotě 224 mil. Kč, což představuje více než 

½ finančního objemu plánu investic, již uskutečněny nebo jsou realizovány.  

 

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

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

informace o stavu schválených investičních projektů za 1. čtvrtletí 2020, která obsahuje přehled 

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

(5:0:0) 

 

 

Příloha k Usnesení č. DK 26/05/20 

 

Průběžná informace o stavu schválených investičních  
 
projektů za 1. čtvrtletí 2020 
 
Základní informace o stavu investičních projektů k 31. 3. 2020 

 Vzhledem k přijatým preventivním opatřením (omezení vstupu osob do areálu ČT, 

nutnost dodržovat odstupy atd.) dochází k posunu v realizaci větších investičních akcí. 

Týká se to zejména oblasti rekonstrukcí a obměn v areálu Kavčích hor, které jsou 

prováděny dodavatelskými subjekty.  

 Původně naplánované akce budou opět obnoveny, jakmile to situace umožní. Pokud by 

zastavení prací trvalo více měsíců, dojde k přesunu realizace do roku 2021 a původně 

naplánované prostředky nebudou v roce 2020 použity, ale budou přesunuty jako 

mimořádná položka do rozpočtu roku 2021. 

 Investice v hodnotě 224 mil. Kč, což představuje více než ½ 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 24 mil. Kč, tj. téměř ¼ plánovaného objemu na rok 2020. U dalších 65 % probíhá 

veřejná zakázka. 

 U výdajů na generační obměnu byly uskutečněny či jsou v realizaci investice ve výši 78 

mil. Kč, což představuje 60 % plánovaných výdajů. U dalších 14 % probíhá veřejná 

zakázka a u 19 % se veřejná zakázka připravuje.  
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Uskutečněná plnění za 1. čtvrtletí 2020 
 
Tabulka č. 1 uvádí finanční objem uskutečněných investičních akcí k 31. 3. 2020 a zároveň plnění 

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

investičním plánem na rok 2020. Z celkových investic roku 2020 bylo plnění již uskutečněno nebo 

právě probíhá u zakázek v hodnotě 224 mil. Kč, což představuje 51 % finančního objemu 

plánovaných investic. V přehledu investic v tabulce č. 1 jsou uvedeny souhrnně investice 

naplánované na rok 2020 ve výši 436 mil. Kč. 

 
Tabulka č. 1 – stav plnění investic k 31. 3. 2020  
 

(v tis. Kč) 
Investiční plán 
pro rok 2020  

Skutečnost 
Probíhá 
plnění 

televizní technika a technologie 55 600 11 813 16 730 

informační technologie a digitální archiv 94 500 24 452 39 868 

správa areálu, elektro a vzduchotechnika 19 500 5 281 15 911 

generační obměna infrastruktury 41 000 6 365 28 557 

generační obměna televizní techniky 90 400 10 075 33 501 

ostatní 20 000 1 652 5 145 

přechod na DVB-T2 (1080p) a distribuční 
mix 

115 000 13 122 11 198 

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 436 000 72 760 150 910 

 

 

Projednáno na 11. jednání Rady ČT dne 24. 6. 2020 

 

Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Bez informace 

 

 

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

 

Bez usnesení 

 

 

       Ad 5) Různé 

 

Bez usnesení 

  

 

    Ing. Jiří Maceška 

 místopředseda Dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 27/06/20 

 

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 2. čtvrtletí roku 2020.  

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 27/06/20 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 
 

2. čtvrtletí roku 2020 
 
 
      Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 
předkládám zprávu o činnosti dozorčí komise Rady České televize za období 2. čtvrtletí roku 2020. 
 
     Dozorčí komise v uvedeném období prověřila průběh u veřejných zakázek Obnova grafického 

systému Vizrt a Mikroporty pro reportážní štáby s konstatováním, že nebyl porušen zákon o 

veřejných zakázkách ani vnitřní předpisy České televize. 

