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Zápis ze 17. jednání Rady České televize ze dne 8. 12. 2021 

 

Přítomni osobně:  R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, P. Kysilka, P. Matocha,  

T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý 

Přítomni na videokonferenci: R. Kühn. 

 

Omluveni:    P. Kysilka – odchod 14:55 hod 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, J. Maxa - videokonference, J. Souček - videokonference,  

 M. Petrman - videokonference 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Distanční (videokonferenční) způsob jednání dle čl. 6 odst. 8 a 9 (mimořádné případy) 

3. Volba návrhové komise 

4. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

5. Informace generálního ředitele 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Záměr managementu nakládat s nemovitým majetkem v rámci TS Brno 

8. KPI generálního ředitele – specifikace procesu a dodatek smlouvy GŘ 

9. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů   

10. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média - oblast Nová média (2020) 

11. Osnova VZ o činnosti ČT za rok 2021  

12. Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2022 

13. Stížnosti a podněty 

14. Různé 

15. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh předsedy rady P. Matochy: Z důvodu plánovaného dřívějšího odchodu místopředsedy  

P. Kysilky, předřadit některé body jednání. 

 

Usnesení č. 217/17/21: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění: 

 

1. Zahájení 

2. Distanční (videokonferenční) způsob jednání dle čl. 6 odst. 8 a 9 (mimořádné případy) 

3. Volba návrhové komise 

4. Stížnosti a podněty 

5. Záměr managementu nakládat s nemovitým majetkem v rámci TS Brno 

6. KPI generálního ředitele – specifikace procesu a dodatek smlouvy GŘ 

7. Plnění usnesení a kontrola zápisů 
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8. Informace generálního ředitele 

9. Materiály z Dozorčí komise 

10. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů   

11. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média - oblast Nová média (2020) 

12. Osnova VZ o činnosti ČT za rok 2021  

13. Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2022 

14. Různé 

15. Závěr 

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

 

 

2) Distanční (videokonferenční) způsob jednání dle čl. 6 odst. 8 a 9 (mimořádné případy) 

 

Usnesení č. 218/17/21: Rada bere na vědomí právní stanovisko k distanční účasti členů Rady 

ČT na jejím jednání, vypracované vedoucí právního úseku JUDr. Markétou Havlovou, a 

dodatečné informace poskytnuté předsedou rady Pavlem Matochou. Rada považuje aktuální 

covidovou situaci za mimořádný případ dle článku 6, odst. 8 a 9 Jednacího řádu rady, a 

souhlasí proto s hybridním způsobem jednání, při kterém mohou radní jednat i distančně skrze 

videokonferenční připojení. 

(Příloha č. 1) 

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

 

 

3) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 219/17/21: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jiří Šlégr a 

radní Tomáš Samek a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

4) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 220/17/21: Rada žádá generálního ředitele, aby uzavřel dohodu o provedení 

práce s RNDr. Igorem Němcem, který bude připravovat pro Radu ČT podklady pro řešení 

stížností, a to s touto specifikací: 

a) smlouva se uzavírá na dobu tří měsíců 

b) měsíční plnění ze strany České televize nepřesáhne 10 tis. Kč 

c) Práci I. Němce koordinuje Rada ČT, resp. předseda 

d) I. Němec nemá směrem k České televizi žádné pravomoce 

Termín: do 15. prosince 2021 

 

(7:1:1) Návrh byl přijat. 

R. Kühn hlasoval PROTI. 

M. Doktor SE ZDRŽEL hlasování. 

 

(Příloha č. 2) 
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5) Záměr managementu nakládat s nemovitým majetkem v rámci TS Brno 

 

Usnesení č. 221/17/21: Rada bere na vědomí záměr České televize nakládat s nemovitostmi 

ve vlastnictví České televize a uzavřít z důvodu mimořádného veřejného zájmu na výstavbě 

veřejně prospěšné stavby části Velkého městského okruhu „Silnice I/42, VMO Rokytova a VMO 

Tomkovo nám.“ v Brně – Židenicích Smlouvu o právu provést stavbu, smlouvu o nájmu a 

smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby Velkého 

městského okruhu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/54, Praha 4 – 

Nusle. 

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

 

Usnesení č. 222/17/21: Rada podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, uděluje svůj předchozí souhlas s uzavřením Smlouvy 

o právu provést stavbu, smlouvy o nájmu a smlouvy o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací stavby Velkého městského okruhu, interně evidované pod č. NAJ-

32100017, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/54, Praha 4 – Nusle. 

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

 

 

6) KPI generálního ředitele – specifikace procesu a dodatek smlouvy GŘ 

 

Usnesení č. 223/17/21: Rada schvaluje navržený proces vyhodnocování a navrhování 

výkonnostních kritérií generálního ředitele České televize. 

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

 

Usnesení č. 224/17/21: Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o sjednaných pracovních 

podmínkách generálního ředitele, podepsaný dne 25. 8. 2021. 

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

 

 

7) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 225/17/21: Rada obdržela materiál „Návrh rozpočtu České televize na rok 

2022“ a pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci. 

(8:0:1) Návrh byl přijat. R. Kühn SE ZDRŽEL hlasování. 

 

Usnesení č. 226/17/21: Rada obdržela materiál „Dlouhodobé plány programového, 

technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2022-2026“ a 

pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci. 

       (8:0:1) Návrh byl přijat. R. Kühn SE ZDRŽEL hlasování. 

 

Usnesení č. 227/17/21: Rada obdržela materiál „Osnova VZ o činnosti ČT za rok 2021“ a 

pověřuje předsedu Pavla Matochu zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci. 

(9:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 228/17/21: Rada obdržela materiál „Návrh harmonogramu materiálů 

předkládaných Radě ČT na rok 2022“ a pověřuje předsedu Pavla Matochu zpracováním 

hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci. 

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

 

 

8) Informace generálního ředitele 

 

Viz Příloha č. 3 tohoto zápisu 

 

 

9) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 229/17/21: Rada bere na vědomí zápis z 20. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

24. 11. 2021. 

(Příloha č. 4) 

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

 

Usnesení č. 230/17/21: Rada bere na vědomí zápis z 21. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

1. 12. 2021. 

(Příloha č. 5) 

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

 

Usnesení č. 231/17/21: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 1. čtvrtletí roku 2022.  

(Plán kontrolní činnosti je součástí zápisu z 21. jednání DK ze dne 1. 12. 2021 - Usnesení č. 

DK 113/21/21) 

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

 

 

10) Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů   

 

Usnesení č. 232/17/21: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a 

nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů“ a žádá generálního ředitele, aby předložil 

aktualizaci materiálu v termínu do 31. července 2022. 

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

 

 

11) Informace o činnosti divize Vývoj a nová média - oblast Nová média  

 

Usnesení č. 233/17/21: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a 

nová média - oblast Nová média“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci 

materiálu v termínu do 30. září 2022. 

(7:0:0) Návrh byl přijat. P. Matocha byl mimo místnost. 
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12) Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2021 a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti     

      v roce 2021 

 

Usnesení č. 234/17/21: Rada po projednání schvaluje materiál „Výroční zpráva o činnosti ČT 

v roce 2021 – osnova“ a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti v roce 2021. 

(Příloha č. 6) 

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

 

Usnesení č. 235/17/21: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o 

činnosti v roce 2021 předsedu Pavla Matochu a radního Romana Bradáče.  

Pracovní skupina RČT a pověření garantů jednotlivých kapitol: 

 

A. Vývoj ukazatelů RQI – P. Matocha 

 

B. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 

CÍL 1 – Poskytování zpravodajských a publicistických informací, udržování a rozvoj 

             občanské společnosti a demokracie – R. Bradáč 

CÍL 2 – Podpora vzdělanosti a vzdělávání – P. Kysilka 

CÍL 3 – Podpora sportu – M. Doktor a J. Šlégr 

CÍL 4 – Podpora kultury - L. X. Veselý 

CÍL 5 – Prezentace regionů České republiky, Evropy a světa – T. Samek 

CÍL 6 – Podpora nových médií a vysílacích služeb – R. Kühn  

 

C. Míra uspokojování potřeb různých diváckých skupin – V. Karmazín 

 

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

 

 

13) Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2022 

 

Usnesení č. 236/17/21: Rada po projednání schvaluje Harmonogram materiálů předkládaných 

Radě České televize na rok 2022 v pozměněném znění. 

