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Dobrý den,

Česká televize dostala včera odpoledne šest dotazů od Mladé fronty DNES. Všechny otázky se
týkají veřejné zakázky v oblasti PR a Česká televize na ně redakci dnes odpověděla.

Česká televize nemá co skrývat. Avšak vzhledem k tomu, že pět ze šesti otázek implikuje
podivné souvislosti a spekulace, jež ignorují znalost základních principů zákona o zadávání
veřejných zakázek, a vzhledem k tomu, že Česká televize již má zkušenost s manipulativním
článkem Mladé fronty DNES, který byl postaven na snaze ČT poškodit (článek Přes ČT se praly
peníze z dubna 2015), a konečně i vzhledem k tomu, že majitel mediálního domu MAFRA před
několika dny obvinil bez jakýchkoli důkazů zaměstnance České televize z nekalého jednání,
rozhodli jsme se ještě před publikací případného článku v Mladé frontě DNES zveřejnit
kompletní znění otázek i odpovědí.

Činíme tak ve snaze neocitnout se zítra v pozici, kdy bychom museli až zpětně dementovat
dezinformační text o České televizi. A to navíc v den, kdy bude Rada České televize
rozhodovat o volbě nového generálního ředitele České televize a také o aktuálních stížnostech
na zpravodajství.

Takové načasování článku v MfD spolu se třemi stížnostmi na zpravodajství České televize,
které Andrej Babiš v posledních dnech zaslal Radě ČT, nás znepokojuje.

Odpovědi na dotazy Mladé fronty DNES:

1. K

čemu ČT zmíněné služby potřebuje? Co je cílem zakázky? Čemu přesně se bude
vybraná trojice agentur věnovat?

Veškeré informace k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/
profil/detail.jsf?identifikator=Ct

A ve Věstníku veřejných zakázek: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/
Searching/SearchContractName
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/9992
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa3d6d5d4b&view=pt&q=al%C5%BEb%C4%9Bta&search=query&th=15a3d47150258974&siml=15a3d471502589… 1/5
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Časová osa:
4. 9. 2015 – veřejná zakázka byla zveřejněna v rámci předběžného oznámení.
4. 4. 2016 – zakázka byla poprvé vypsána.
15. 6. 2016 – zakázka byla zrušena, neboť počet uchazečů neumožňoval uzavření rámcové
smlouvy.
1. 7. 2016 – vyhlásila Česká televize veřejnou zakázku podruhé se stejným předmětem plnění.
23. 1. 2017 – uzavřela Česká televize rámcovou smlouvu se třemi společnostmi.

V těchto dnech probíhá uzavírání smluv na dílčí zakázky vyplývající z rámcové smlouvy. Jedna
ze zakázek se týká komunikace nových pořadů České televize na sociálních sítích a internetu,
druhá komunikačních a organizačních aktivit České televize v rámci kulturních a charitativních
projektů, třetí pak evropské kampaně Evropské vysilatelské unie na podporu médií veřejné
služby.

Formální průběh zakázky:
Zakázka byla vyhlášena v otevřeném nadlimitním řízení, informace o ní byly zveřejněny
ve Věstníku veřejných zakázek a evropském věstníku TED. Jde o nejtransparentnější druh
řízení dle legislativy EU.

Hodnotícími kritérii byla z 50 % nabídková cena a z 50 % kvalita návrhu strategie a plánu
komunikace ČT mimo televizní vysílání, tedy primárně na internetu.

Jednotlivá hodnoticí kritéria byla konzultována i s profesní asociací PR agentur.

ČT obdržela dne 15. 8. 2016 celkem 4 nabídky, z nichž jedna musela být v rámci posouzení
z důvodu nesplnění požadavků vyřazena. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky, se všemi 3 uchazeči
byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena rámcová smlouva.

Jde o společnosti Bison & Rose, s. r. o., AMI Communications, spol. s r. o., a Stance
Communications, s. r. o.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je „zajištění strategického poradenství a dalších služeb v oblasti Public
Relations (dále jen „PR“) České televize za účelem posílení efektivity komunikace s diváky
zejména v oblasti online platforem“.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa3d6d5d4b&view=pt&q=al%C5%BEb%C4%9Bta&search=query&th=15a3d47150258974&siml=15a3d471502589…
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Jde tedy o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích
pořadů primárně na internetu a sociálních sítích. Česká televize nemá v této expertní oblasti
vlastní odborné pracovníky a je pro ni neefektivní je dlouhodobě zaměstnávat.

Hodnota zakázky:
Maximální hodnota rámcové smlouvy je 9 700 000 korun na dobu čtyř let, tedy cca 2,5 milionu
na rok a tři agentury. Tento objem však pouze určuje rámec, který zadavatel, tedy Česká
televize, je oprávněn čerpat na základě svých potřeb dle prováděcích smluv a částku tedy
nemusí vyčerpat celou.

2. Má

zakázka souvislost s návrhem zákona o České televizi a Českém rozhlase,
kterou se nyní snaží část poslanců prosadit ve Sněmovně? Pracují agentury i v této
oblasti?

