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1. ÚTVAR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Útvar mezinárodních vztahů (ÚMV) vznikl v červenci roku 2014 s cílem rozvinout a koordinovat
mezinárodní spolupráci České televize (ČT) a posílit její postavení v mezinárodních organizacích a
institucích.
ÚMV vede Ing. Andrea Beranová spolu se specialistkou mezinárodních vztahů a asistentkou.
ÚMV pravidelně organizuje koordinační porady s odděleními, která se podílí na zahraniční spolupráci.
Tyto porady přispívají ke sdílení informací a efektivnímu propojení mezinárodních aktivit ČT.
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1.1. PŘEHLED ČINNOSTÍ ÚTVARU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Během posledních pěti let se díky aktivní účasti ČT v Evropské vysílací unii (EBU) stala Praha místem
setkávání zástupců médií, a to nejen veřejnoprávních. I v roce 2017 se ČT aktivně účastnila řady
významných mezinárodních projektů, s nimiž je spojena činnost ÚMV.
ÚMV organizuje a koordinuje zahraniční akce a návštěvy, které probíhají jak v ČT, tak i mimo ni.
Organizačně a administrativně zajišťuje mezinárodní semináře, konference, jednání, workshopy a
další události.
ÚMV se v rámci udržování bilaterální vztahů pravidelně setkává s velvyslanci ambasád sídlících
v Praze a také s představiteli významných mezinárodních institucí. Spolupracuje s kulturními centry a
českými centry v zahraničí a veřejnoprávními televizemi.
Jako jedna z mála evropských vysílatelů má ČT anglickou verzi webových stránek, kterou založil ÚMV.
V sekci „International Relations“ můžete najít nejvýznamnější projekty a akce, kterých se ČT účastnila
nebo je přímo organizovala, včetně fotogalerie.
Mezi další aktivity ÚMV patří:


Koordinace mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi



Poskytování informací a sledování mezinárodní agendy uvnitř ČT



Správa aktuálních databází zahraničních vysílatelů, velvyslanectví (na území ČR) aj.



Zajištění kandidatury do orgánů EBU a dalších mezinárodních institucí



Příprava zahraničních prezentací ČT



Administrativně-jazyková podpora (zajištění dokumentů a jejich překlad)



Zodpovídání diváckých a odborných dotazů na téma mezinárodní agendy



Monitoring zahraničních médií – sdíleno na Intranetu ČT



Koordinace a přehledy zahraničních služebních cest zaměstnanců ČT
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1.2. AKTIVNÍ ÚČAST ČT V ORGÁNECH EBU
ČT má zástupce v nejvyšším vedení (výkonná rada EBU - ExBo), odborných komisích (committees) i
expertních skupinách EBU. Jednotliví zástupci se pravidelně účastní setkání v uvedených orgánech,
která se konají několikrát za rok.
Zástupci ČT v orgánech EBU:
Výkonná Rada EBU - Executive Board (ExBo) - Petr Dvořák, generální ředitel (odpovědný za oblast
sportu)
Regionální skupina středovýchodní Evropy v rámci EBU - CEE Group - Petr Dvořák, Andrea Beranová
Personální komise EBU - Personnel Committee - Petr Dvořák
Televizní komise EBU - TV Committee - Milan Fridrich, ředitel programu
Sportovní komise EBU - Sport Committee - Vladimír Drbohlav, vedoucí zahraničních operací ČT sport
Finanční komise EBU – Finance Committee – Milan Cimirot, finanční ředitel
V souvislosti s členstvím v orgánech EBU vysílá ČT své zástupce na následující shromáždění a
zasedání:
Valné shromáždění EBU - General Assembly
Právní zasedání EBU - Legal and Policy Assembly
Finanční zasedání EBU - Finance Assembly
Sportovní zasedání EBU - Sports Assembly
Technické zasedání EBU - Technical Assembly
Mediální zasedání EBU - Media Summit
ČT se pravidelně spolupodílí na pořádání mezinárodních akcí EBU. V roce 2017 to byly tyto
projekty:
Únor

Zasedání Televizní komise EBU

Březen

20. shromáždění Sportovní komise EBU

Duben

Produkční schůzka EBU

Květen

Konference GEAR (společně s Českým rozhlasem)