(Příloha č. 7) 

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

 

 

14) Různé 

 

Program 1. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 12. 1. 2022  

od 14:00 hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

15) Závěr  

 

 

 

 

        Mgr. Pavel Matocha 

          předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Právní stanovisko k distanční účasti členů Rady ČT na jejím jednání 

Stanovisko MV pro videokonferenční jednání zastupitelstev obcí 

2) Přehled stížností a podnětů 

3) Informace generálního ředitele 

4) Zápis z 20. jednání dozorčí komise RČT 

5) Zápis z 21. jednání dozorčí komise RČT 

6) Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2021 a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti  

v roce 2021 

7) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2022 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Samek, Ph. D.                           Jiří Šlégr 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
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Stanovisko MV pro videokonferenční jednání zastupitelstev 

obcí 
 

Je možné aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra - Stanovisko k distanční účasti 

zastupitelů na zasedání zastupitelstva obce dostupné zde: http://m.tajemnici.cz/mv-

stanovisko-k-distancni-ucasti-zastupitelu-na-zasedani-zastupitelstva-obce/d-7062, 

které obsahuje následující: 

  

„Ačkoliv zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vychází z 

osobní účasti zastupitelů na jednání zastupitelstva, kterou se v zásadě rozumí fyzická přítomnost 

zastupitelů na jednom místě (v jedné zasedací místnosti), ve výjimečných situacích lze připustit, že 

členové zastupitelstva nebudou fyzicky přítomni na jednom místě, kde probíhá zasedání 

http://m.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7063
http://m.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7063
http://m.tajemnici.cz/mv-stanovisko-k-distancni-ucasti-zastupitelu-na-zasedani-zastupitelstva-obce/d-7062
http://m.tajemnici.cz/mv-stanovisko-k-distancni-ucasti-zastupitelu-na-zasedani-zastupitelstva-obce/d-7062
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zastupitelstva, ale bude zajištěna jejich osobní přítomnost v určitém čase prostřednictvím 

prostředků umožňujících komunikaci na dálku. 

  

Jinými slovy, pravidlem by měla být osobní (fyzická) přítomnost zastupitele na jednání, ale pokud to situace 

neumožňuje, je (za splnění dále uvedených podmínek) přípustná distanční účast členů zastupitelstva. 

  

Podmínkou přípustnosti distanční formy je účast (přítomnost) zastupitelů „v reálném čase“, jímž je třeba 

rozumět čas, kdy probíhá zasedání zastupitelstva. Musí být použit takový komunikační prostředek, aby byla 

mezi všemi členy zastupitelstva zajištěna vzájemná interakce, tedy aby členové zastupitelstva, kteří nejsou 

přítomni osobně ve smyslu fyzické přítomnosti na jednom místě, ale jsou propojeni se schůzí komunikačním 

prostředkem, mohli uplatňovat práva zastupitele - tj. aktivně i pasivně se zúčastnit diskuze, vizuálně sledovat 

a slyšet podněty a návrhy ostatních členů, mohli na to případně reagovat a vznášet vlastní podněty a návrhy 

do diskuze - jednoduše řečeno tedy vyjadřovat se, navrhovat a hlasovat. Pokud je toto zvoleným 

komunikačním prostředkem zajištěno, potom je přípustné, aby zastupitelé při jednání zastupitelstva nebyli 

fyzicky přítomni na jednom místě (v jedné zasedací místnosti), neboť princip osobní účasti členů 

zastupitelstva na jednání jsou díky zvolenému komunikačnímu prostředku zajištěn stejně, jako kdyby 

zastupitelé byli přítomni fyzicky na jednom místě. Typickými příklady, kdy je distanční forma zasedání možná, 

jsou videokonference nebo telekonference.“ 

 
 
Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 8. 12. 2021 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení 

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, 
e462a/21 

24. 5. 2021, 
13. 7. 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 
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CT95928/21 28. 5. 2021 P. K. Máte slovo - manželství pro všechny   

e390j/21, 
e390k/21 

29. 5. 2021, 
2. 6. 2021 

V. N.  stížnost na ČT   

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 21. 7. 2021 Odpověď Rady 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 člena RČT LV   

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   

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

Sport 
  

e472/21 22. 6. 2021 R. K. stížnost na člena RČT LV   

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 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e478/21 5. 7. 2021 P. L. stížnost na Divácké centrum ČT 30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 
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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 

30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

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   

CT120795/21 9. 7. 2021 D. N. stížnost na neřešení předešlé stížnosti   

CT126772/21 12. 7. 2021 S. B. 
žádost o poskytnutí právní analýzy 

vztahu RČT, Dozorčí komise a GŘ ČT 
  

CT123055/21 14. 7. 2021 O. S. stížnost na člena RČT LV   

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

e432a/21, 
e432b/21, 
e432c/21 

20. 7. 2021, 
18. 10. 2021 
6. 11. 2021 

H. B. žádost o řešení předešlé stížnosti   

e481/21 20. 7. 2021 R. B. stížnost na člena RČT LV   

e483/21 22. 7. 2021 V. B. 
stížnost na zprostředkování informací 

o problematice covid-19 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e484/21 23. 7. 2021 K. D. stížnost na vysílací časy z OH v Tokiu 30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e485/21 25. 7. 2021 J. Š. stížnost na vysílání zpráv o počasí 30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e486/21 28. 7. 2021 I. Š. stížnost na HL   

e487/21 28. 7. 2021 M. J. stížnost na HL   

e488/21 29. 7. 2021 D. P. 
stížnost na označování ruských 

sportovců na OH v Tokiu 
  

CT134272/21 3. 8. 2021 M. P. 
stížnost na nepravdivé a neobjektivní 

informace v tiskové zprávě z 10. 
jednání RČT z 21. 7. 2021 

  

e489/21 13. 8. 2021 M. J. 
stížnost na nedodržování zákona členy 

RČT 
  

e490/21 14. 8. 2021 M. F. 
stížnost na moderátorku 
zpravodajského pořadu  

30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e491/21 16. 8. 2021 O. K. stížnost na relaci počasí 30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 
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e492/21 16. 8. 2021 Š. S.  
žádost o informaci politické 

kandidatury členů RČT 
  

e493/21 21. 8. 2021 V. P. stížnost na zaměňování slov   

e494/21 25. 8. 2021 K. S.  
stížnost na nevyváženost 

poskytnutého vysílacího času 
politickým stranám 

30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e362a/21 29. 8. 2021 P. V. stížnost na pořad OVM   

e69a/21 31. 8. 2021 F. S. stížnost na nevyváženost ČT   

e495/21 1. 9. 2021 J. H. 
stížnost na nepřesné informování 

ohledně COVID-19 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e497/21 5. 9. 2021 J. V. 
stížnost na používání výrazu pandemie 

a epidemie 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e498/21 5. 9. 2021 M. Z. stížnost na pořad OVM   

e499/21 5. 9. 2021 P. P. 
stížnost na postup pro účast v 

předvolebních debatách ČT 
  

e500/21 6. 9. 2021 M. L. stížnost na pořad 168 hodin 30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e501/21 10. 9. 2021 P. Z. 
stížnost na nepřesné informace k 

výročí útoku 11. září 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

e502/21, 

e502a/21, 
e502b/21, 
e502c/21, 
e502d/21, 
e502e/21, 
e502f/21, 
e502g/21, 
e502h/21, 
e502i/21, 
e502j/21, 
e502k/21, 
e502l/21, 

e502m/21, 
e502n/21, 
e502o/21, 
e502p/21 

13. 9. 2021, 
14. 9. 2021, 
15. 9. 2021, 
18. 9. 2021, 

D.K., 
B.H., 
A.B., 
L.V., 

M.A., 
R.S., 
O.Z., 
I.M., 
I.M., 
S.H., 
J.M., 
J.B., 
I.B., 
P.B., 
K.B., 
R.K.,                         
E.D. 

otevřený dopis k zastoupení 
politických subjektů v předvolebních 

debatách 

  

e58g/21 12. 9. 2021 J. B. stížnost na pořad OVM   

e503/21 16. 9. 2021 J. T. stížnost na pořad OVM   

e504/21 16. 9. 2021 V. P. 
připomínka ke znalostem českého 

jazyka redaktorů ČT 
30. 9. 2021 Odpověď Rady ČT 

CT160456/21 7. 9. 2021 J. Š.  
odvolání k rozhodnutí ČT-zák. 