  

     Dozorčí komise po projednání doporučila Radě České televize, aby v souladu s ustanovením § 9 

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

souhlas k uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1010153 s Jiřím 

Pavlíčkem a Hanou Petrovou. 

 

     Dozorčí komise předložila své stanovisko a doporučení Radě ČT k uzavření smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání mezi Českou televizí a obchodní společností THERAP-TILIA, spol. 

s.r.o. v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

     Dozorčí komise předložila Radě ČT svůj rozbor hospodaření ČT za rok 2019. 

 

     Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předložila informaci o plnění investičního plánu 

České televize za období roku 2019 a za období 1. čtvrtletí roku 2020. 

 

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

Dozorčí komise Rady ČT předložila zprávu o své činnosti za období 1. čtvrtletí roku 2020. 

 
      
 
Jiří Staněk 

Dozorčí komise Rady České televize 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 28/06/20 

 

Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném 

nadlimitním řízení v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek (dále Zákon) s názvem „Dodávky broadcast nosičů“. Předmětem plnění veřejné zakázky 

bylo dodání profesionálních broadcast nosičů využívaných při výrobě, vysílání a archivaci pořadů 

v ČT Praha, TS Ostrava a TS Brno, a to na základě rámcové smlouvy. Rámcová smlouva má 

zajistit pravidelnost dodávek dle dílčích požadavků APF pro produkci a archivaci po dobu dvou let 

trvání rámcové dohody. Zadavatel odůvodnil potřebu veřejné zakázky nutností uzavření nové 

rámcové smlouvy, neboť stávající smlouva pozbyla platnosti. 

Zakázka byla vyhlášena dne 12. 6. 2018 s lhůtou pro podání nabídek do 13. 7. 2018. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (923 980 EUR, tj. 23 700 000,- Kč bez DPH – podle kurzu 

ČNB ke dni 6. 6. 2018) byla stanovena na základě cen v původní rámcové smlouvě. Výzva k podání 

nabídek a zadávací dokumentace byly uveřejněny na profilu Zadavatele po celou dobu lhůty pro 

podání nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek byla dne 8. 6. 2018 jmenována pětičlenná 

komise (a pět náhradníků). Hodnotícím kritériem při posuzování nabídek byla ekonomická 

výhodnost nabídky, kterou Zadavatel hodnotil podle nejnižší nabídkové ceny.  

Ve stanovené lhůtě byly podány dvě nabídky, a to od dodavatele ELVIA – PRO, spol. s r.o. 

s nabídkovou cenou 889 166 EUR bez DPH a od společnosti Elektra media, SE s nabídkovou 

cenou 913 035 EUR bez DPH. Jako ekonomicky výhodnější (kritérium nejnižší ceny) byla vybrána 

nabídka společnosti ELVIA – PRO, spol. s r.o. Zadavatel následně (19. 7. 2018) vyzval společnost 

ELVIA – PRO, spol. s r.o. (v souladu s § 46 odst. 1 Zákona) o předložení druhé obdobné dodávky 

(účastník předložil pouze jednu a požadovány byly dvě), což dodavatel ve stanovené lhůtě (do 3 

pracovních dnů) splnil. Generální ředitel ČT rozhodl o výběru dodavatele dne 27. 7. 2018. Zadavatel 

zároveň vyzval společnost ELVIA – PRO, spol. s r.o. (v souladu s § 122 odst. 3 Zákona) o 

předložení dokladů o kvalifikaci a o další identifikační údaje a doklady, což dodavatel ve stanovené 

lhůtě (do 5 pracovních dnů) splnil. 

Rámcová smlouva se společností ELVIA – PRO, spol. s r.o. byla následně uzavřena dne 15. 8. 

2018. Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo provedeno odpovídajícím způsobem (ve 

Věstníku veřejných zakázek) dne 23. 8. 2018. Plnění je realizováno postupně na základě 

objednávek zadavatele a dílčích fakturací dodavatele. 