Září

Zasedání Expertní skupiny EBU pro hudbu a tanec - Mezinárodní televizní festival
Zlatá Praha

Listopad

Jednání zástupců CEE Group - zemí střední a jihovýchodní Evropy

Prosinec

Eurovizní soutěž mladých tanečníků (finálové kolo v Praze - živé vysílání)
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1.3. ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH
ČT spolupracuje s významnými mezinárodními organizacemi zaměřenými na televizní výrobu, vysílání
a nová média. V roce 2017 byla členem následujících asociací:
EBU/UER – European Broadcasting Union - Ženeva, Švýcarsko. Největší profesní asociace národních
vysílatelů, jež sdružuje 119 členských organizací z 56 zemí Evropy a dalších 33 přidružených členů
z celého světa. Provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí na světě (Eurovision News Exchange Network)
pro mezinárodní výměnu televizních příspěvků, založenou na satelitních a optických spojích.
BFA – Broadcasting Fee Association - Vídeň, Rakousko. Asociace sdružuje evropské instituce
vybírající koncesionářské poplatky (od 1. ledna 2007 je ČT plnohodnotným členem).
Circom – European Association of Regional Television - Záhřeb, Chorvatsko. Mezinárodní organizace
CIRCOM REGIONAL je evropské sdružení regionálních studií veřejnoprávních televizních stanic. Bylo
založeno v roce 1983 a v současné době je tvoří 255 regionálních studií z 32 zemí Evropy. Jeho
posláním je rozvoj nejrůznějších forem spolupráce regionálních televizí. Podporuje a organizuje
programovou výměnu, koprodukce (i mnohostranné), workshopy, semináře a praktická školení
mladých tvůrců a techniků.
CIRAP – dobrovolné sdružení evropských veřejnoprávních TV organizací a rozhlasů
(většiny členů EBU, ale EBU samo o sobě členem není, pouze se účastní zasedání CIRAP)
Cílem sdružení je především vytvoření ceníku, podle něhož si členové CIRAP navzájem poskytují
technické služby (satelitní přehrávky, střižny, štáby, živé vstupy apod.) takovým způsobem, aby se
dalo bezproblémově plánovat s předstihem.
EDN – European Documentary Network - Kodaň, Dánsko. Evropská asociace dokumentaristů.
FIAT/IFTA – International Federation of TV Archive - Paříž, Francie. Mezinárodní federace, založená
v roce 1970, zabývající se televizními archivy. Sdružuje 250 členů z řad veřejnoprávních i komerčních
vysílatelů a producentů.
GEAR – nezávislá síť výzkumníků, ale spolupráce s jejími členy je podporována EBU po celý rok.
IMZ – International Music and Media Center - Vídeň, Rakousko. Mezinárodní profesní organizace,
sdružující více než 170 členů z řad televizních a rozhlasových stanic, vydavatelů, nezávislých
producentů a operních domů.
PRIX ITALIA - Řím, Itálie – nejstarší rozhlasový a televizní festival na světě. Členství umožňuje ČT
prezentaci vlastních pořadů.
EURONEWS – European News - Cannes, Lyon, Francie. Mezinárodní televizní organizace, jejímiž
akcionáři je více než dvacet evropských televizních stanic veřejné služby včetně ČT. Společnost se
stále více profiluje ve spektru mezinárodních zpravodajských televizí světového dosahu. Konkuruje
CNN a BBC World nejen v evropském prostoru.
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Jednání zemí Visegrádské skupiny (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) – dne 18. června 2015
podepsala ČT Memorandum o porozumění s Visegrádskými zeměmi. Od té doby se skupina setkává
pravidelně dvakrát ročně. V rámci jednání se diskutují aktuální témata z regionu.