106/1999Sb. 
NA VĚDOMÍ 
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CT164859/21 10. 9. 2021 AK Štaidl, Leška 
urgence k vyřízení výzvy k upuštění od 
zásahu do práv na ochranu osobnosti 

a práv na ochranu osobních údajů 

  

CT171698/21 20. 9. 2021 J. J.  dotazy-RRTV, volby NA VĚDOMÍ 

CT178308/21 22. 9. 2021 J. J. výzva ZŠ k omluvě HL 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

CT178582/21 23. 9. 2021 PSP ČR Odvolání HL z funkce členky Rady ČT   

e505/21 17. 9. 2021 K. V. výběr účastníků předvolebních debat   

e225e/21 19. 9. 2021 F. M. Reportéři ČT   

e506/21 19. 9. 2021 V. F.  výběr účastníků předvolebních debat   

e507/21 20. 9. 2021 J. V.  užívání českého jazyka v ČT 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e508/21, 
e508a/21 

20. 9. 2021, 
30. 9. 2021 

J. B. 
předvolební debaty, petice za 

svobodný přístup do vysílání ČT 
  

e509/21 20. 9. 2021 Z. Z. 
nedostatečné informace o neziskové 

organizaci P.F. 
20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e510/21 21. 9. 2021 M. A. J. 
nespisovná čeština v pořadu Všechno, 

co mám ráda 
20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e511/21 21. 9. 2021 P. R. Kulový blesk 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e511a/21 22. 9 2021 Z. S. J. Kulový blesk 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e511b/21 25. 9. 2021 M. J. J. Kulový blesk 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e512/21 24. 9. 2021 Z. J. 
diskriminace většiny volebních stran, 

které kandidují do PS 
  

CT277519/21 29. 9. 2021 Z. J. 
stížnost na diskriminaci většiny 

volebních stran, které kandidují do PS 
  

CT181862/21 29. 9. 2021 TSS výběr účastníků předvolebních debat   

e513/21 29. 9. 2021 D. H. moderace předvolební debaty   

e514/21 29. 9. 2021 P. K. program vysílání dne 28. 9.  20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e515/21 29. 9. 2021 M. G. výběr účastníků předvolebních debat   

e516/21 29. 9. 2021 L. R. ocenění N. F.  20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 
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e517/21 1. 10. 2021 J. Č. moderace J. Ž. předvolební debaty   

e518/21 2. 10. 2021 L. Ž. Interview ČT24   

e519/21 2. 10. 2021 M. P. vysílání ČT Sport 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e262c/21 3. 10. 2021 S. Z. předvolební debata ČT24   

e243b/21, 
e243c/21 

8. 10. 2021 
9. 11. 2021 

V. K. 
nevhodné vyjadřování o zdravotním 

stavu M. Z., přerušení AB 
  

e520/21 10. 10. 2021 P. O. označení území Sudety na ČT24 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e521/21 10. 10. 2021 B. G. 
nevhodné vyjadřování o zdravotním 

stavu M. Z. v OVM 
20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e522/21 12. 10. 2021 F. S. zasahování znakové řeči v titulkách ČT 20. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e523/21 13. 10. 2021 L. C. Interview ČT24   

      

e525/21, 
e525a/21 

14. 8. 2021, 
19. 10. 2021 

L. V.  
zaujatost ČT, žádost o odpověď na 

stížnost 
  

e526/21 19. 10. 2021 H. Č. vedení rozhovorů ČT24 29. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e527/21 20. 10. 2021 J. Š.  výběr účastníků předvolebních debat   

e528/21 20. 10. 2021 E. P. vyjadřování komentátorů ČT 29. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e529/21 21. 10. 2021 J. P. moderace S. W. 29. 10. 2021 Odpověď Rady ČT 

e530/21 21. 10. 2021 V. B. neuhrazený televizní poplatek   

e531/21 23. 10. 2021 P. K. 
výhrady k článku 24 Péče o archivní 

fond 
  

e533/21 31. 10. 2021 M. J. 168 hodin, OVM   

e534/21 1. 11. 2021 M. Š. 
reklama Udělejme za koronavirem 

tečku 
19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e535/21, 
e535a/21 

1. 11. 2021, 
4. 11. 2021 

J. B. natáčení ČT   

e437a/21 1. 11. 2021 P. S. doplnění analýzy pořadu Reportéři ČT   



17 

e167a/21 3. 11. 2021 V. V. pořad Interview    

e536/21 7. 11. 2021 M. B.  reklama na ČT1 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e34a/21 7. 11. 2021 D. Š. pořad OVM   

e537/21, 
e537a/21 

10. 11. 2021 
15. 11. 2021 

H. P. 
pořad Nedej se, žádost o řešení 

stížnosti 
19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e538/21 10. 11. 2021 P. J. 168 hodin 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e539/21 11. 11. 2021 O. S. 
žádost o informaci dle zák. č. 

106/1999 Sb. 
  

e540/21 12. 11. 2021 J. M.  pořad Nedej se 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e541/21 12. 11. 2021 M. F.  předvolební Interview ČT24 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e542/21 12. 11. 2021 J. L. reklama na Arginmax 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e543/21 14. 11. 2021 R. V.  Interview ČT24 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

CT231226/21 15. 11. 2021 M. R.  předvolební Interview ČT24 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

CT235028/21 16. 11. 2021 Česká obec sokolská děkovný dopis NA VĚDOMÍ 

e544/21 17. 11. 2021 L. Š. instragramové stránky ČT   

e545/21 17. 11. 2021 J. P. 
nezařazení hokejového utkání HC 

Vítkovice vs. HC Plzeň do sportovního 
vysílání ČT Sport 

19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e546/21 17. 11. 2021 A. Č. 
užití loga bývalým členem Rady České 

televize 
  

e547/21 17. 11. 2021 M. Ď. reklama na vysílání ČT 19. 11. 2021 Odpověď Rady ČT 

e548/21 18. 11. 2021 M. H. odpověď Diváckého centra ČT 8. 12. 2021 Odpověď Rady ČT 

e549/21 18. 11. 2021 R. J. článek o ČT   

e550/21 23. 11. 2021 
Česká inspekce 

životního prostředí 
pořad Nedej se plus-Kam kráčí ČIŽP   

e551/21 24. 11. 2021 P. L. Události, komentáře 8. 12. 2021 Odpověď Rady ČT 

e552/21 25. 11. 2021 Č. F. koncesionářské poplatky   



18 

e553/21 26. 11. 2021 L. Ž.  Události, komentáře 8. 12. 2021 Odpověď Rady ČT 

e554/21, 
e554a/21 

30. 11. 2021 OKD Reportéři ČT, OVM   

e555/21 1. 12. 2021 H. P. Události 8. 12. 2021 Odpověď Rady ČT 

 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 
 

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 

CT40204/21 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 

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

CT39603/21 26. 2. 2021 M. K. podnět k pořadu Nedej se 24. 3. 2021 19. 4. 2021 
Odpověď RČT 