Žádná souvislost zde není a její hledání je účelové. Obsahově, časově i fakticky jde o zcela
nespojitelné události.

a) Zakázka se týká pouze oblasti PR, a to PR ve sféře původní tvorby a pořadů České
televize. Žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat, podobně jako
nemůže být například veřejná zakázka na nákup nové kamerové techniky použita na
stavební práce.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla poprvé veřejně oznámena již v září
roku 2015, tedy v době, kdy ještě žádný takový návrh neexistoval. Ten byl předložen až o
rok později.

c) Žádné agentury v této oblasti pro Českou televizi nepracují. Ani v rámci této zakázky,
ani mimo její rámec.

Pro doplnění uvádíme, že ani jedna ze tří agentur vysoutěžených v rámci této VZ ještě
nezačala pro Českou televizi pracovat, neboť se dílčí zakázky spadající pod danou
rámcovou smlouvu teprve připravují.

3. Má

zakázka souvislost s registrem smluv, respektive pozměňovacím návrhem, který
podal poslanec Jan Birke? Z jakého důvodu byla zakázka poprvé zrušena ve
stejném měsíci, kdy pan Birke pozměňovací návrh podal?

Taková souvislost zde není a vzhledem k předmětu plnění zakázky, době jejího vypsání a
dalším skutečnostem ani být nemůže.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa3d6d5d4b&view=pt&q=al%C5%BEb%C4%9Bta&search=query&th=15a3d47150258974&siml=15a3d471502589… 3/5
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a) Zakázka se týká pouze oblasti PR a žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci
poptávat ani vykonávat.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla veřejně oznámena v době, kdy
ještě nebyl ani znám, ani schválen původní zákon o registru smluv. Natož aby již
existoval návrh na jeho novelizaci…

c) Zakázka byla poprvé zrušena 15. 6. 2016, a to z důvodu, že Česká televize
obdržela pouze dvě nabídky, přičemž jen jedna z nich mohla být na základě splnění
požadavků postoupena k hodnocení. Předpokladem veřejné zakázky však bylo
uzavření rámcové smlouvy s více účastníky. Česká televize tak zadávací řízení
zrušila a vyhlásila jej znovu. Zrušení tendru nemělo souvislost s žádnými jinými
skutečnostmi.

4. Má

zakázka souvislost s volbou ředitele ČT? Půjdou finance pouze AMI
Communications nebo i sesterské společnosti Pan Solutions, která už v minulosti
za pana Dvořáka lobbovala?

Ani zde nelze hledat žádnou souvislost. Česká televize se rozhodla služby, jež jsou
předmětem plnění zakázky, poptat už v září roku 2015, tedy dva roky před tím, než uplyne
mandát stávajícímu řediteli ČT. Tehdy nepředpokládala, že výběrové řízení se protáhne až
do konce roku 2016.

a) Česká televize podepsala na základě výsledků veřejné zakázky rámcovou
smlouvu se třemi společnostmi. Žádné jiné společnosti nemohou a ani nebudou
v jejím naplňování figurovat.

b) Česká televize žádnou spolupráci se společností PAN Solutions neplánuje.
Naposledy probíhala spolupráce mezi Českou televizí a PAN Solutions v prosinci
roku 2013, což je veřejně známý fakt.

5. Mělo

vliv na výběr vítězných agentur to, že manželka zástupce šéfredaktora
zpravodajství ČT Františka Lutonského je partnerkou vítězné Bison & Rose?
a) Rámcová smlouva byla uzavřena se třemi uchazeči vybranými na základě
předem stanovených hodnoticích kritérií. Hodnocení bylo provedeno hodnotící
komisí, jejíž členové nebyli podjati, tj. ani nebyli a nejsou v jakémkoli vztahu
s uchazeči či jejich rodinnými příslušníky.

b) Pan Lutonský působí na postu zástupce šéfredaktora zpravodajství. Nikdo ze
zpravodajství České televize se nepodílel ani na rozhodnutí zakázku vypsat, ani na
jejím zadání, na jejím procesu či jejím vyhodnocení.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa3d6d5d4b&view=pt&q=al%C5%BEb%C4%9Bta&search=query&th=15a3d47150258974&siml=15a3d471502589… 4/5
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c) Předmět zakázky nijak se zpravodajstvím nesouvisí.

6. Mělo vliv na výběr vítězné agentury to, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je
poradcem ministra vnitra?

Ne. Takovému bodu neodpovídá žádné z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Obáváme se, že
tato i předchozí otázky zcela přehlížejí základní principy zákona o zadávání veřejných zakázek
a jsou vedeny snahou účelně propojit nespojitelné jevy.

Alžběta Plívová

Vedoucí Komunikace a PR, tisková mluvčí
Česká televize
Komunikace a PR
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
T: +420 261 133 332
M: +420 733 663 969
alzbeta.plivova@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Upozornění: Týkáli se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, na vědomí, že v České televizi podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak
možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému České televize. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Česká televize je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

Opravdu potřebujete tento email tisknout?
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