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Zápis z 10. jednání Rady České televize ze dne 21. 7. 2021 

 

Přítomni osobně:  P. Matocha, R. Bradáč, V. Karmazín, R. Kühn, H. Lipovská, Z. Šarapatka,  

T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Omluveni:   M. Doktor, P. Kysilka, R. Kühn – příchod 10: 24 hod. 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, D. Břinčil, D. Kollárová, P. Juchelka – člen dozorčí komise RČT 

 

 

Program jednání:  

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Informace o činnosti divize Marketing (2020) 

7. Právní služby pro potřeby Rady ČT 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

Návrh místopředsedy J. Šlégra: Stáhnout bod č. 7 Právní služby pro potřeby Rady ČT 

z jednání Rady ČT a zařadit ho na některé z příštích jednání rady. 

  

Usnesení č. 149/10/21: 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. Informace o činnosti divize Marketing (2020) 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

      (7:0:1) Návrh byl přijat. T. Samek SE ZDRŽEL hlasování. 
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2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 150/10/21: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jiří Šlégr a 

radní Lubomír Veselý a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 151/10/21: Rada obdržela materiál „Zprávu o činnosti divize Technika v roce 

2020“ a pověřuje radního Vladimíra Karmazína zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání rady dne 25. 8. 2021. 

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 152/10/21: Rada ukládá DK, aby do 30. 9. 2021 navrhla klíčové ukazatele, které 

by měly být používány pro hodnocení ročního hospodaření ČT. 

(6:1:2) Návrh byl přijat.  

Z. Šarapatka hlasoval PROTI. 

R. Kühn, T. Samek SE ZDRŽELI hlasování. 

 

Usnesení č. 153/10/21: Rada ukládá DK, aby do 30. 9. 2021 navrhla úpravy stávajícího 

modelu vykazování TV poplatků a případně dalších finančních výkazů. 

(7:0:2) Návrh byl přijat. 

R. Kühn, Z. Šarapatka SE ZDRŽELI hlasování. 

 

Usnesení č. 154/10/21: Rada doporučuje generálnímu řediteli ČT, aby v souladu s 

doporučením dozorčí komise soutěžit jednotlivé dodavatele ČT znovu vždy nejpozději po 10 

letech, zadal veřejnou zakázku na službu provedení statutárního auditu účetní závěrky a 

výroční zprávy České televize pro období roku 2022 a dalších. 

(6:0:3) Návrh byl přijat. 

Z. Šarapatka, R. Kühn, T. Samek SE ZDRŽELI hlasování. 

 

Usnesení č. 155/10/21: Rada žádá generálního ředitele, aby interní audit evidoval doporučení 

vzniklá ze závěrů kontrolních šetření dozorčí komise a aby vždy k 15. lednu předložil dozorčí 

komisi a Radě ČT zprávu o aktuálním stavu řešení všech doporučení DK za uplynulý rok. 

(6:0:3) Návrh byl přijat. 

Z. Šarapatka, R. Kühn, T. Samek SE ZDRŽELI hlasování. 

 

Usnesení č. 156/10/21: Rada bere na vědomí zápis z 15. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

14. 7. 2021. 

(Příloha č. 2) 

(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 157/10/21: Rada schvaluje 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 2021. 

(Zpráva dozorčí komise o činnosti za období 2. čtvrtletí roku 2021 je součástí zápisu z 15. 

jednání DK) 

(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Informace o činnosti divize Marketing 

 

Usnesení č. 158/10/21: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize 

Marketing“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. 

května 2022. 

(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

7) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 159/10/21: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti: 

e439/21, e455/21, CT89707/21, CT94615/21, CT46244/21, CT98450/21, CT57435/21. Kopie 

stížností předá generálnímu řediteli sekretariát Rady ČT. 

 (8:1:0) Návrh byl přijat.  

Z. Šarapatka hlasoval PROTI. 

 

Usnesení č. 160/10/21: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření s termínem do 11. 

srpna 2021 tyto stížnosti: CT53934/21, CT94614/21, e240/21, CT52377/21, e179b/21, e416/21, 

e420/21, e397/21, e425/21, e424a/21, e448/21, e458/21, e437/21, e175/21, CT18503/21. 

Kopie stížností předá generálnímu řediteli sekretariát Rady ČT. 

 (7:1:1) Návrh byl přijat.  

Z. Šarapatka hlasoval PROTI. 

T. Samek SE ZDRŽEL hlasování. 

 

Usnesení č. 161/10/21: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o 

stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni a schvaluje navržené odpovědi. 

(Příloha č. 3) 

(8:0:1) Návrh byl přijat. 