21. 7. 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 
Odpověď RČT 

21. 7. 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  

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  

CT18503/21 1. 2. 2021 L. G. O. 
stížnost na šéfredaktora zpravodajství 

a GŘ ČT pro porušen Kodexu ČT 
21. 7. 2021, 
20. 10. 2021 

31. 8. 2021 
5. 11. 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  

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

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

e175/21 19. 2. 2021 M. P. předžalobní výzva 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

e240/21 5. 3. 2021 J. T. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

Boženy Němcové 
21. 7. 2021 

Přímé vyřízení 
23. 9. 2021 

CT52377/21 23. 3. 2021 J. P. 
nespokojenost s odpovědí na 

předešlou stížnost 
21. 7. 2021 11. 8. 2021  

CT53934/21 25. 3. 2021 J. J. stížnost na porušení Kodexu ČT 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

23. 9. 2021 

e179b/21 17. 4. 2021 J. Š. stížnost na redaktora J. H. 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

23. 9. 2021 

e397/21 20. 4. 2021 T. Ř. stížnost na pořad Newsroom 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

prostor pro zástupce Trikolóry 
21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e420/21 1. 5. 2021 G. K. stížnost na pořad Zázraky přírody 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e425/21 3. 5. 2021 F. Ch. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e437/21,  10. 5. 2021 P., L. S. stížnost na pořad Reportéři ČT 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

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

23. 9. 2021 

e424a/21 14. 5. 2021 P. H. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

e448/21 14. 5. 2021 S. B. stížnost na pořad Máte slovo 21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

Domov 
21. 7. 2021 

Přímé vyřízení 
23. 9. 2021 

e458/21 22. 5. 2021 P. D. 
stížnost na zvýšení hlasitosti zvuku při 
komerčních přestávkách na programu 

ČT Sport 

21. 7. 2021 11. 8. 2021  

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

23. 9. 2021 

CT94614/21 26. 5. 2021 Agrofert stížnost na pořad Reportéři ČT 21. 7. 2021 31. 8. 2021  

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

23. 9. 2021 

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

106/1999 Sb. 
30. 9. 2021 

Přímé vyřízení  
26. 10. 2021 
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e482/21 21. 7. 2021 L. B. stížnost na Události 30. 9. 2021 14. 10. 2021  

CT147719/21 23. 8. 2021 J. J.  
stížnost na analýzu spol. Media 

Content Experts 
30. 9. 2021, 
20. 10. 2021 

14. 10. 2021 
5. 11. 2021 

 

e496/21 2. 9. 2021 J. Ch. stížnost na koncesionářské poplatky 30. 9. 2021 
Přímé vyřízení 
26. 10. 2021 

CT160586/21 8. 9. 2021 B. B.  
nesouhlas s vysíláním pořadu 

Uzamčený svět 
30. 9. 2021 

Přímé vyřízení 
26. 10. 2021 

CT171466/21 20. 9. 2021 
Kancelář prezidenta 

republiky 
stížnost na pořad Otázky Václava 

Moravce 
30. 9. 2021 14. 10. 2021  

e524/21 14. 10. 2021 Seznam.cz 
nedostatek zpřístupněných pořadů ČT 

online 
20. 10. 2021 6. 12. 2021  

e532/21 26. 10. 2021 D. M.  dotaz na pomoc na Moravě 9. 11. 2021 
Přímé vyřízení 
25. 11. 2021 

 
 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 17. jednání Rady ČT dne 8. prosince 2021 

 

 

1. V sobotu 27. listopadu Česká televize odvysílala tradiční charitativní večer 

v rámci taneční soutěže StarDance. Pro Centrum Paraple se celkem podařilo 

získat rekordní částku přes 21,5 milionu korun, což je nejvíce za celou historii 

vysílání pořadu. Vedle dárcovských zpráv bylo možné přispět libovolnou částkou 

pomocí QR kódu nebo věnovat finanční dar na sbírkový účet. Nezisková 

organizace peníze použije k financování služeb pro lidi  

s poškozením míchy a jejich návratu do života.  

2. Česká televize odvysílala již dva díly Adventních koncertů, které jsou jednou 

z nejstarších veřejných sbírek v Česku. O tom, že diváci mají v Adventní 

koncerty stále vysokou důvěru a že charitativní aktivity ČT považují za vysoce 

relevantní, svědčí i dosavadní výtěžek pořadu. Za první dva díly lidé přispěli na 

sbírku osmi miliony korun. Je to o milion více než po druhém dílu loni. Hlavním 

nástrojem dárcovství nadále zůstávají dárcovské SMS. 

Doposud se prostřednictvím sbírky podařilo rozdělit přes 235 milionů korun, 

které pomohly ve 124 organizacích. 
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3. V pondělí 6. prosince Česká televize spustila novou generaci iVysílání. Video 

platforma ČT v první fázi nabízí přehlednější katalog pořadů, vyšší komfort 

pro uživatele a vůbec poprvé také exkluzivní tvorbu určenou výhradně 

pro internet. Web je nově přístupný divákům s různými typy smyslového 

znevýhodnění. V příštím roce budou následovat další fáze projektu, jako aplikace 

pro chytrá zařízení i HbbTV a rozsáhlou rekonstrukci zakončí nové možnosti 

uživatelských účtů. 

4. Česká televize uspořádala mezi zaměstnanci výzkum firemní kultury, navazuje 

tím na předchozí z roku 2014. Průzkum přinese zpětnou vazbu na fungování 

televize a reaguje mimo jiné na požadavek Rady ČT k hodnocení práce ředitele a 

televize. Prostřednictvím elektronických nebo papírových dotazníků bylo možné 

ohodnotit podmínky práce v České televizi, osobní motivaci, způsob řízení týmů 

a odpovědnosti. Zahájení průzkumu bylo komunikováno na interním setkání 

generálního ředitele se zaměstnanci.  

5. V minulém týdnu se uskutečnilo zimní valné shromáždění Evropské vysílací unie. 

Tématem pravidelného zasedání byla budoucnost médií veřejné služby na 

globálním trhu. Jedním z bodů bylo rovněž zvolení nových členů Výkonné rady, 

jimiž se stali generální ředitelka italské RAI Marinella Soldi, generální ředitel 

švýcarské rozhlasové a televizní společnosti SRG Gilles Marchand a nový 

generální ředitel BBC Tim Davie. 

6. Zástupce šéfredaktora zpravodajství a moderátor Martin Řezníček byl zvolen 

do zpravodajského výboru Evropské vysílací unie. Zástupce České televize byl do 

tohoto orgánu zvolen vybrán poprvé v historii. Ve zpravodajském výboru zasedá 

třináct zástupců členských televizí EBU. 

7. Městský soud v Praze v minulém týdnu zamítl žalobu Unie obhájců, která po 

České televizi požadovala informace týkající se pořadu Otázky Václava Moravce. 

Soud vycházel z dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Počátek 

sporu spadá do roku 2017 a rozhodnutí Městského soudu v Praze je nyní 

pravomocné. 

8. V listopadu jsem se zúčastnil Dárcovského summitu pořádaného organizací 

Fórum dárců. Summit se věnoval tématu dlouhodobé podpory veřejně 

prospěšných projektů, a to i ze strany České televize. Rozvoj charitativních 

aktivit ČT v posledních letech byl na summitu velmi kladně hodnocen. Na 

následném předávání Cen Fóra dárců byla udělena i speciální Cena České 

televize, a to nadačnímu fondu Mathilda za inovativní komunikační kampaň, 

která se v následujícím roce objeví ve vysílání ČT.  
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9. V úterý 30. listopadu jsem se zúčastnil zasedání Stálé komise Senátu pro 

sdělovací prostředky. Senátoři, poslanci a přizvaní hosté zde diskutovali  

o záměru novelizovat zákony o České televizi a o Českém rozhlasu. Jménem 

České televize jsem vyjádřil připravenost se této diskuse účastnit, přičemž za 

jednou z nejdůležitějších otázek považuji především nastavení dlouhodobě 

udržitelného financování médií veřejné služby. 

10.Česká televize byla hlavním mediálním partnerem ankety Křišťálová Lupa – Cena 

českého Internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a 

služby českého Internetu. Součástí ankety je také cena České televize za 

veřejně prospěšnou službu, kterou letos získala aplikace Záchranka. Přenos 

udílení cen bylo možné sledovat na internetu České televize.  