2. MEZINÁRODNÍ PROGRAMOVÉ PROJEKTY
Centrum mezinárodních programových projektů ČT spadá organizačně pod divizi Vývoj pořadů a
programových formátů. V roce 2017 dále rozvíjelo a prohlubovalo mezinárodní spolupráci
nastartovanou v předchozím období.
Soustředilo se především na pokračování spolupráce s francouzsko-německým kanálem ARTE, aktivní
účast ČT na projektech a aktivitách EBU v oblasti vývoje pořadů, prezentaci činnosti ČT a
připravovaných projektů na mezinárodních koprodukčních fórech a vyhledávání nových příležitostí
pro mezinárodní koprodukce. Centrum nově navázalo bilaterální spolupráci na konkrétních
projektech s televizemi a producenty sousedních zemí (MDR, ORF, LOOKS FILM, Interspot Film aj.).
Ve spolupráci s ARTE byly schváleny následující společné projekty:
Balíček tří koncertů (březen 2017)
Il Boemo (červenec 2017) – Osud nejvýznamnějšího českého hudebního skladatele pozdního baroka
a raného klasicismu Josefa Myslivečka.
Lynč (prosinec 2017) – Mladý pražský dokumentarista a bloger Lukáš přijíždí do středočeského
městečka Buchnov, aby zjistil více o násilné smrti jednoho ze svých kamarádů z dětství, které podle
všeho předcházel krutý lynč.
Forman (prosinec 2017)
Mezinárodní koprodukční projekty
ČT tradičně klade důraz na kooperaci s ostatními veřejnoprávními organizacemi. Díky tomu se
podařilo navázat úspěšnou spolupráci s veřejnoprávními televizemi ze sousedních zemí.
Ve spolupráci s rakouskou televizí ORF vznikají filmy Defenestrace (téma počátku třicetileté války),
Atatürk (dokudrama o Kemalu Atatürkovi), ale také další projekty:
Marie Terezie 1., 2. díl – Výpravná minisérie v koprodukci ČT, MTV, ORF, RTVS
Evropská rodina Coudenhove-Kalergi – Příběh evropské rodiny s mnoha neobvyklými životními
osudy, odrážejícími evropské dějiny 20. století.
Spolupráce v rámci EBU
Pracovníci Centra mezinárodních programových projektů ČT se pravidelně účastní setkání expertních
skupin (EBU Documentary Group, EBU Science & Knowledge Group) a zasedají v mezinárodních
porotách. Dále se zapojují do výměnných projektů EBU (Collections - EBU Interculture & Diversity
Group, EBU Children Documentary Group, EBU Children Drama Group).
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3. ZAPOJENÍ ČT DO DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ EBU
Eurovision Creative Forum
Každoroční přehlídka 20 nejúspěšnějších formátů veřejnoprávních televizí. Centrum koordinovalo
přihlášení projektů, přípravu prezentací a výrobu trailerů. V roce 2017 Centrum přihlásilo 4 projekty –
Doktoři, Kosmo, Modrá krev a Provedu! Přijímač.
Eurovision Young Dancers
Eurovision Young Dancers je soutěž mladých tanečníků ve věku od šestnácti do jednadvaceti let,
kterou pořádá EBU.
Generation What?
Generation What je mezinárodní interaktivní projekt, který vznikal pod záštitou EBU. Na podzim roku
2017 byl odvysílán dokumentární film, jehož středobodem se stala generace, která jako jediná svoje
vzdělání získala nebo stále získává v demokratické společnosti, době hospodářské a geopolitické
stability, kterou v Evropě snad žádná z předchozích generací nezažila.
Eurovision Song Contest
ČT se od roku 2015 opětovně účastní této nejledovanější soutěže.
Šedesátého třetího ročníku, který se konal v portugalském Lisabonu v roce 2018, se zhostil mladý
zpěvák Mikolas Josef s hitem Lie to Me, který ve finále vybojoval 6. místo.