        Z. Šarapatka SE ZDRŽEL hlasování. 

 

 

8) Různé 

 

a) Projednání žádosti předsedy Volebního výboru PSP ČR p. Stanislava Berkovce – 

 poskytnutí právní analýzy, která se zabývá vztahem mezi Radou ČT, dozorčí komisí Rady 

 ČT a generálním ředitelem ČT – dopis bude předán GŘ 

 

b) Program 11. jednání Rady ČT v roce 2021, které se uskuteční ve středu dne 25. 8. 2021 

 od 10:00 hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 
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9) Závěr  

 

 

 

 

 

        Mgr. Pavel Matocha 

          předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Informace generálního ředitele 

2. Zápis z 15. jednání dozorčí komise RČT 

3. Přehled stížností a podnětů 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Jiří Šlégr                                                                Bc. Lubomír Veselý    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 10. jednání Rady ČT dne 21. července 2021 

1. Česká televize ve zpravodajství široce informovala o dopadech přírodní katastrofy, která ve 

čtvrtek 24. června zasáhla jižní Moravu. Na místě, které bylo zastiženo živelní pohromou, 

měla do dvou hodin 7 štábů ze tří krajů. Vysílání přešlo do mimořádného režimu až do 

nočních hodin. V jeho průběhu se ČT24 soustřeďovala nejen na informace přímo z místa, ale 

po dohodě s Integrovaným záchranným systémem a krizovým štábem také na konkrétní 

pomoc. Redakce spustila kromě jiného mimořádnou horní titulkovací lištu s přesnými 

nabídkami pomoci a organizačními pokyny pro postižené oblasti. O toto vysílání byl 

mimořádný zájem, když celý čtyřhodinový blok zaznamenal 17,46 % podílu na publiku, při 

sledovanosti 267 tisíc diváků. 

Další den již v 5:00 ráno, tedy o hodinu dříve než standardně, začínalo Studio 6. Během 

prvního dne byly na místě dvě desítky štábů ze sedmi krajů, včetně dronových specialistů a 

vysílání bylo moderované přímo z místa. Celodenní sledovanost ČT24 dosáhla zhruba na 

trojnásobek svého běžného výkonu (14,25 %), přes den ji každou minutu sledovalo 

v průměru cca 300 tisíc diváků. Nadprůměrný výkon zaznamenaly i páteční Události vysílané 

přímo z postižených míst, které vidělo 913 tisíc diváků při 31,37% podílu na publiku. 

Celkem ČT24 jen za první týden od přírodní katastrofy odvysílala 67,5 hodiny premiérového 

vysílání přímo z místa postiženého katastrofou. 

2. Česká televize se rovněž zaměřila na charitativní pomoc postiženému regionu. Ve středu 30. 

června uspořádala benefiční koncert ve spolupráci s Charitou ČR, jehož výtěžek putoval 

vesnicím zasaženým tornádem. Přímý přenos z pražské Kampy odvysílala Jednička České 

televize od 20:10 hodin a díky zaslaným DMS zprávám se podařilo vybrat rekordních 11,75 

milionu korun. V průběhu více než hodinového koncertu na pražské Kampě vystoupili 

bez nároku na honorář například Adam Plachetka, Čechomor, Buty nebo Richard Krajčo. 
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Další možnost pomoci pak Česká televize nabídla v sobotu 3. července, kdy na programu ČT art 

uvedla přímý přenos benefičního Koncertu naděje, na němž na zámku Valtice zahrály orchestry 

České filharmonie a Filharmonie Brno.  

3. Česká televize v prvním pololetí letošního roku byla s výrazným náskokem nejsledovanější 

televizní skupinou na tuzemském trhu poté, co zaznamenala nejlepší pololetní výsledek od roku 

1998. Česká televize za prvních šest měsíců měla celkový podíl na publiku 32,77 procenta a 

diváci ji upřednostňovali nejen v rámci celého dne, ale také v hlavním vysílacím čase. V červnu 

se pak významně dařilo programu ČT sport, pro který to byl nejlepší letošní měsíc. Výrazný 

nárůst zaznamenal také web sportovního kanálu i další internetové stránky České televize. 

4. Fotbalové mistrovství Evropy vzbudilo velký zájem diváků. Všechna utkání šampionátu v České 

televizi sledovalo v průměru 438 tisíc diváků, přičemž jejich celkový zásah činil 4,56 milionu 

diváků. Nejsledovanější byly tradičně zápasy českého týmu, které vidělo v průměru 898 tisíc 

diváků. Utkání České republiky s Nizozemskem, které přilákalo 1,124 milionu diváků, bylo 

třetím nejsledovanějším fotbalovým přenosem v historii ČT sport a nejsledovanějším 

fotbalovým streamem v historii ČT. V této souvislosti lze zmínit, že od roku 2014, tedy od 

začátku, měření pozorujeme vzrůstající sledovanost streamů na webu České televize. U zápasů 

českého týmu je pak nárůst ve srovnání s Eurem v roce 2016 více než dvojnásobný. 