 

11.Česká televize byla generálním mediálním partnerem mezinárodního hudebního 

festivalu Struny podzimu, který se konal od 15. října do 3. prosince. Z dalších 

kulturních událostí Česká televize podpořila například první ročník společného 

projektu České filharmonie a Karlovarského festivalu Variace 2021 nebo Festival 

francouzského filmu.  

Česká televize byla dále mediálním partnerem jubilejního, 20. ročníku 

nejprestižnějšího národního ocenění pro české vědce Česká hlava. Záznam 

slavnostního ceremoniálu odvysílala v pondělí 6. prosince na programu ČT2.  

12.V pondělí 26. listopadu Česká televize obnovila pořad Epicentrum. Moderátoři 

Daniel Stach a Vladimír Piskala v něm informují, jak co nejlépe zvládnout 

pandemii a jak se vyznat v aktuálních pravidlech a číslech. Pořad vysílá ČT1 

každý den po osmé večer. 

13.Česká televize od minulého týdne v souladu s mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví upravila podmínky vstupu zaměstnanců a dalších osob 

do objektů České televize. Nově je potřeba prokázat se potvrzením  

o prodělání onemocnění, dokončeným očkováním nebo platným testem. Vydané 

interní pokyny pak přinášejí zvýšená hygienická opatření pro všechny oblasti 

provozu, včetně natáčení pořadů nebo stravování.  
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 20. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 24. 11. 2021  

 

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

Omluveni:   

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – rozbor hospodaření za 3Q a zpráva za říjen 2021 – 

David Břinčil 

3. Rozpočet České televize na rok 2022 – úvodní informace – David Břinčil 

4. Dlouhodobé plány rozvoje 2021-2025 – úvodní informace – David Břinčil 

5. Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – projednání zprávy (zpravodaj J. Lamser, 

materiály dostupné na CLOUD ČT) 

6. Stanovisko k záměru managementu ČT nakládat s nemovitostmi – projednání zprávy 

(zpravodaj M. Petrman, materiály dostupné na CLOUD ČT) 

7. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

8. Různé 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – rozbor hospodaření za 3Q a zpráva za říjen 2021 

 

Bod se přesunuje na příští jednání DK. 

 

Ad 3) Rozpočet České televize na rok 2022 – úvodní informace 

Ad 4) Dlouhodobé plány rozvoje 2021-2025 – úvodní informace 

 

Usnesení č. DK 105/20/21 

DK shlédla prezentaci finančního ředitele Davida Břinčila týkající se dlouhodobých plánů rozvoje 

České televize na roky 2021 – 2025 a návrhu rozpočtu ČT na rok 2022 a vyslechla informaci 

generálního ředitele Petra Dvořáka k těmto tématům. DK bere tyto informace na vědomí. 

Předpokládaný termín pro obdržení finálních materiálů k těmto bodům je 26. 11. 2021. 

 (5:0:0) 
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Ad 5) Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – projednání zprávy 

 

Usnesení č. DK 106/20/21 

J. Lamser informoval členy DK o kontrolním šetření týkající se správy nemovitostí. Po finálních 

úpravách a doplnění, bude zpráva schvalována na příštím jednání DK. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 6) Stanovisko k záměru managementu ČT nakládat s nemovitostmi – projednání 

zprávy 

 

Usnesení č. DK 107/20/21 

DK schválila a předkládá Radě ČT své stanovisko k oznámenému záměru nakládat s nemovitostmi 

České televize v souvislosti s výstavbou Velkého městského okruhu dle Usnesení Rady ČT č. 

188/13/21. Stanovisko je přílohou tohoto usnesení. 

 

Příloha k Usnesení č. DK 107/20/21 

 

Vyjádření DK 

 k záměru nakládat s nemovitostmi ve vlastnictví ČT a  

 k Žádosti o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o právu provést 

stavbu, smlouvy o nájmu a smlouvy o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací stavby Velkého městského okruhu (dále Smlouva) 

 popsaném v dopise Generálního ředitele Radě ČT ze dne 15. 10. 2021. 

 

Obdržené podklady: 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí 

 Průvodní dopis ředitele TSB 

 Územní rozhodnutí č. 435 

 Vyjádření Správy majetku TSB 

 Znalecký posudek vypracovaný ing. Zímou 

 Smlouva na kompletní řešení areálu ČT (verze z 30. 9. 2021) 

 Vizualizace stavebního díla 

 Fotodokumentaci dotčeného pozemku 

 

Při svém posuzování brala DK v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

- Důvodem pro uzavření smlouvy je veřejně prospěšná dopravní stavba městského okruhu. 

- Nezbytnou podmínkou realizace této stavby je přeložka inženýrských sítí, ležících 

v pozemku ĆT, ale před oplocenou částí areálu. Nově přeložené sítě budou i nadále vně 

areálu, pouze přesunuty blíže. Sítě jsou jak v majetku ĆT, tak v majetku třetích subjektů  

- Dotčený pozemek je v současné době využíván jako příjezdová komunikace a parkoviště. 

- ČT nehodlá po dobu výstavby a ani po jejím ukončení tento pozemek využívat jiným 

způsobem než dosud. Charakter pozemku to v podstatě ani neumožňuje.  

- ČT Smlouvou pronajímá část svých pozemků nezbytných pro realizaci přeložek dotčených 

sítí, k zařízení staveniště a dává souhlas s provedením stavebních prací včetně práva 

přístupu k opěrným sloupům stavební konstrukce. 
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- Doba pronájmu a realizace stavby je omezena na 2 roky. V případě prodlení s realizací 

stavby bude ze stravy stavebníka vyvoláno jednání o prodloužení smlouvy v dostatečném 

časovém předstihu. 

- Za pronájem náleží ČT úplata ve výši stanovené znalcem. Tato úplata je vyšší než úplata, 

kterou stavebník navrhoval. V případě zřízení věcných břemen bude úplata stanovena 

znaleckým posudkem. 

- Všechny náklady spojené se stavbou včetně uvedení dotčených pozemků do původního 

stavu nese stavebník, tedy ŘSD. Výsledkem bude navrácení sítí do majetku ČT v lepším 

technickém stavu než dosud.  

- Po dobu pronájmu nebude stavebními pracemi omezen provoz areálu ČT. 

- Dotčený areál ČT je v současnosti využíván jako dílny a sklad, vlastní studio ČT se nachází 

v jiné lokalitě. ČT ani do budoucna nepředpokládá jiné využití areálu. 

 

DK se seznámila s výše uvedenými podklady a s místní situací při návštěvě dotčeného 

areálu. 9. 11. 2021 proběhlo jednání DK s vedením TS Brno a zástupců ŘSD, kde byly 

zodpovězeny dílčí dotazy týkající se zejména využití areálu včetně dotčených pozemků, 

zjištění stávajícího a budoucího stavu a charakteru změn způsobených stavební činností. 

Dále byla představena vizualizace díla.  

Následovalo za účasti zástupců ŘSD posouzení situace přímo v místě areálu ČT.  

DK neshledala žádná významná rizika spojená s uzavřením Smlouvy, jedná se o standardní 

postup v obdobných situacích, a proto doporučuje Radě Žádosti vyhovět. 

V Praze dne 24. 11. 2021 

Za DK 

Michal Petrman 

Předseda DK     

 (5:0:0) 

 

Ad 7) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 8) Různé 

 

Další termíny jednání DK: 1. 12. 2021, 26. 1. 2022, 9. 2. 2022, 9. 3. 2022, 6. 4. 2022 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

     předseda dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 21. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 1. 12. 2021  

– prostřednictvím videokonference 

 

Přítomni: P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová 

Omluveni:  E. Hubková 

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – říjen 2021 – David Břinčil 

3. Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – schválení zprávy (zpravodaj J. Lamser, 

materiály dostupné na CLOUD ČT) 

4. Dlouhodobé plány rozvoje 2021-2025 – analýza, doporučení 

5. Rozpočet ČT na rok 2022 – analýza, doporučení 

6. Strategické směry kontrolní činnosti DK na rok 2022, návrh plánu kontrolní 

činnosti na 1Q22 

7. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT  

8. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – říjen 2021 

 

Usnesení č. DK 108/21/21 

DK projednala předložený rozbor hospodaření za říjen roku 2021 a konstatuje, že hospodaření 

probíhá v souladu s rozpočtem České televize. Finanční ředitel dále předložil DK přehled změny 

stavu zásob, nehmotného majetku a časového rozlišení za 10 měsíců roku 2021. DK komise se 

shodla, že je to užitečný materiál a požádala finančního ředitele o jeho pravidelné předkládání na 

kvartální bázi. 