4. FESTIVALOVÉ ODDĚLENÍ
Festivalové oddělení spadá organizačně pod divizi Vývoje pořadů a programových formátů a zajišťuje
účast filmů a pořadů ČT na mezinárodních filmových a televizních festivalech po obsahové a formální
stránce.
Tvorba ČT se dlouhodobě těší kladnému přijetí zahraničních diváků. Filmy a seriály pravidelně sbírají
ocenění na mezinárodních festivalech, např.:
Anděl Páně 2
Cena za Nejlepší film na XIII. Eurasia International Film Festival v Kazachstánu
Cena dětské poroty pro nejlepší film v kategorii 7+ na 12th Vilnius Film Festival for Children and Youth
v Litvě
První sníh
Cena dětské poroty na Black Movie Geneva International Independent Film Festival
Platinum Remi Award v kategorii Studentský film na 50th Annual WoldFest-Houston
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Trpaslík
Cena za Nejlepší evropský hraný TV film/seriál na Festival de la Fiction TV de la Rochelle
Nominace v kategorii Pořady s rasovou a etnickou tematikou/se scénářem na Diversity TV Excellence
Awards, Francie
Zátopek
Platinum Remi Award v kategorii Dokumentární film na 50th Annual WorldFest-Houston
Hlavní cena v kategorii Olympijské hry na 11th Kampala Sports E-Motions International FICTS festival
v Ugandě

5. ZAHRANIČNÍ OPERACE – ČT SPORT
Ve sportovní oblasti se ČT Sport aktivně podílí na současné transformaci EBU a probíhající postupné
implementace nové strategie posuzování a nákupu sportovních práv i převzetí určitých
hostbroadcasterských závazků u vybraných významných akcí. Členy řídícího orgánu EBU Sport
Committee jsou za ČT generální ředitel Petr Dvořák (zástupce ExBo EBU) a vedoucí zahraničních
operací.
V rámci vlastních dojednávaných smluv se ČT výraznou měrou podílí na prezentaci sportovních
událostí odehrávajících se na území České republiky – atletický Continental Cup Ostrava, SP biatlon,
MS letní biatlon, SP horská kola Nové Město, finále tenisového Fed Cupu ČR-USA, MS florbal mužů,
zápasy fotbalové reprezentace v rámci nové soutěže UEFA Nations League i přenosy domácích zápasů
českých týmů v Evropské lize UEFA.
Realizačnímu a režijnímu zpracování přenosů ČT se dostalo ze strany pořadatelských sportovních
federací i televizních partnerů velkého uznání v rámci závěrečných hodnocení a v některých sportech
byla ČT vyzvána k delegaci svých tvůrců do specializovaných komisí podílejících se například na
inovaci jednotných přenosových zásad (např. atletické semináře EA a IAAF nebo biatlonová komise
IBU).
Pro dlouhodobé zabezpečení vrcholných sportovních událostí ve vysílání ČT byla velmi důležitá
jednání o uzavření nabytí práv na MS a SP v biatlonu do roku 2022, atletické ME, HME, MS a HMS do
roku 2024, zápasy české fotbalové reprezentace a kvalifikace UEFA Nations League, kvalifikace EURO
2020, kvalifikace MS 2022 i závěrečné turnaje EURO 2020 a MS 2022.
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Příloha č. 1

VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ AKCE POŘÁDANÉ ČESKOU TELEVIZÍ V ROCE 2017
16. 2. 2017
Česká televize

Návštěva velvyslance Švýcarské konfederace

Markus-Alexander Antonietti – Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Švýcarské konfederace, Soňa Kritzlerová – Executive Officer
Schůzka směřovala k žádosti o mediální partnerství k chystanému projektu.
Švýcarské velvyslanectví ve spolupráci s česko-švýcarskou fotografkou Iren
Stehli připravuje na rok 2018 výstavu, jejímiž hlavními tématy jsou emigrace a
identita.
16. – 17. 2. 2017
Česká televize

Zasedání zástupců EBU TV Committee

22. – 24. 3. 2017
Praha

20th Sports Assembly

Ve dnech 23. a 24. března se v Praze sešly desítky zástupců sportovních
federací, svazů a vysílatelů z celé Evropy, aby se společně zabývaly aktuální
situací v oblasti sportovního vysílání a vysílacích práv.
Na programu dvoudenního zasedání byla kromě nejnovějšího vývoje a
novinek v letních i zimních sportech a fotbalové problematiky také atletická
tematika, zejména v souvislosti s evropskými šampionáty ve skotském
Glasgow a v Berlíně.
Zasedání zahájila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřina
Valachová. Na setkání vystoupili kromě generálního ředitele ČT, Petra
Dvořáka, který je zároveň členem nejvyššího vedení EBU, v němž zodpovídá
právě za oblast sportu a sportovních práv, také předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval či Frank Kowalski, výkonný ředitel Mistrovství
Evropy v atletice v Berlíně.
6. – 7. 4. 2017
Česká televize