5. Česká televize od pátku 23. července do neděle 8. srpna, divákům přinese letní olympijské hry, 

které se po ročním odkladu uskuteční v Tokiu. Česká televize v roli tzv. nevýhradního vysílatele 

a v souladu s podmínkami získané podlicence nabídne 300 hodin premiérových přenosů, 

s důrazem na disciplíny s medailovými ambicemi českých reprezentantů a starty českých 

sportovců. Česká televize si nad rámec vyjednala také možnost repríz, což vzhledem 

k sedmihodinovému časovému posunu v Tokiu dovolí ukázat klíčové momenty her 

i v atraktivnějších odpoledních a podvečerních časech. Letní olympijské hry mohou diváci 

sledovat na programu ČT sport a na webu České televize. 

6. Ve čtvrtek 1. července se konala Valná hromada Evropské vysílací unie. Vzhledem 

k pandemické situaci se uskutečnila prostřednictvím videokonference. V rámci tohoto 

vrcholného orgánu jsem vystoupil jako účastník panelu věnovaného sportovním právům a 

nadcházejícím olympijským hrám. 
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7. Česká televize si připomněla 60. výročí od vzniku brněnského televizního studia. Jubileu 

věnovala prostor ve vysílání poslední červnový víkend. Odstartovala už v pátek 25. června 

speciálem Dobrého rána na Dvojce. Následující den, v sobotu 26. června v podvečer, připravila 

narozeninový díl AZ-kvízu se známými osobnostmi. Ve večerních hodinách pak diváci mohli 

zhlédnout Manéž Bolka Polívky nebo finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku přenášeného živě z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. 

Šedesáté výročí regionálního studia připomněla také výstava fotografií v centru Brna, která 

v průběhu června odstartovala na náměstí Svobody a během léta se postupně přesouvá také 

na Moravské a Malinovského náměstí. 

8. Česká televize byla hlavním mediálním partnerem letošního ročníku Dnů lidí dobré vůle, které 

se uskutečnily 4. a 5. července na Velehradě. Divákům zprostředkovala mimo jiné slavnostní 

poutní mši svatou, kterou sloužil kardinál Dominik Duka, nebo slavnostní večer u příležitosti 

státního svátku spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. 

9. Česká televize ve čtvrtek 1. července uvedla slavnostní zahajovací koncert festivalu Smetanova 

Litomyšl. Na programu ČT art diváci mohli sledovat v přímém přenosu skladby Bedřicha 

Smetany nebo Antonína Dvořáka v podání České filharmonie. Záznam koncertu je k dispozici 

rovněž na stránkách České televize. 

Česká televize byla rovněž mediálním partnerem tradičního open air koncertu pořádaného 

Českou filharmonií opět v areálu Státního zámku Sychrov. Přímý přenos jednoho 

z nejvýznamnějších koncertů letní sezony odvysílala ve středu 23. června na programu ČT art.  

Česká televize rovněž podpořila mezinárodní hudební festival United Islands, který se konal 

v Praze 25. a 26. června. Součástí programu této multižánrové akce byla rovněž takzvaná ČT Art 

Stage, kde vystoupilo několik hudebních kapel. 

10. V uplynulých týdnech měly premiéru nové české filmy, na jejichž vzniku se podílela také Česká 

televize. Jedná se o film Chyby režiséra Jana Prušinovského, který vstoupil do kinodistribuce 15. 

července. Následuje jej film režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Dalším z 

očekávaných snímků, které diváci budou moci zhlédnout již o prázdninách, je film Zátopek, 

který bude mít premiéru na karlovarském filmovém festivalu a v kinech bude od 26. srpna.  
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11. Na období prázdnin Česká televize připravila tradiční letní soutěž pro nejmenší, jejíž hlavním 

cílem je přimět děti a jejich rodiče k výletům do přírody a návštěvám kulturních a historických 

památek. Letošní hra představuje již sedmý ročník soutěže, jejíž účastníci pravidelně odešlou 

přes sto tisíc hesel, odpovídajích stejnému počtu výletů. Každoročně jsou registrovány 

desetitisíce rodin a jen za loňské léto web soutěže České televize navštívilo přes 230 tisíc 

uživatelů.  

12. První červencový den odstartoval rovněž projekt kulturní stanice ČT art, která na webu nabízí 

interaktivní mapu tipů na prázdninové výlety a vycházky za zajímavou architekturou a uměním 

ve veřejném prostoru. Do projektu s názvem Artoulky se zapojilo 30 lokálních turistických 

informačních center a dále známé osobnosti, které návštěvníky seznamují se svými tipy 

na toulky, oblíbené procházky a výlety. Jednou z těchto osobností je například spisovatelka 

Alena Mornštajnová. 

13. Česká televize se podílela na vzniku nového mezinárodního projektu EBU Newspilot. Jedná se o 

nástroj, který nabízí obsah zpravodajských stránek veřejnoprávních médií EBU a který mohou 

využívat spolupracující redakce zpravodajství. Redaktor, věnující se určitému tématu ve svém 

prostředí, tak získává významný zdroj nabízející informace o stejné problematice  

a zkušenostech s konkrétními problémy v zahraničí. Do budoucna se rovněž uvažuje o využití 

Newspilota nejen pro zpravodajské redakce, ale také pro čtenáře a diváky. 