 (4:0:0) 
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Ad 3) Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem k 

nevyužívaným prostorám č. 3_3Q_21 – schválení zprávy 

 

Usnesení č. DK 109/21/21 

Česká televize vlastní nemovitosti (pozemky a budovy) v Praze na Kavčích horách a dále v Brně 

pro potřeby Televizního studia Brno a Ostravě pro potřeby Televizního studia Ostrava.  

 

Areál ČT v Praze byl postupně budován od 60. let 20. století. Pro TS Brno byla v roce 2016 

dokončena nová budova v Brně-Líšni, kam se přestěhovalo veškeré zázemí, které do té doby bylo 

umístěno ve dvou budovách v centru Brna. Pro potřeby TSB je také využíván objekt v Brně-

Židenicích (dílny, sklady). TS Ostrava sídlí v budovách v centru Ostravy a dále využívá studio v 

Ostravě-Radvanicích.  

  

ČT dále využívá pronajaté nemovitosti pro provoz regionálních studií a redakcí. Formou pronájmu je 

též zajištěno zázemí pro aktivity zahraničních zpravodajů ČT. 

 

ČT dále vlastní dva rekreační areály. 

 

Zůstatková hodnota nemovitého majetku ČT k 31. 12. 2020 činila celkem 1,5 mld Kč. Z toho areál 

ČT v Praze 1,1 mld Kč, objekty v Ostravě a Brně 102, resp. 326 mio Kč. Zůstatková hodnota 

rekreačních zařízení je 3mio KČ (Mařanův mlýn), resp. nulová (Gánovce). 

 

Šetření bylo zaměřeno na procesy související se s pořizováním a správou nemovitostí, přístup 

k řízení nákladů a investic, přístup k řízení efektivního využívání nemovitostí, přehled nemovitostí a 

jejich využití. Cílem bylo vyhodnotit úroveň řízení této oblasti a kvalitu procesů vnitřní kontroly, 

případně poukázat na významné aktuální řešené otázky, resp. konkrétní věcné problémy. 

 

V prvním kroku šetření zahrnulo celkový přehled agendy správy budov. V další fázi dle zjištění fáze 

první a v kombinaci principu materiality a náhodného výběru dílčích položek bylo provedeno 

výběrově šetření využití a správy konkrétních nemovitostí, smluvních vztahů či dílčích průřezových 

otázek. 

 

Výstupem šetření je hodnocení kvality procesů řízení v dané oblasti, přehled konkrétních 

identifikovaných nedostatků, případně doporučení, jakým směrem vést případná dílčí šetření. 

 

Kontrolní šetření neodhalilo zásadní věcné či procesní nedostatky v oblasti užívání nemovitostí, 

resp. nevyužitých prostor. S přihlédnutím jak k běžné firemní praxi v této oblasti, tak i specifickým 

potřebám ČT, a zároveň konkrétnímu portfoliu nemovitostí, kterými disponuje, doporučuje DK 

vedení ČT zvážit některá možná opatření, která by úroveň řízení a kontroly v této oblasti mohla dále 

posílit: 

 V rámci přípravy dlouhodobých plánů zohledňovat systematicky problematiku nevyhovujících 

až neúnosných podmínek TS Ostrava a periodicky testovat předpoklad dlouhodobé 

kontinuity užívání areálu Kavčích hor.  

 Konkretizovat ve střednědobém plánu předstihově středně velké investiční akce 

 Zavést postupně standardy pracovního prostředí pro vymezené typy aktivit (obdobně jako je 

tomu v oblasti regionálních pracovišť).  

 Ve standardních cyklech vyhodnocovat adekvátnost vybavení a vytížení nemovitostí, závěry 

prezentovat v souhrnné zprávě, včetně dílčích konkrétních doporučení 

 Věnovat systematickou pozornost úrovni kvality pracovního prostředí v souladu s firemní 

kulturou ČT. 
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 V přiměřené míře posílit sdílení osvědčených postupů napříč útvary činnými v agendách 

spojenými s provozem nemovitostí  

 Posoudit míru další formalizace procesů v oblasti správy nemovitostí 

 Zvážit aktivnější roli Interního auditu v této oblasti 

 

Doporučení Radě:  

 V úvahu připadá rozšíření diskusí s vedením ČT v rámci aktualizací střednědobých a 

dlouhodobých plánů o oblast plánů obnovy a rozvoje nemovitostního portfolia a hodnocení 

úrovně pracovního zázemí ČT ve srovnání s odpovídajícími potřebami. 

 Konkrétně, i v krátkodobém až střednědobém horizontu, věnovat pozornost problematice 

skladu dekorací a kostýmů, zázemí Zpravodajství a TS Ostrava. 

 V kontextu dlouhodobého plánování vést s vedením ČT dialog o perspektivnosti užívání areálu 

KH. 

 

(4:0:0) 

 

 

Ad 4) Dlouhodobé plány rozvoje 2021-2025 – analýza, doporučení 

 

Usnesení č. DK 110/21/21 

DK se seznámila s návrhem aktualizace Dlouhodobých plánů programového, technického, 

personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2022 – 2026 se zaměřením na 

kapitolu 6. Dlouhodobý plán ekonomického rozvoje. 

 

Shrnutí základních předpokladů Dlouhodobých plánů:  

 

Zůstává zachován široký rozsah poskytování veřejné služby vysílání na 7 kanálech (včetně ČT3). 

V tomto směru je ČT minimálně ve středoevropském regionu unikátní, neboť pokrývá zpravodajství 

a publicistiku, dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, sport a další témata na celorepublikové i 

regionální úrovni. Navíc většinu vysílání představuje vlastní tvorba. Zajištění tak široké služby je 

personálně, technicky a finančně náročné a významně tak ovlivňuje požadavky na financování a 

rozpočet ČT. 

 

Televizní poplatky zůstávají od roku 2008 nezměněny ve své nominální výši 135 Kč a představují 

takřka 90 % příjmů ČT. Dlouhodobé plány předpokládají, že zůstává zachována současná výše 

poplatku. Reálná hodnota televizního poplatku ke konci plánovacího období – rok 2026 bude 

pravděpodobně, v závislosti na výši inflace v budoucích letech, zhruba 60% ve srovnání s reálnou 

hodnotou v roce 2008. Současně ČT do značné míry vyčerpala své vnitřní finanční i nákladové 

rezervy. Vybrané televizní poplatky spolu s komerčními příjmy jsou využity na průběžné financování 

provozu a investic do obnovy technologií a dalšího majetku ČT. Používaný finanční model 

neumožňuje ČT financovat významné jednorázové investice, aniž by nebylo nutné zásadně 

omezovat výrobu obsahu. 

 

Novela Zákona o DPH pro období 2022-2024 umožňuje ČT uplatnění odpočtu DPH v těchto letech 

ve stejné výši jako doposud. Nejedná se však o dodatečný zdroj, ale o prodloužení současného 

stavu. V posledních 2 letech plánovacího období (2025 – 2026) panuje nejistota ohledně výše 

odpočtu DPH a tedy i celkových zdrojů pro financování ČT. 