Produkční zasedání EBU

18. 4. 2017
Česká televize

Návštěva velvyslance Ukrajiny

26. – 28. 4. 2017
Česká televize

Jevhen Perebyjnis – Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České
republice
Zasedání International Biathlon Union
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4. – 5. 5. 2017
Česká televize

Zasedání CIRAP
Zasedání zaměřené na stanovení cen za technické služby na příští dva roky,
které členské TV organizace vyžadují po sobě navzájem, vše členové EBU;
účast 13 veřejnoprávních TV organizací z Evropy (mj. BBC, ARD, ZDF, RAI, TVP)

Květen 2017
Ukrajina, Kyjev

Účast na Eurovision Song Contest
ČT se od roku 2015 opětovně účastní této prestižní soutěže.
V roce 2017, kdy se tento ročník konal v ukrajinském Kyjevě, reprezentovala
Českou republiku talentovaná zpěvačka Martina Bárta s písní My Turn.

14. – 17. 5. 2017
Česká televize,
Český rozhlas

Zasedání European Audience Researchers, GEAR
(ve spolupráci s Českým rozhlasem)

7. 6. 2017
Česká televize

Návštěva zástupců OSCE
(Organization for Security and Co-operation in Europe)

16. 6. 2017
Česká televize

Návštěva velvyslance Japonska
Kaoru Shimazaki – Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska

12. 9. 2017
Česká televize

Návštěva Zpravodajství ČT důstojníky České armády
pod záštitou Britského velvyslanectví v Praze
Skupina důstojníků České armády pod vedením prof. Ronnieho McCourta
(přednášející na Královské vojenské akademii v Sandhurstu) se setkala s M.
Kubalem, jenž se s nimi podělil o své zkušenosti zahraničního korespondenta.
Dále následovala komentovaná prohlídka newsroomu, prostorů zpravodajství
a studií ČT.
Program má pomoci České armádě lépe pracovat s informacemi a
prezentovat takové události, které vyhovují potřebám seriózních
zpravodajských médií.

18. 9. 2017
Česká televize

Návštěva viceprezidenta CCTV (China Central Television)
Jiang Wenbo – CCTV vicepresident
Návštěvy se zúčastnili i vysoce postavení zástupci společností Huawei a
Huatech.
Účelem návštěvy byla diskuse nad obecnými tématy a výměna zkušeností a
pohledů na technologický vývoj v oblasti veřejnoprávních televizí.
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27. – 30. 9. 2017

Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha
Čtyřiapadesátý ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha se
konal ve dnech 27. až 30. září. Již potřetí v řadě jej hostila Nová scéna
Národního divadla a její nejbližší okolí. Nejen televizní diváci, ale také
návštěvníci divadla opět přivítali řadu osobností, zhlédli mnoho živých
vystoupení i soutěžních pořadů, nejnovějších hudebních, tanečních a
divadelních snímků z celého světa.
Hlavní program se konal na Nové scéně Národního divadla, doprovodné akce
proběhly na Nákladovém nádraží Žižkov. Partnerské akce se konaly v
historické budově Národního divadla a ve Stavovském divadle. Zlatá Praha
2017 byla společenskou a kulturní událostí pro širokou veřejnost. Celková
návštěvnost festivalu oproti minulému roku stoupla. Festival Zlatá Praha
2017 navštívilo 11 295 lidí.
Záštitu nad 54. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha
převzali Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, Dagmar
Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, a Daniel Herman, ministr
kultury České republiky.