14. Český statistický úřad ocenil spolupráci České televize v rámci projektu Sčítání 2021, které bylo 

největším statistickým šetřením desetiletí. Předseda statistického úřadu Marek Rojíček označil 

zapojení České televize v rámci mediálního partnerství za klíčové a zdůraznil, že zejména díky 

aktuálnímu informování se podařilo přesvědčit veřejnost o smyslu a významu celého projektu.  

15. Česká televize 1. července obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předběžné 

opatření, kterým se České televizi zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na 

provedení zakázky „Hloubková analýza nákladů“. Antimonopolní úřad si tímto krokem 

prodloužil dobu na vydání rozhodnutí v uvedené záležitosti. Vzhledem k tomu, že si úřad 

nevyžádal od České televize další podklady a nemáme od něj žádné doplňující informace, 

nezbývá než vyčkat jeho konečného rozhodnutí.  

 



9 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 15. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 14. 7. 2021  

 

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser - online, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:   

Hosté:  P. Dvořák, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – květen 2021 – David Břinčil 

3. Projednání kontrolního šetření č. 1_2Q_21 – Bartery 

4. Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

5. Zpráva o činnosti DK v druhém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a odst. 

9 zákona o České televizi 

6. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

- projednání vyjádření managementu ČT k doporučením DK formulovaným ve zprávách 

3_2Q_21 - účetní závěrka, výroční zpráva, 4_2Q_21 - Mzdové náklady, 5_2Q_21 – TV 

poplatky, 6_2Q_21 – Problematika DPH – host Andrea Lukasíková; 

- projednání termínů a přípravy na navrhované semináře (hodnocení hospodaření ČT, 

vhodné ukazatele, TV poplatky, investice, mzdové náklady) 

7. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – květen 2021 

 

Usnesení č. DK 74/15/21 

Finanční ředitel předložil DK rozbor hospodaření ČT za měsíc květen 2021. Rozbor hospodaření je 

v souladu s vývojem předchozích měsíců a taktéž v souladu s rozpočtem. Členové DK nevznesli 

žádné dotazy. DK zprávu projednala a vzala na vědomí.  

(5:0:0) 

 

Ad 3) Projednání kontrolního šetření č. 1_2Q_21 – Bartery 

 

Usnesení č. DK 75/15/21 

Eva Hubková informovala členy DK o průběhu kontrolního šetření. Po obdržení zbývajících 

vyžádaných informací a po zapracování připomínek vzešlých z diskuse, bude na příštím jednání 

předložena zpráva z kontrolního šetření.  

(5:0:0) 
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Ad 4) Projednání kontrolního šetření č. 2_2Q_21 – Veřejné zakázky 

 

Usnesení č. DK 76/15/21 

Petr Juchelka informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření. Po obdržení zbývajících 

vyžádaných informací a po zapracování připomínek vzešlých z diskuse, bude na příštím jednání 

předložena zpráva z kontrolního šetření.  

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti DK v druhém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě  

par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

 

Usnesení č. DK 77/15/21 

DK v 2Q21 zasedala 7krát a provedla tyto činnosti: 

 Navrhla novelizaci Kontrolního řádu DK; 

 Navrhla a schválila doplnění Jednacího řádu DK; 

 Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Zprávu o činnosti za 1Q21; 

 Vyslechla informace o způsobu sběru dat a zdrojích dat pro hodnocení veřejné služby ČT, 
dále o externích dodavatelích dat, výzkumů a analýz a dalších použitelných zdrojích. DK se 
seznámila se základními informacemi o měření sledovanosti, o denním kontinuálním 
výzkumu, s metodikou výzkumu a konkrétními příklady sledovanosti ČT; 

 Seznámila se se systémem schvalování výrobního úkolu ČT, systémem ProVys, systémem 
schvalování pořadů do výroby a rozpočtování, dále také s vícestupňovým schvalováním 
nákladů pořadů, objemem externí výroby z hlediska rozpočtů a řízení nákladů; 

 Projednala dotazy předsedy Rady ČT Pavla Matochy a radní Hany Lipovské týkající se 
kontrolního šetření společnosti GOPAS a schválila dopovědi na tyto dotazy. K otázce 
případného střetu zájmu společnosti GOPAS DK odpověděla, že se touto otázkou 
nezabývala; 

 Projednala a dala své připomínky managementu ČT k předloženému návrhu Výroční zprávy 
a účetní závěrky ČT za rok 2020; 

 Vypracovala, projednala, schválila a předložila Radě ČT „Rozbor hospodaření České 
televize za rok 2020 vypracovaný Dozorčí komisí v souladu s § 8a, odst. (9) zákona o ČT“; 

 Projednala výsledky hospodaření ČT za březen a první čtvrtletí 2021 a duben 2021; 

