Zápis ze 4. jednání Rady České televize ze dne 16. 3. 2022
Přítomni osobně:

R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, P. Kysilka, P. Matocha, T. Samek,
J. Šlégr, L. Veselý
Přítomni na videokonferenci:
Omluveni:
R. Kühn, L. Veselý – odchod 14:18 hod.
P. Dvořák – generální ředitel
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
P. Matocha
Hosté:
V. Kolář, D. Břinčil, P. Dostálová, Z. Prokopcová
Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Volba návrhové komise

3.

Plnění usnesení a kontrola zápisů

4.

Informace generálního ředitele

5.

Materiály z dozorčí komise

6.

VZ o činnosti ČT v roce 2021

7.

Stížnosti a podněty

8.

Usnášeníschopnost Rady ČT

9.

Právní služby pro Radu ČT

10. Různé
11. Závěr
1) Schválení programu jednání, zahájení
Návrh předsedy P. Matochy: Vzhledem k omluvě GŘ přesunout bod 9 na některé z příštích
jednání rady.
Usnesení č. 50/04/22: 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. VZ o činnosti ČT v roce 2021
7. Stížnosti a podněty
8. Usnášeníschopnost Rady ČT
9. Různé
10. Závěr
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 51/04/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Vladimír Karmazín a
místopředseda Jiří Šlégr a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 52/04/22: Rada bere na vědomí materiál Návrh řešení právních služeb pro Radu
ČT, jak jej na základě usnesení RČT č. 17/01/22 předložili předseda Pavel Matocha a
místopředseda Jiří Šlégr.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

4) Informace generálního ředitele
Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 53/04/22: Rada bere na vědomí zápis z 3. jednání dozorčí komise RČT ze dne 9.
3. 2022.
(Příloha č. 2)
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2021
Usnesení č. 54/04/22: Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2021.
Rada pověřuje předsedu Mgr. Pavla Matochu, aby v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 483/1991
Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 31. 3.
2022 předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

7) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 55/04/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení s termínem do
4. dubna 2022 tyto stížnosti:
e85/22, e81/22, e72/22, e62/22, e57/22, e55/22, e53/22, e52/22 a zároveň žádá o poskytnutí
kopií odpovědí, stejně jako o kopie u podání čj. CT35044/2022-2, CT35044/2022-3.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.
Usnesení č. 56/04/22: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření s termínem do 4. dubna
2022 tyto stížnosti: CT56680, CT44347, e91/22, e89/22, e90/22, e87/22, e75/22, e69/22.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.
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Usnesení č. 57/04/22: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o stavu
řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni a schvaluje navržené odpovědi.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.
Usnesení č. 58/04/22: Rada schvaluje závěrečnou zprávu předsedy Rady ČT Pavla Matochy
o řešení agendy stížností a podnětů za období prosinec 2020 až březen 2022.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.
Usnesení č. 59/04/22: Rada žádá generálního ředitele, aby dohodu o provedení práce s RNDr.
Igorem Němcem, který připravuje pro Radu ČT podklady pro řešení stížností, prodloužil za
stávajících podmínek do 31. 12. 2022. Termín: nejpozději do 30. 3. 2022.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.

8) Usnášeníschopnost Rady ČT
Usnesení č. 60/04/22: Rada schvaluje dopis pro Volební výbor Poslanecké sněmovny PČR ve
věci usnášeníschopnosti Rady ČT.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
M. Doktor se ZDRŽEL hlasování.

9) Různé
a)

Usnesení č. 61/04/22: Rada schvaluje podnět pro Českou advokátní komoru ve věci
dopisu JUDr. Martina Klimpla, společníka advokátní kanceláře Becker a Poliakoff, s.r.o.
(4:0:3) Návrh byl přijat.
M. Doktor, T. Samek, P. Kysilka se ZDRŽELI hlasování.

b)

Předseda rady P. Matocha udělil slovo panu JUDr. Jindřichovi Rajchlovi.

c) Program 5. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 13. 4. 2022
v Praze, bude upřesněn v pozvánce.

10) Závěr

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT

3

Přílohy:
1) Informace generálního ředitele
2) Zápis z 3. jednání dozorčí komise RČT
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vladimír Karmazín

Jiří Šlégr
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Informace generálního ředitele České televize
Materiál pro 4. jednání Rady ČT dne 16. března 2022

1.

Česká televize uspořádala v úterý 1. března benefiční koncert pro Ukrajinu, díky
kterému se podařilo vybrat 160 milionů korun, z toho prostřednictvím DMS zpráv 22
milionů korun a dalších 138 milionů za přímé příspěvky na účet Člověka v tísni. Jde o
nejvyšší výtěžek z jednorázové benefice v historii DMS.
Dvouhodinový charitativní program, jehož výtěžek putuje na pomoc lidem zasaženým
válkou na Ukrajině, podpořila řada organizací. Vedle ČT1 koncert odvysílal také Český
rozhlas

Radiožurnál

nebo

televize

Nova.