4. 10. 2017
Česká televize

Návštěva profesora Franca Ascaniho

Profesor Ascani je italský prezident FICTS (Federation Internationale Cinema
Television Sportifs) a členem Culture and Olympic Heritage Commission.
Profesor byl hostem 20. ročníku Festivalu SPORTfilm Liberec, jehož hlavním
mediálním partnerem byla ČT. Během svého pobytu v České republice se
profesor setkal s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a pro ČT sport
poskytl exkluzivní rozhovor o poslání FICTS, o libereckém festivalu a o
programu Finále „Sportovních filmů a TV“ konaným v Miláně 15.–20.
listopadu.
17. 10. 2017
Česká televize

Návštěva velvyslankyně Spojených států mexických, paní Leonory Rueda

23. 10. 2017
Česká televize

Pracovní setkání s Ingrid Deltenre, bývalé generální ředitelky EBU,
s managementem ČT

24. 11. 2017
Česká televize

Zasedání zástupců regionální skupiny CEE Group
Sedmnáct zástupců veřejnoprávních vysílatelů ze zemí střední a východní
Evropy se setkalo v Praze, aby na mimořádném jednání prodiskutovali
aktuální stav televizních a rozhlasových médií veřejné služby a podmínky pro
jejich činnost v tomto regionu. Dalším bodem programu byla
videokonference se zástupci EBU v Ženevě o Projektu Athena.
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Jednání se zúčastnili zástupci z Běloruska, Bulharska, Maďarska, Polska,
Rumunska, Slovenska, Chorvatska a České republiky.

28. 11. 2017
Ukrajina, Kyjev

Účast předsedy Rady ČT, Ing. Jana Bednáře, na zasedání
„Strengthening Freedom of the Media and Establishing a Public
Broadcasting System in Ukraine“
Účast proběhla na základě pozvání vedoucí stejnojmenného projektu
řízeného Radou Evropy.
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Příloha č. 2

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ ÚTVAREM MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2018
7. 3. – 9. 3. 2018
Česká televize

2018 DIGITAL MEDIA DAYS

Ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. března se na Kavčích horách sešlo na 220 delegátů
z celého světa, aby společně diskutovali o nových trendech v digitálních
médiích. Konferenci Digital Media Days 2018 pořádala ČT ve spolupráci
s EBU.
Zatímco čtvrteční program se nesl v přednáškovém duchu, pátek byl věnován
tematickým workshopům. Na konferenci vystoupili přednášející z Velké
Británie, Francie, USA, Dánska, Německa, Belgie či Turecka. Dorazili mimo
jiné zástupci britské BBC či francouzské France Info. Za ČT vystoupila ředitelka
divize Marketing a nová média Denisa Kollárová a vedoucí self promotion
Lucie Macháčková.
To nejdůležitější z konference zprostředkovalo divákům zpravodajství ČT,
tématem byla i pro pořad Newsroom ČT24, který se jí věnoval v neděli
11. března.

12. 4. 2018
Česká televize

Návštěva z Britského velvyslanectví

J.E. p. Nick Archer, Velvyslanec
Jiří Šebek, Vedoucí komunikace
9. 4. 2018
Česká televize

Návštěva ředitele Českého centra v Bukurešti v ČT

František Zachoval, Director of the Czech Centre Bucharest, President of the
EUNIC Romania

19. 4. 2018
Česká televize

Kolokvium k ochraně osobních údajů (GDPR) v ČT

Kolokvium pro zaměstnance ČT a externí hosty bylo pořádáno ve spolupráci
s Úsekem mediálního práva a s právním úsekem EBU.
Své zkušenosti a vědomosti účastníkům přednesly Anne-Catherine Berg, EBU
Senior Legal Counsel a Sabine Mersch, Consultant at The Privacy Office.
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27. 4. 2018
Česká televize

Návštěva První dámy Sultanátu Omán v Galerii ČT

Při své návštěvě České republiky si První dáma Sultanátu Omán, Její výsost
Dr. Mona bint Fahad bin Mahmoud Al Said při slavnostním ceremoniálu
v pražském Karolinu převzala Zlatou medaili od rektora Univerzity Karlovy,
Prof. MUDr. Tomáše Zimy.
Její výsost zároveň projevila zájem navštívit Galerii ČT, kde se setkala
s generálním ředitelem ČT, panem Petrem Dvořákem a Andreou Beranovou,
manažerkou mezinárodních vztahů ČT.

15. 5. 2018
Česká televize

Setkání s Julií Hendrychovou, prezidentkou Národní komory módy ČR v ČT
Jednání o možném mediálním partnerství

12. 6. 2018
Česká televize

Zasedání zástupců skupiny zemí V4 v ČT
za účasti poslance Parlamentu České republiky Ing. Aleše Juchelky
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