 Vyslechla informace společnosti EY ohledně statutárního auditu ČT za rok 2020 (rozsah 
auditu, významná zjištění, zpráva nezávislého auditora, atd.) a auditu hospodaření ČT za rok 
2020 (přehled provedených prací, závěry auditu dle jednotlivých auditovaných oblastí); 

 Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na Q3 roku 2021; 

 Obdržela podklady a informace ke kontrolnímu šetření 2_2Q_21 Veřejné zakázky, 
projednala průběh tohoto kontrolního šetření a vybrala vzorek pro další šetření. Vyhodnocení 
vzorku a ukončení šetření proběhne v rámci 3Q21; 

 Obdržela podklady a informace ke kontrolnímu šetření 1_2Q_21 Barterové obchody a 
projednala průběh tohoto kontrolního šetření. Ukončení šetření proběhne v rámci 3Q21. 

DK dále obdržela podklady a informace, zanalyzovala je, projednala s odpovědnými pracovníky ČT, 

zpracovala, projednala na svých jednáních a předložila Radě ČT následující zprávy z kontrolních 

šetření schválených Radou, ze kterých plynou níže uvedená doporučení: 
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 3_2Q_21 Audit a účetní závěrka 2020 

Vyžádat si u vedení ČT úpravu harmonogramu přípravy RUZ a VZH pro rok 2021 a 

současně stanovit termíny jednání rady tak, aby bylo možné schválení VZH po 

připomínkách a vypracování rozboru DK, ale před ukončením externího auditu. 

Realizovat pracovní zasedání rady nebo pracovního výboru rady s DK, kde DK by 

informovala radu o svých připomínkách a doporučeních a byly projednány případné 

připomínky z rady. 

Pověřit DK, aby navrhla klíčové ukazatele, které by měly být používány pro hodnocení 

ročního hospodaření. Návrh DK by měl být projednán a po zapracování připomínek 

schválen radou pro hodnocení hospodaření za rok 2021. 

Doporučit GŘ, aby v souladu s doporučením DK soutěžit dodavatele znovu po 10 letech, 

zadal veřejnou zakázku na službu provedení statutárního auditu účetní závěrky a výroční 

zprávy České televize pro období 2022 a dále. 

  

 4_2Q_21 Mzdové náklady 

DK v oblasti osobních nákladů a personalistiky navrhuje tato doporučení: 

 Stanovení střednědobých cílů, střednědobé odměny a váhy jednotlivých cílů 

v celkovém hodnocení je významný stabilizační a motivační prvek, který by měl být 

součástí personalistických nástrojů řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků 

na manažerských pozicích. Doporučujeme vedení ČT zvážit implementaci těchto 

nástrojů pro vedoucí na 1. a 2. stupni řízení. Dále doporučujeme vedení ČT zvážit 

další/jiné varianty využití pohyblivé složky smluvní mzdy k motivaci zaměstnanců; 

 Doporučujeme plánovat a provádět více auditních akcí v oblasti osobních nákladů a 

personalistiky; 

 Doporučujeme Internímu auditu ČT zařadit do plánu auditu dodržování stanovených 

postupů v oblasti kombinace pracovně-právních vztahů a prověření jejich 

opodstatněnosti. 

  

DK v oblasti osobních nákladů a personalistiky doporučuje k dalšímu šetření: 

 detailní popis a pochopení aplikace benchmarků podle KF metodiky, včetně 

porozumění dostupnosti a srovnatelnosti dat a sektorových analýz pro odvětví, ve 

kterém ČT podniká, včetně analýzy fluktuace zaměstnanců, a případné doporučení 

dalších kroků v této oblasti; 

 dlouhodobý trend rozdílu mezi průměrným počtem zaměstnanců a počtem 

systemizovaných míst, jejich příčiny a dopad na fungování ČT; 

 posouzení přiměřenosti počtu zaměstnanců jednotlivým agendám ČT a věnovat se jí 

i v souvislosti s analýzou rozpočtu na rok 2022; 

 fluktuace zaměstnanců, krizové řízení v oblasti personální (řešení krizových situací 

v případě absence klíčových zaměstnanců apod.), stabilizace, motivace a výzkum 

spokojenosti zaměstnanců, pokud v ČT existuje, a otázky efektivity s tímto tématem 

související. 
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 5_2Q_21 TV poplatky 

Pro vedení ČT, resp. Radu ČT, v této souvislosti je na místě mj. 

 Věnovat systematickou pozornost otázce vztahu poplatník/divák, vztahu ČT/ 

poplatník, definici poplatníka, poplatku. Promítnout do interních postupů i 

prosazovat jako legislativní preferenci. 

 Definovat standardy Interakce s poplatníkem, Platební komfort 

 Aktualizovat přístup k upomínání a vymáhání, včetně vztahů k externím 

dodavatelům. 