 

DK spatřuje hlavní rizika spojená s předloženými plány v těchto oblastech: 
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Omezené finanční zdroje limitují investiční rozpočet. Předložené plány předpokládají roční investice 

ve výši cca 400 mil. Kč ročně. To sice dostačuje na zajištění základních potřeb obnovy vysílací i 

výrobní techniky a udržení provozu areálů, ale neumožňuje větší investice zejména do nemovitého 

majetku, který stárne fyzicky i morálně. Limitovány jsou i zdroje investic do nových technologií, které 

se rychle rozvíjejí a často vyžadují nemalé investice. Zejména mladší generace uživatelů veřejné 

služby očekávají, že ČT bude schopna nabídnout distribuční mix odpovídající moderním 

technologiím a nové služby nabízené konkurenčními médii. Dlouhodobé plány obsahují investice do 

výstavby nové budovy zpravodajství v areálu Kavčí hory a potřebné opravy budov studia Ostrava 

plus potřebnou minimální obnovu techniky, ale neumožňují jiné významnější investice.  

 

ČT je významný zaměstnavatel. Průměrná mzda v ČT je nižší než srovnatelný trh a zaostávání za 

vývojem mezd se prohlubuje, protože finanční zdroje ČT neumožňují valorizovat mzdy stejným 

tempem, jak se vyvíjí průměrná mzda. To vytváří rizika související s udržením stávajících 

zaměstnanců a jejich motivace. Pro udržení kvality vysílání musí ČT být schopna nabídnout 

konkurenceschopnou odměnu alespoň klíčovým uměleckým, výrobním a manažerským profesím. 

Při nezměněném rozpočtu by nutně docházelo k poklesu reálných mezd a nutnosti redukovat počet 

zaměstnanců. 

 

Omezené finanční zdroje se pak nejvíc projevují ve snižujícím se objemu výrobního úkolu a to jak 

v nominální hodnotě, tak i v klesající reálné hodnotě. V důsledku stále klesajících zdrojů to 

znamená omezování výroby zejména nákladných programů, jako jsou některé typy sportovních akcí 

a dramatické tvorby, popř. náhradu těchto programů levnějšími. 

 

S ohledem na výše popsané předpoklady a rizika spojená s návrhem aktualizace Dlouhodobých 

plánů doporučujeme, aby Rada usilovala o co nejrychlejší debatu nad způsobem financování ČT, 

zejména definování plátce poplatku a stanovení výše poplatku relativně k vývoji ekonomiky. Zdroje 

financování by měly také odpovídat očekávanému rozsahu veřejné služby. I když je základní rámec 

veřejné služby definovaný zákonem, je podle našeho názoru vhodné v pravidelných intervalech 

vyhodnocovat jeho rozsah a zaměření. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 5) Rozpočet ČT na rok 2022 – analýza, doporučení 

 

Usnesení č. DK 111/21/21 

DK se podrobně seznámila s návrhem rozpočtu, pročetla související dokumenty a prodiskutovala 

s finančním ředitelem ČT způsob přípravy rozpočtu a předpoklady použité při návrhu jednotlivých 

částí rozpočtu. 

 

DK konstatuje, že návrh rozpočtu vychází z aktualizovaných Dlouhodobých plánů programového, 

technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2022 – 2026, aktualizace 

z listopadu 2021. Komentář DK k Dlouhodobým plánům s uvedenými hlavními riziky se tedy 

vztahuje i k návrhu rozpočtu na rok 2022. Hlavními východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2022 

je nezměněná výše televizního poplatku, novela zákona upravujícího odpočet DPH a nákladová 

inflace. Návrh rozpočtu respektuje trendy vývoje hlavních položek hospodaření ČT za poslední roky 

a vychází z předpokladu zachování rozsahu veřejné služby včetně kanálu ČT3. Na základě 

podrobného rozboru rozpočtu DK nenavrhuje žádné úpravy v rozpočtu a pokud budou dlouhodobé 

plány schváleny v navrhované podobě doporučuje Radě jeho přijetí. 
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DK se podrobněji zabývala jednotlivými částmi rozpočtu a stručně shrnuje základní parametry 

rozpočtu takto: 

 

Rozpočet předpokládá cílovou výši finančního majetku k 31. 12. 2022 ve výši 884 mil. Kč, což je 

v souladu s výše uvedenými Dlouhodobými plány. Jedná se o hlavní ukazatel hospodaření ČT, 

který je stanoven jako závazný i v případě změny dalších parametrů rozpočtu. 

 

V oblasti výnosů je předpokládaný příjem z televizních poplatků ve výši 5 690 mil. Kč, což 

představuje nárůst proti plánu roku 2021 o 30 mil. Kč (0,5%) a čerpání fondu televizních poplatků ve 

výši 6 236 mil. Kč se saldem příjmů a čerpání fondu televizních poplatků ve výši -546 mil. Kč. 

Vedení ČT předpokládá mírné zlepšení výběru TP ve srovnání s rokem 2021.  

 

Výnosy z podnikatelské činnosti jsou plánovány o cca 80 mil. Kč vyšší v porovnání s rozpočtem 

roku 2021, což je způsobeno zejména očekávaným nárůstem barterových transakcí v souvislosti s 

vysíláním plánovaných významných sportovních akcí. 

 

Plán mezd a zákonného pojištění ke mzdám odpovídá stabilnímu počtu zaměstnanců a navýšení 

mezd o 5%. Kolektivní smlouva předpokládá valorizaci o 3,5%, ale v některých případech bude 

nutné navýšení i nad rámec valorizace. Vzhledem k celkové situaci na trhu práce a 

předpokládanému růstu průměrné mzdy v ČR pro rok 2022 ve výši 5-6% je plánované navýšení 

mezd konzervativní a může představovat riziko pro konkurenceschopnost ČT na trhu práce.  

 

Výrobní úkol je navrhován o 35 mil. Kč vyšší v porovnání s rozpočtem 2021. Významným faktorem 

je plánovaná realizace přenosů významných sportovních akcí, což je ale vyváženo zvýšením plánu 

v oblasti komerčních výnosů.  

 

Provozní a režijní náklady jsou plánovány o cca 4% vyšší ve srovnání s rozpočtem roku 2021. 

Hlavní položky, u kterých dochází k výraznějšímu navýšení, jsou: spotřeba energie odrážející 

skokový nárůst cen energií v druhé polovině roku 2021, náklady na iVysílání a nové platformy a 

opravy a udržování. I v oblasti režijních a provozních nákladů je rozpočet sestaven na minimální 

úrovni a lze očekávat inflační tlaky ve většině položek snad s výjimkou autorských poplatků.  

 

Investiční rozpočet je navrhován ve shodné výši jako rozpočet roku 2021 před přesuny 

nerealizovaných akcí z roku 2020 – 380 mil. Kč.  

(4:0:0) 

 

 

Ad 6) Strategické směry kontrolní činnosti DK na rok 2022, návrh plánu kontrolní 

činnosti na 1Q22 

 

Usnesení č. DK 112/21/21 

DK schválila strategické směry kontrolní činnosti DK na další období následovně: 
 
Indikativní seznam oblastí, na které se chce DK zaměřit  

 Seznámení se s výstupy hloubkové analýzy a jejich následné využití v kontrolních 

šetřeních 

 

 Distribuce signálu – seznámení se s problematikou strategie distribuce obsahu 

k divákům, identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření – distribuční síť, 

satelit, DVB-T2, poplatky za přidělené kmitočty, nová média, nové platformy 
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zpravodajství 

 

 Finanční majetek – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí 

k případnému detailnímu šetření – investiční strategie, řízení cash flow, vztahy 

s bankami, měnové riziko 

 

 Kolektivní správa autorů a provozovací honoráře – seznámení se s problematikou a 

identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření – vyjednávání se správci, 

organizace administrativy, nastavení v interních systémech, částečně pokryto IA bez 

nálezů  

 

 Koprodukce – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření, využití výstupů z Hloubkové analýzy nákladů – základní model, 

ekonomické hodnocení, typy smluv, rozhodování o typu spolupráce na výrobě, 

rozhodování o rozpočtu, následné vyúčtování, nastavení kontrolních mechanismů 

 

 Výnosy z podnikatelské činnosti – navázání na kontrolní šetření provedené v roce 

2021, seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému detailnímu 

šetření – prodej reklamního prostoru, sponzoringu, televizních práv, vlastní 

vydavatelská činnost 

 