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

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ani vnitřní nařízení České televize. 

(5:0:0) 

 

 

Usnesení č. DK 29/06/20 

 
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek (dále Zákon) s názvem „Rekonstrukce VZT zařízení v obj. ČT“. Předmětem plnění veřejné 

zakázky byla modernizace VZT zařízení ve strojovně vzduchotechniky č. 505 v objektu Kavčí Hory 

v areálu ČT. Modernizace byla zdůvodněna nutností obměny stávajících zařízení, která byla z roku 

1974, a byla tedy již za hranicí své životnosti. Vlivem koroze a opotřebení docházelo k energetickým 

a tlakovým ztrátám, zařízení byla značně poruchová. Instalací nových zařízení se zvýšila 
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energetická účinnost, zlepšily se mikroklimatické podmínky na pracovištích, snížila se poruchovost 

včetně nebezpečí výpadku technologií nezbytných pro provoz ČT. 

Osloveno bylo pět společností: ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o., Tomáš Čunát – Dodávky a 

montáž VZT, Acegroup cz s r.o., SYB s r.o., LUWEX a.s. Zakázka byla vyhlášena dne 28. 6. 2018 s 

lhůtou pro podání nabídek do 19. 7. 2018. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 8 100 000,-Kč 

bez DPH byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr. Výzva k podání nabídek a zadávací 

dokumentace byly uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Pro 

posouzení a hodnocení nabídek byla dne 27. 6. 2018 jmenována pětičlenná komise (a pět 

náhradníků). Základním hodnotícím kritériem při hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost 

nabídky, kterou zadavatel posuzoval podle nejnižší nabídkové ceny. 

Ve stanovené lhůtě byly podány dvě nabídky, a to od těchto dodavatelů: ČECH 

VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. s cenovou nabídkou 7 937 562 Kč bez DPH a Adam Fomiczew 

s cenovou nabídkou 8 539 009 Kč bez DPH. Jako ekonomicky výhodnější byla tedy vybrána 

nabídka společnosti ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. Zadavatel následně vyzval společnost 

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. (v souladu s § 122 odst. 3 Zákona) o předložení dokladů o 

kvalifikaci a o další identifikační údaje a doklady, což dodavatel ve stanovené lhůtě (do 5 pracovních 

dnů) splnil. 

Smlouva o dílo (dále Smlouva) se společností ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. byla následně 

uzavřena dne 13. 9. 2018. Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo provedeno odpovídajícím 

způsobem (ve Věstníku veřejných zakázek) dne 18. 9. 2018. Modernizace byla dokončena 

v souladu s podmínkami Smlouvy dne 11. 12. 2019. 

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

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ani vnitřní nařízení České televize. 

(5:0:0) 

 
Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 22. 7. 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 