 Kvalitativně obohatit stávající model vykazování, (Fond televizních poplatků, jeho 

výše s přihlédnutím k poplatkům po splatnosti a odhadům pravděpodobnosti 

jejich skutečného inkasa, dotace hospodaření ČT z Fondu atd.…) 

 Adaptace modelu řízení agend spojených s poplatníky, poplatky, službami, 

placením. Konkrétně, bylo by na místě jasně vymezit odpovědnost za standardy 

vztahu ČT k poplatníkovi (a vazbu poplatník – divák). Obdobně by bylo vhodné 

permanentně sledovat oblast ekonomie a ergonomie plateb. 

 

 

 6_2Q_21 Problematika DPH 

Doporučujeme připravovat rozpočet na rok 2022 tak, že se s prodloužením výjimky 

nepočítá. Dále doporučujeme s předstihem vyjasnit metodiku krácení odpočtu DPH 

podle nových pravidel s Finanční správou k zabránění případným sporům. 

 

 7_2Q_21 Galerie Leica a střet zájmů 

Doporučujeme získat stanovisko právníků a upravit oblast možného konfliktu zájmů 

v souvislosti s činností řídících pracovníků či dalších zaměstnanců ČT v neziskových 

organizacích vnitřním předpisem tak, aby se zabránilo možným nejasnostem při výkladu 

obecných pravidel.  

Pokud by Rada považovala za vhodné provést detailnější analýzu četnosti vysílání 

zpravodajství o galerii Leica Gallery Prague, doporučujeme ji zpracovat mediálními 

odborníky na oblast kultury. 

 

 8_2Q_21 Gopas a střet zájmů 

DK nezjistila žádné nedostatky a nemá žádná doporučení. 

 (5:0:0) 

 

 

 

 

Ad 6) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

- Bod projednání vyjádření managementu ČT k doporučením DK formulovaným ve 

zprávách 3_2Q_21 - účetní závěrka, výroční zpráva, 4_2Q_21 - Mzdové náklady, 

5_2Q_21 – TV poplatky, 6_2Q_21 – Problematika DPH 
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Usnesení č. DK 78/15/21 

DK projednala s generálním ředitelem nastavení procesu, jak bude vedení reagovat na doporučení 

DK. DK před finálním projednáním poskytne návrh závěrečné zprávy včetně návrhu doporučení 

k vyjádření vedení. Schválená verze závěrečných zpráv tedy bude již obsahovat vyjádření vedení 

k navrhovaným doporučením. Doporučení DK budou evidována IA a minimálně jednou ročně bude 

jejich plnění vyhodnoceno.  

DK vzala na vědomí informaci generálního ředitele týkající se doporučení DK z předchozích 
kontrolních šetření – viz materiál Vyjádření generálního ředitele ČT k doporučením Dozorčí komise 
(„DK“), formulovaným v pracovních materiálech DK pro jednání Rady ČT („Rada“) ze dne 23. 6. 
2021. (usnesení Rady č. 140/09/21 ze dne 23. června 2021).  
DK diskutovala s A. Lukasíkovou proces zlepšení koordinace činnosti mezi DK a interním auditem. 

A. Lukasíková zašle návrh na proces další spolupráce předsedovi DK.  

(5:0:0) 

 

- Bod projednání termínů a přípravy na navrhované semináře (hodnocení 

hospodaření ČT, vhodné ukazatele, TV poplatky, investice, mzdové náklady) 

 

Usnesení č. DK 79/15/21 

Předseda DK bude koordinovat s předsedou Rady ČT vhodné termíny a obsah seminářů, které by 

se uskutečnili jako pracovní jednání DK a Rady ČT za účasti odpovědných osob z ČT na daná 

témata. 

(5:0:0) 

 

Ad 7) Různé 

 

Bez usnesení 

 

 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

     předseda dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 21. 7. 2021 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení 

CT10953/21 18. 1. 2021 
Kancelář prezidenta 

republiky 

Stížnost na způsob informování o 
jmenování ministra zdravotnictví ze 

dne 29. října 2020 

21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e192/21 23. 2. 2021 P. V. 
dotaz na platnost etického kodexu ČT 

bod 19.2. při Covid-19 
21. 7. 2021 Odpověď RČT 

CT39603/21 26. 2. 2021 
Rybářské sdružení 

ČR 
podnět k pořadu Nedej se 21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e307/21 19. 3. 2021 J. J. stížnost na GŘ 21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e390g/21 7. 5. 20201 NE ZÁKLADNÁM 
stížnost na zkreslování historie 

osvobození ČSR 
21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e437/21 10. 5. 2021 L., P. S. 
stížnost na pořad Reportéři ČT - 

reportáž Přátelství za miliony ze dne 
10. 3. 2021 

21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e201b/21 16. 6. 2021 V. K. 
čj. RČT e201b-21-V.Kotzy-stížnost na 

GŘ ČT 
21. 7. 2021 Odpověď RČT 

e457/21 20. 5. 2021 D. R.  stížnost na výroky H. L.   