Na svých

facebookových

platformách

dále desítky českých veřejných a soukromých institucí a dalších médií, i zahraniční
pobočky Českých center ve světě.
2. ČT24 spustila mimořádné vysílání o ruské invazi na Ukrajinu ve čtvrtek 24. února ve
4:50 ráno. Už v 5:15 se do vysílání přihlásili zahraniční zpravodajové ČT24. Od té doby
se ČT24 invazi věnuje téměř nepřetržitě, a to jak ve formě mimořádného vysílání, tak v
rámci zpravodajských pořadů. Nejdříve se přímo z Kyjeva hlásil Andreas Papadopulos,
následně se do mimořádného vysílání zapojil Václav Černohorský, který se do Kyjeva
přesunul z Turecka. Z Ukrajiny pravidelně vstupoval i Jakub Szántó, z Moskvy Karel
Rožánek, dění na hranicích s Polskem sledovala Barbora Maxová. Ze slovenskoukrajinských hranic informoval o situaci také Petr Obrovský a Michal Kubal.
V prvních dnech konfliktu byla prodloužena denní stopáž živého vysílání, zařazeny byly i
živě vysílané zprávy přes celou noc. Celkově byla stopáž živého vysílání oproti běžnému
vysílacímu schématu navýšena o 51 hodin. ČT24 se ve vysílání zaměřila i na hlavní
dopady ruské invaze, zejména na uprchlickou vlnu a na dopady války z hlediska
ekonomiky. Hned po zahájení ruské agrese přinášela ČT24 informace o možnostech
pomoci lidem utíkajícím před válkou a servisní informace v ukrajinském jazyce.
Od soboty 12. 3. připravuje ČT24 ukrajinskou mutaci pořadu Události tlumočenou do
ukrajinštiny, která je dostupná přes HbbTV a na webu iVysílání.
3. V pondělí 7. března uvedla Česká televize na programu ČT1 přímý přenos předávání
státních vyznamenání prezidentem republiky.
4. Česká televize odvysílala 233 hodin a 17 minut premiérového vysílání z olympijských her
v Pekingu. Jednalo se v pořadí o třetí olympijskou akci, u níž je ČT v roli nevýhradního
vysílatele. Celkový zásah her na obrazovkách ČT sport činil 5 milionů a 554 tisíc diváků.
Sportem s nejvyšší průměrnou sledovaností se stal, stejně jako na minulé zimní
olympiádě v roce 2018, biatlon. Kromě premiérových přenosů nabídla ČT také pravidelné
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souhrny olympijského dění, zpravodajské přehledy a vzhledem k časovému posunu také
reprízy nejdůležitějších soutěží.
V uplynulém týdnu přinesla Česká televize divákům také vysílání z paralympijských her v
Pekingu, a to v dosud největším rozsahu. Rekordní počet 40 hodin a 23 minut přímých
přenosů a záznamů ukázal, na programech ČT sport a ČT3, starty všech českých
reprezentantů, včetně živě vysílaných zápasů para hokejistů i vystoupení českých lyžařů.
V přímém přenosu viděli diváci rovněž slavnostní zahájení. Dlouhodobou podporu
handicapovaných sportovců posílila Česká televize podpisem prodloužení společné
smlouvy s Českým paralympijským výborem.
5. Česká televize spustila nezpravodajské webové stránky, které se věnují aktuální válce
na Ukrajině. Na tematickém webu Déčka nabízí odpovědi na nejčastější dětské dotazy
a snaží se nejmladší generaci zejména uklidnit a nabídnout pomoc se v celé situaci
zorientovat.

Portál

ČT

edu

vedle

toho

reaguje

na vysokou

poptávku

učitelů

po vzdělávacích materiálech, které by jim pomáhaly se se žáky o válce na Ukrajině bavit
ve výuce.
6. Vedení České televize, Nezávislá odborová organizace ČT v Praze, Odborová organizace
ČT