5. 3. 2020 
6. 3. 2020 

13. 3. 
2020 

I. Šušmák stížnosti na ČT   



13 

cj. 
CT98735/19 

7. 10. 
2019 

S. Berkovec VOV Stížnosti R. H.   

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. 
CT129365/19 

2. 12. 
2019 

RRTV stížnosti   

cj. 
CT131506/19 

4. 12. 
2019 

A. Juchelka, PSP 
ČR- 

stanovisko k reportáži V předvečer 
tragédie 

11. 12. 2019 
19. 2. 2020 

Odpověď Rady ČT 

cj. 
CT139016/19 

16. 12. 
2019 

JUDr. P. Přikryl, T. 
Okamura 

stížnost na OVM   

cj. 
CT139857/19 

17. 12. 
2019 

V. Potůčková Objektiv 8. 1. 2020 Odpověď Rady ČT 

cj. 
CT141353/19 

23. 12. 
2019 

A. Kollár 
Dobré ráno s dvojkou-triko s fotografií 

V. Havla 
  

cj. 
CT141884/19 

30. 12. 
2019 

RRTV předání stížnosti na pořad Bedekr   

cj. 
CT141907/19 

30. 12. 
2019 

L. Mondok sportovní relace   

CTE1/20 
11. 3. 
2020 

J. Mareš stížnost na pořad České tajemno   

CT68/20 2. 1. 2020 R. Hruboň urgence odpovědí na stížnosti   

CT69/20 2. 1. 2020 M. Zavadil komunikace s ČT   

CT5643/20 
20. 1. 
2020 

Obecní úřad Lidice Reportéři ČT - V předvečer tragédie   

 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 podnět 

CT19781/20 6. 3. 2020 RRTV stížnosti pro Radu ČT-žádost o vyjádření 25. 3. 2020 Odpověď Rady ČT 
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CT20344/20 
10. 3. 
2020 

V. Hendrych porušení kodexu, zákona NA VĚDOMÍ 

CT20657/20 
11. 3. 
2020 

J. Baštář ČT24, osobní dojmy z vysílání podnět 

CT21049/20 
12. 3. 
2020 

Senát-P. Fischer česko - čínské vztahy 25. 3. 2020 Odpověď Rady ČT 

CT21783/20 
17. 3. 
2020 

RRTV 
stížnosti - rušivé ozvučení televizních 

pořadů 
  

CT21921/20 
18. 3. 
2020 

J. Šinágl zpřístupňování pořadů na iVysílání   

CT24896/20 3. 4. 2020 RRTV 
stížnost na Interview J. Železného s 

JUDr. Křečkem 
  

CT26851 /20 
CT26852/20 

27. 3. 
2020 
14. 4. 
2020 

PSP ČR – S. 
Berkovec 

titulky pro neslyšící ve zpravodajství   

CT26749/20 
14. 4. 
2020 

V. Hendrych Etický panel GŘ   

CT29097/20 
23. 4. 
2020 

RRTV 
Stížnosti předané k obeznámení Radě 

ČT 
NA VĚDOMÍ 

CT32422/20 
11. 5. 
2020 

FN Motol stížnost na reportáž v pořadu Události   

CT33053/20 
13. 5. 
2020 

RRTV žádost o vyrozumění   

CT35039/20 
22. 5. 
2020 

RRTV Stížnosti - Máte slovo   

CT35646/20 
26. 5. 
2020 

Doušovi stížnost na VM   

CT39567/20 
16. 6. 
2020 

K. Holina urgence odpovědi - k cj. CT119988-19   

CT39866/20 
17. 6. 
2020 

RRTV Stížnosti – nezařazení příspěvku   

CT40382/20 
18. 6. 
2020 

ČSSZ Stížnost na pořad 168 hodin   

CT40858/20 
19. 6. 
2020 

Úřad práce ČR Stížnost na pořad 168 hodin   

CT41474/20 
25. 6. 
2020 

RRTV Předané stížnosti   

CT44219/20 
13. 7. 
2020 

K.Venhauer 
Změny v televizním a filmovém 

průmyslu 
  

CT44686/20 
15. 7. 
2020 

O. Jeřábek Stížnost na pořad Reportéři ČT   

E3/20 
20. 7. 
2020 

RRTV Postoupení podnětu   
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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 

RCT 
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 

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 

CT9624
2/19 

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

22. 1. 2020 

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 

CT1152
83/19 

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

9. 12. 2019 

Odpověď 
RČT 

20. 11. 2019 

RCTE2/
20 

27. 4. 2020 P. Šícha Stížnost na pořad Uchem jehly 3. 6. 2020 24. 6. 2020 

Částečná 
odpověď 

RČT 
3. 6. 2020 

RCT 
E3/20 

7. 6. 2020 P. Havránek Podnět – ČT3 24. 6. 2020 9. 7. 2020 

Částečná 
odpověď 

RČT 
24. 6. 2020 

 