 Zásoby – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření, využití výstupů z Hloubkové analýzy nákladů – metoda 

odepisování, oceňování, obrátkovosti, provázání s fondem TV poplatků, stanovování 

interních cen, zohledňování přímých a režijních nákladů 

 

 Aktiva ČT nezachycená v účetnictví ČT – seznámení se s problematikou a 

identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření – zejména „velký“ archiv ČT a 

archiv zpravodajství ČT – správa archivu pořadů a zpravodajství, využívání archivů, 

provázanost s tématem Kolektivní správa autorů a provozovací honoráře 

 

 Mzdy a personalistika – využití výstupů z Hloubkové analýzy nákladů, navázání na 

kontrolní šetření provedené v roce 2021 - fluktuace zaměstnanců, motivační a 

stabilizační programy, plánování počtu zaměstnanců a jejich vytížení  

 

 Televizní poplatky – navázání na kontrolní šetření provedené v roce 2021 - nový 

portál TV poplatků a další strategie výběru poplatků, definice poplatku a poplatníka 

jako klíčového příjmu televize, možnosti televize poplatky vybírat a kontrolovat 

 

 Zpravodajství – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření – cíle, nástroje řízení na provozní a personální zajištění, štáby, 

produkce 

 

 Sport – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření – cíle, nástroje řízení na provozní a personální zajištění, štáby, 

produkce 
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Pravidelné činnosti: 

 Průběžné hodnocení vývoje hospodaření – měsíční a čtvrtletní zprávy (měsíčně) 

 Pravidelná komunikace s interním auditem (čtvrtletně) 

 Sledování výsledků externího auditu účetní závěrky a auditu hospodaření (2x ročně) 

 Kontrola plánu investic (pololetně) 

 Výběrová řízení – vyhodnocení předpisové základny, výsledků externího auditu a 

vzorek (ročně) 

 Roční rozbor hospodaření pro Výroční zprávu (ročně duben-květen) 

 Analýza návrhu ročního rozpočtu (ročně listopad/prosinec) 

 Analýza aktualizace Dlouhodobých plánů rozvoje (2x ročně podle harmonogramu 

aktualizace)  
(4:0:0) 

 

Usnesení č. DK 113/21/21 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2022. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(4:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 113/21/21 

 

Q12022 

Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT 

2. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 

3. Distribuce signálu – seznámení se s problematikou strategie distribuce obsahu k divákům, 

identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření – distribuční síť, satelit, DVB-T2, 

poplatky za přidělené kmitočty, nová média, nové platformy zpravodajství 

Pravidelné činnosti 

4. Diskuse s externím auditorem po skončení předauditu roku 2021 – rizikové oblasti, 

auditorské a účetní postupy  

5. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2021 a měsíční 

reporting, významné události 

6. Informace o činnosti interního auditu - koordinace 

7. Hloubková analýza nákladů ČT – seznámení se s výstupy projektu 

8. Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a 

odst. 9 zákona o České televizi 

9. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT 

 

(4:0:0) 

 

Ad 7) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 8) Různé 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

        předseda dozorčí komise Rady ČT 
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Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT 
 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ČESKÉ  TELEVIZE V ROCE 2021 (OSNOVA) 

OBSAH 
Úvodní slovo předsedy Rady České televize 
Úvodní slovo generálního ředitele České televize 
 
1 Česká televize v roce 2021 

   
1.1  Základní údaje o České televizi v roce 2021     
1.2   Složení managementu České televize  
1.3 Složení Etického panelu České televize   
1.4   Programové služby 
1.4.1  Programy České televize - stav v roce 2021   
1.4.2   Nová media - stav v roce 2021 

     
1.5   Původní tvorba České televize        
1.5.1  Vývoj a výroba pořadů v roce 2021    
1.5.2  Priority činnosti TPS v roce 2021           
1.5.3  Česká televize a česká kinematografie v roce 2021  
1.5.4  Archiv a programové fondy  
 
1.6  Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2021   

 
1.7  Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2021 

 
2 Rada České televize v roce 2021 
 

2.1  Složení Rady České televize     
2.2  Složení Dozorčí komise Rady České televize 
2.3 Hodnocení a závěry Rady České televize    
2.3.1  Souhrnné hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí  
2.3.2  Činnost České televize v roce 2021 při naplňování rozhodnutí prezidenta republiky č. 

611/2020 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
2.4 Závěrečné shrnutí plnění zákonných norem Českou televizí   
 
2.5  Činnost Rady ČT v roce 2021  
2.5.1  Jednání Rady České televize 
2.5.2  Agenda Rady České televize 
2.5.3  Činnost dozorčí komise Rady České televize 
   
 
2.6 Stížnosti a podněty   

 
3 Přílohy 

     
3.1  Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2021    
3.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

   k informacím         
3.3  Soudní spory a správní řízení v roce 2021      
3.4 Usnesení Etického panelu České televize   
3.5  Oceněné pořady ČT         
3.6  Mezinárodní koprodukce 2021            
3.7 Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 2021  
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Harmonogram přípravy VZ o činnosti ČT 2021 

 

Schválení osnovy a harmonogramu Radou ČT    8. 12. 2021 

Schválení rozdělení kapitoly 2. mezi jednotlivé radní   8. 12. 2021 

Podklady od Rady ČT pro kapitolu 2.5.     12.1.2022 

Předání podkladů ke kapitole 1. a 2. Radě ČT    8. 2. 2022 

Zaslání první verze kapitoly 2. od jednotlivých radních   13. 2. 2022 

Pracovní jednání Rady ČT nad první verzí kapitoly 2. 

a řádné zasedání rady       16. 2. 2022 

Zaslání připomínek radních ke kapitole 2. na sekretariát Rady  23. 2. 2022 

Pracovní jednání Rady ČT nad připomínkami ke kapitole 2.  2. 3. 2022 

Zapracování připomínek, zpracování předběžné verze 

VZ o činnosti (dokument ve wordu)      7. 3. 2022 

Předložení graficky zpracované VZ o činnosti    14. 3. 2022 

 

Projednání a schválení VZ Radou ČT     16. 3. 2022 

Finální grafická úprava VZ a tisk       30. 3. 2022 

Odevzdání finální verze do Poslanecké sněmovny     31. 3. 2022 

 
Příloha č. 7 k zápisu z jednání RČT 
 

  Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na r. 2022 

leden 2022 Zpráva o programu ČT24 (2021) 

únor 2022 Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání (2021)  - do 8. 2. 2022 

únor 2022 Zpráva o programu ČT3 (2021) 

únor 2022 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2021 

únor 2022 Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2021) 

březen 2022 Zpráva o programu ČT art (2021) 

březen 2022 Zpráva o programu ČT:D (2021) 

březen 2022 Zpráva o programu ČT1 (2021)  

březen 2022 Schválení Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2021 
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březen 2022 Informace o soudních sporech a správních řízeních (2021) 

duben 2022 Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 

duben 2022 Zpráva o programu ČT2 (2021) 

duben 2022 Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021 

duben 2022 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2021) 

květen 2022 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 

květen 2022 Informace o činnosti divize Marketing (2021) 

květen 2022 Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu GŘ (2021) 

červen 2022 Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT (2021) 

červen 2022 Zpráva o činnosti divize Technika (2021) 

červen 2022 Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 

červenec 2022 
Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů 
(2021) 

červenec 2022 Informace o činnosti divize Výroba (2021) 

srpen 2022 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod (2021) 

srpen 2022 Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 2022 

září 2022 Zpráva o programu ČT sport (září 2021 – srpen 2022) 

září 2022 Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2021)  

říjen 2022 Návrh rozpočtu Rady ČT na rok 2023 

říjen 2022 Aktualizace dlouhodobých plánů 2022 – 2025 

říjen 2022 Návrh rozpočtu ČT na rok 2023 

listopad 2022 Schválení rozpočtu Rady ČT na rok 2023 

listopad 2022 Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2023 

prosinec 2022 Projednání a schválení rozpočtu ČT na rok 2023 

 

 