Televizního

studia

Brno

a

Odborová

organizace

pracovníků

ČT

TS Ostrava

uzavřely Krátkodobou část Kolektivní smlouvy na rok 2022. Uzavřená smlouva kromě
jiného upravuje valorizaci mezd zaměstnanců České televize pro letošní rok.
7. V neděli 13. března nabídla Česká televize první díl nové minisérie Podezření, která se
dočkala slavnostního uvedení v rámci festivalu Berlinale. Třídílný příběh zdravotní sestry,
která je obviněna z vraždy pacientky, si již získal pozornost také na Mezinárodním
festivalu v Karlových Varech i Serial Killeru v Brně. Na festivalu Berlinale bylo Podezření
uvedeno jako historicky první seriál nejen z Česka, ale z celé střední a východní Evropy.
8. Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Martin Řezníček obdržel Cenu
Ferdinanda Peroutky za rok 2021. Organizátoři u něj ocenili dlouholetou práci v oboru
zahraničního zpravodajství. Martin Řezníček je už přes šestnáct let jednou z hlavních tváří
zpravodajství České televize. Od roku 2000 pracoval v Praze a Londýně v české redakci
BBC. Do ČT nastoupil v roce 2006, a to nejprve do zahraniční redakce, kterou od prosince
2007 do konce roku 2012 vedl.
9. V letošním ročníku cen České filmové a televizní akademie Český lev výrazně uspěly
koprodukční filmy České televize. Osm ocenění získal snímek Zátopek, tři ceny si odnesla
Okupace a po jednom ocenění porota udělila filmu Chyby, dokumentu Jednotka
intenzivního života, hranému snímku Muž se zaječíma ušima a animovanému filmu Myši
patří do nebe. Z televizních pořadů pak uspěly seriály Ochránce a Božena. Slavnostní
ceremoniál z Rudolfina odvysílala Česká televize v sobotu 5. března na programu ČT1.

6

10. V souvislosti s uplynutím mandátu člena Etického panelu České televize, pana profesora
Richarda Hindlse, jsem se po vzájemné dohodě rozhodl k jeho pokračování v rámci
dalšího funkčního období. Pan profesor Hindls je významnou osobností se zkušenostmi
z řady vrcholných funkcí, včetně rektora Vysoké školy ekonomické nebo člena Národní
rozpočtové rady, a jeho účasti v tomto poradním orgánu si velmi vážím.
11. V pátek 4. března se v České televizi konal další ročník Filmového akcelerátoru ve
spolupráci s filmovými školami FAMU, Filmové školy v Písku a Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.

Česká

televize

tuto

akci

pořádá

s cílem

přivést

největší

talenty

české

kinematografie ke spolupráci s veřejnoprávní televizí a podpořit ty nejzajímavější
studentské

projekty,

které

momentálně

v České

republice

vznikají.

Každá

škola

nominovala po třech projektech, z nich porota složená z filmových profesionálů vybírala
nejlepší. Staly se jimi „Mezi dvěma břehy“ Jana Jindřicha Karáska, „Za křížem“ režiséra
Igora Savčeviče a „Osmý den“ od Petra Pylypčuka.

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 3. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 9. 3. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
E. Hubková
D. Břinčil, V. Myslík

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: M. Petrman

Program jednání:
1. Zahájení
2. Koprodukce – úvodní seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému
detailnímu šetření – Jan Lamser, Petr Juchelka (4_1Q_2022), host ředitel výroby p. Myslík
3. Pravidelný měsíční reporting – leden 2022, rok 2021 – David Břinčil
4. Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady – č. 1_1Q_2022 - KŠB – schválení rozšíření
zprávy dle požadavku Rady ze dne 16/2/22
5. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 – Eva Hubková (2_1Q_2022) –
projednání zprávy
6. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT – externí auditorské služby (6_1Q_2022)
7. Aktualizace – průběh kontrolních šetření:
a. Distribuce signálu – Petr Juchelka, Jan Lamser (3_1Q_2022)
b. Aktiva ČT nezachycená v účetnictví ČT - Michal Petrman, Zuzana Prokopcová
8. Různé
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Ad 1) Zahájení
-

Z důvodu nepřítomnosti Evy Hubkové odložen bod 5.