CT85201/21 20. 5. 2021 L. Ž. Jesenicko-špatný signál   

CT86425/21 21. 5. 2021 D. N. 
stížnost na GŘ – zničení živého plotu, 

Sama doma, atd. 
  

e459/21, 
e459/a21 

23. 5. 2021 P. K. Máte slovo - manželství pro všechny   

e460/21 24. 5. 2021 I. N. stížnost na vyjádření V. M.   

e461/21 24. 5. 2021 P. K.  stížnost na propagaci hazardu   

e462/21 24. 5. 2021 A. Š. stížnost na pořad Infiltrace   

e463/21 26. 5. 2021 J. B. 
stížnost na nárůst vystoupení 

poslanců SPD ve zpravodajských 
pořadech ČT 

  

e464/21 27. 5. 2021 T. T. 
stížnost na chování redaktorů ČT ke 

kauze D. F. 
  

e465/21 27. 5. 2021 J. C. 
stížnost na přenos sportovního utkání 

ze dne 27. 5. 2021 
  

CT95928/21 28. 5. 2021 P. K. Máte slovo - manželství pro všechny   

e390j/21 29. 5. 2021 V. N.  stížnost na ČT   
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e466/21 30. 5. 2021 D. G.  stížnost na zpravodajství ČT   

e467/21 30. 5. 2021 P. R. stížnost - výběr členů RČT, vývoj RČT   

e208e/21 31. 5. 2021 V. J. stížnost na J. Ž.   

e201b/21 2. 6. 2021 V. K. stížnost na GŘ   

e390k/21 2. 6. 2021 V. N. stížnost na ČT   

CT102044/21 2. 6. 2021 J. J.  
Nedej se - Myslivecká praxe a obnova 

krajiny 
  

e468/21 7. 6. 2021 K. K. stížnost - předvolební zpravodajství   

e469/21 7. 6. 2021 A. K.  
žádost o radu - důsledek reportáže 

"Implantát" pořadu Černé ovce 
  

e470/21 15. 6. 2021 J. X. D. stížnost na L. V.    

e281b/21 16. 6. 2021 M. T. účinkování Z. G. V pořadu StarDance   

CT109642/21 17. 6. 2021 J. Č. 
stížnost na reportáž „Pomoc pro děti 

z Gazy“ 
na vědomí 

e356c/21 23. 6. 2021 M. V.  
stížnost na Události, komentáře - 

moderace B.K. 
  

e456a/21 22. 6. 2021 V. K.  urgence odpovědi   

e462a/21 13. 7. 2021 A. Š. reakce na reakci-Infiltrace   

e471/21 18. 6. 2021 M. M. 
stížnost na reklamy ve vysílání ČT 

Sport 
  

e472/21 22. 6. 2021 R. K. 
stížnost na chování radního 

L.X.Veselého 
  

e473/21 22. 6. 2021 T. H. 
stížnost na vysílání Panorama na ČT 

Sport 
  

e474/21 24. 6. 2021 M. L. stížnost na reportáž o léčbě obezity   

e475/21 22. 6. 2021 H. S. 
stížnost na vysílání fotbalových utkání 
zahraničních týmů místo mistrovství 

Evropy softballu 

  

e476/21 1. 7. 2021 J. K. 
stížnost na zrušení přímého přenosu 

fotbalových zápasů 
  

e477/21 4. 7. 2021 J. Š. 
stížnost na nedodržení zákona 

1061999Sb. 
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e478/21 5. 7. 2021 P. L. stížnost na Divácké centrum ČT   

e479/21 22. 4. 2021 H. T. stížnost na práci rady ČT   

e480/21 6. 7. 2021 P. F.  
stížnost na reportáž ze dne 5.7.2021 v 
pořadu Události - zavádějící informace 

o vysychání v Boleveckém rybníku 

  

CT144687/21 23. 6. 2021 
Nielsen Legal, 
Zdravé forum 

tendenční reportáž - Události v 
regionech 

  

CT113790/21 24. 6. 2021 J. J. dotazy na pořad 168 hodin   

CT123055/21 14. 7. 2021 O. S. Stížnost na LV   

CT123511/21 15. 7. 2021 J. O. Stížnost na ČT   

 

Stížnosti předané generálnímu řediteli 
 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum přijetí 
vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

CT14124/21 22. 1. 2021 J. L. 
vyjádření k vyhlášené zakázce ČT viz 

usnesení RCT 128-11-20 
27. 1. 2021 29. 1. 2021 

Odpověď RČT 
24. 3. 2021 

e24/21 27. 11. 2020 R. Ž. 
stížnost na generálního ředitele ČT - 
ovlivňování voleb do dozorčí komise 

Rady ČT 

27. 1. 2021 10. 2. 2021 
Odpověď RČT 

24. 3. 2021 

e221/21 
e221a/21 

1. 3. 2021 H. K. 
žádost o 106/1999 Sb. zákona o 

svobodném přístupu k informacím-
zrušení pořadu Reportéři ČT 

24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

5. 5. 2021 

CT26384/21 10. 2. 2021 D. S. 
nedostatečné informování o 

vznikajícím občanském hnutí Přísaha 
ve vysílání ČT 

24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

CT 
40204/21 

1. 3. 2021 V. R. 
dotaz k informování na ČT24 - 

Usnesení Vlády ČR ohledně pandemie 
24. 3. 2021 

Přímé vyřízení 
22. 4. 2021 

CT43696/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na postup ČT - poplatky 24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

e240/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na pořad Máte slovo 24. 3. 2021 
Přímé vyřízení 

22. 4. 2021 

CT34880/21 22. 2. 2021 J. Š. informování ČT o COVIDu 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

CT 
39603/21 

26. 2. 2021 M. K. podnět k pořadu Nedej se 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

CT10953/21 18. 1. 2021 V. M.  
Stížnost na způsob informování o 

jmenování ministra zdravotnictví ze 
dne 29. října 2020 

24. 3. 2021 19. 4. 2021  

CT44918/21 22. 2. 2021 anonym upozornění na střet zájmů v ČT 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e222/21 2. 3. 2021 M. K. 
stížnost na obsah a formu pořadu 

OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  



17 

e239/21 5. 3. 2021 J. H. 
stížnost na GŘ-porušování Kodexu, 

stížnost na pořad OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e102/21 25. 1. 2021 J. S. stížnost na pořad OVM 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e181/20 
e307/21 

30. 11. 2020 
19. 3. 2021 

J. J. stížnost na GŘ 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e192/21 23. 2. 2021 P. V. 
dotaz na platnost etického kodexu ČT, 

bod 19.2. při Covid-19 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e175/21 19. 2. 2021 M. P. 
předžalobní výzva-nepravdivé 
informace o osobě v pořadu 

Newsroom ČT24 

24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e218/21 28. 2. 2021 P. B. 
stížnost na pořad OVM-nepozvání 

T. O. 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e171/21 18. 2. 2021 Z. K. 
stížnost na zdroj informací V. M. –

 OVM 
24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e167/21 16. 2. 2021 V. V. stížnost na Fokus Václava Moravce 24. 3. 2021 19. 4. 2021  

e439/21 12. 5. 2021 F. M.  stížnost na žádost o potvrzení 21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

e455/21 18. 5. 2021 V. P. 
podpora služeb plzeňského hospice 

Domov 
21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT89707/21 24. 5. 2021 AK Štaidl, Leška stížnost na pořad Černé ovce 21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT94615/21 20. 4. 2021 H. J.  stížnost na ČT 21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT46244/21 11. 3. 2021 M. H. 
žádost o zařazení filmu Horoucí srdce 

Boženy Němcové 
21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT98450/21 28. 5. 2021 S. V. poškozování autorských práv 21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT57435/21 30. 3. 2021 J. P.  stížnost na J. Železného 21. 7. 2021 Přímé vyřízení 

CT18503/21 1. 2. 2021 L. G. O. 
cstížnost na GŘ a šéfredaktora 

zpravodajství 
21. 7. 2021   

e175/21 19. 2. 2021 M. P. 
předžalobní výzva-nepravdivé 
informace o osobě v pořadu 

Newsroom ČT24 

21. 7. 2021   

e240/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021   

CT52377/21 23. 3. 2021 J. P. stížnosti a dotazy 21. 7. 2021   

CT53934/21 25. 3. 2021 J. J. 
porušení Kodexu ČT-Události, 

komentáře 
21. 7. 2021   

e179b/21 17. 4. 2021 J. Š. stížnost na redaktora J. H. 21. 7. 2021   

e397/21 20. 4. 2021 T. Ř. 
stížnost na pořad Newsroom 

reportáže o RČT 
21. 7. 2021   

e416/21 29. 4. 2021 P. Š. 
stížnost na nedostatečný mediální 

prostor pro zástupce Trikolóry 
21. 7. 2021   



18 

e420/21 1. 5. 2021 G. K. 
stížnost na pořad Zázraky přírody dne 

1 5 2021 - chování hostů  
21. 7. 2021   

e425/21 3. 5. 2021 F. CH. 
stížnost na pořad Máte slovo dne 29 4 

2021 
21. 7. 2021   

e437/21 10. 5. 2021 L., P. S. 
stížnost na pořad Reportéři ČT - 

reportáž Přátelství za miliony ze dne 
10. 3. 2021 

21. 7. 2021   

e424a/21 14. 5. 2021 P. H. 
stížnost na pořad Máte slovo ze dne 

13.5.2021 - nevhodné chování 
moderátorky M.J. 

21. 7. 2021   

e448/21 14. 5. 2021 S. B. 
stížnost na pořad Máte slovo ze dne 

13.5.2021 
21. 7. 2021   

e458/21 22. 5. 2021 P. D.  zvýšená hlasitost reklam - ČT Sport 21. 7. 2021   

CT94614/21 26. 5. 2021 Agrofert Stížnost na pořad Reportéři ČT 21. 7. 2021   

 