Ad 2) Koprodukce – úvodní seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k
případnému detailnímu šetření
Usnesení č. DK 10/03/22
Ředitel V. Myslík informoval DK o základním fungování procesu koprodukce v ČT, seznámil DK
s pravidly koprodukce – vstup do koprodukce (systém programové rady – zde se stanoví podmínky
koprodukce, atd.), typy smluv, detailní položkový rozpočet (kompletní náklady projektu), vyúčtování
projektu, licence, dramaturgická spolupráce, marketingová podpora, atd.
(4:0:0)
Ad 3) Pravidelný měsíční reporting – leden 2022, rok 2021
Usnesení č. DK 11/03/22
DK projednala informaci o hospodaření ČT za leden 2022 a za celý rok 2021 a bere zprávy ředitele
Davida Břinčila k tomuto tématu na vědomí.
(4:0:0)
Ad 4) Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady – č. 1_1Q_2022 - KŠB – schválení
rozšíření zprávy dle požadavku Rady ze dne 16/2/22
Usnesení č. DK 12/03/22
České televizi bylo na základě objednávky č. 22003030 poskytnuto memorandum „Posouzení
vztahů mezi generálním ředitelem ČT a Radou ČT (dozorčí komisí Rady ČT)“.
Zmíněné memorandum bylo dodáno na základě zadání generálního ředitele a následně objednávky
č. 22003030, která objednává vypracování právního memoranda, analýzu zákonů, vnitřních
předpisů a konzultaci organizační struktury. Memorandum na všechny tyto aspekty objednávané
služby reaguje.
Zakázka byla zadána počátkem července 2020 a závěrečné memorandum bylo datováno 30. 9.
2020. Zakázka byla zadána kombinací ústní a emailové komunikace na základě předpokladu, že ji
lze zadat a provést v rámci uzavření rámcové smlouvy. Po splnění předmětu zakázky a vystavení
faktury zavedené kontrolní mechanismy v ČT detekovaly, že stávající smlouvu s AK nelze přímo
přiřadit k předmětu plnění, a tudíž bylo rozhodnuto v souladu s Metodickým návodem k aplikaci
zákona o registru smluv, vystavit v listopadu 2020 standardní objednávku (č. 22003030) a vrátit
původní fakturu. Závěrečná faktura k této objednávce byla vystavena v listopadu 2020 a uhrazena
v prosinci 2020.
Tato zakázka svou výší nespadá pod zadávací řízení popsané v zákoně o zadávání veřejných
zakázek. Výběr dodavatele proběhl v souladu s vnitřním předpisem RGŘ 11/2020 Pravidla a
postupy pro zadávání veřejných zakázek a koncesí čl. 12.6. Poptávka měla formu zrychleného
průzkumu trhu mezi relevantními společnostmi, se kterými měla v té době Česká televize uzavřeny
dlouhodobé smlouvy. Dvě AK byly vyloučeny rovnou kvůli nerelevantní specializaci a další dvě byly
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osloveny telefonicky. Před započetím zakázky byl s vybranou právní kanceláří, která měla
relevantní referenci z podobné zakázky, dohodnut rozsah prací a jejich cena. Tento postup byl
v souladu s vnitřními předpisy ČT pro zadávání veřejných zakázek.
Nicméně po dodání předmětu plnění zavedené kontrolní mechanismy a pravidla pro likvidaci faktur
odhalily riziko neplatnosti objednávky z důvodu její nepřiřaditelnosti ke stávající smlouvě, resp.
jejího nezveřejnění v registru smluv. Porušení povinnosti zveřejnit objednávku není spojeno
s žádnou sankcí, nicméně pokud by objednávka nebyla zveřejněna ani v rámci 3měsíční lhůty došlo
by k absolutní neplatnosti takové objednávky či smlouvy. Toto riziko bylo odstraněno způsobem, jak
je popsáno výše, v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv, který
takovéto situace anticipuje. Pokud by ČT toto opomenutí nenapravila, došlo by k bezdůvodnému
obohacení, protože k plnění již došlo.
K zakázce byl předem dohodnut předmět plnění a pevný limit ceny. K faktuře za provedené služby
byl přiložen informativní rozpis provedených prací konkrétních pracovníků AK a množství
strávených hodin. Výsledná fakturovaná částka bez DPH nepřekračuje dohodnutou limitní cenu.
Plánované náklady za rok 2020 v kapitole „audit, právní, daňové a ostatní poradenství“ byly
dodrženy.
Doporučujeme vedení České televize věnovat zvláštní péči při specifikaci a administraci zakázek
poptávaných u dlouhodobých dodavatelů, kdy hrozí riziko, že obsah plnění neodpovídá
dlouhodobým uzavřeným smlouvám.
Potřeba zadat takto rozsáhlou právní analýzu ukazuje na složitost problematiky corporate
governance v prostředí ČT dané specifičností postavení a zákonného ukotvení ČT. Doporučujeme
vedení ČT zvážit pověření konkrétního člena vedení problematikou corporate governance a zvážení
navázání externí spolupráce s právní firmou, která se bude exkluzivně věnovat těmto otázkám a
v případě potřeby bude okamžitě k dispozici k řešení dané problematiky.
(4:0:0)
Ad 5) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT – externí auditorské služby (6_1Q_2022)
Usnesení č. DK 13/03/22
Zakázka na služby auditora pro období 2022-2026 byla uveřejněna na profilu zadavatele 13. ledna
2022 v režimu otevřeného nadlimitního řízení, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů
k podání nabídky. Dokumentace byla podepsána generálním ředitelem ČT 7. ledna 2022.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ověření účetní závěrky a výroční zprávy ČT v
souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
auditorech“) a standardy Komory auditorů České republiky („povinný audit“) na straně jedné a
zároveň prověření systému vnitřních kontrol a posouzení účelnosti a hospodárnosti a efektivnosti
využívání veřejných prostředků („audit hospodaření“) na straně druhé. Toto je i současná praxe ČT.
Předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky je ověření účetní závěrky a informací uvedených ve
výroční zprávě o hospodaření a provedení auditu hospodaření za účetní období let 2022, 2023,
2024, 2025 a 2026.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 28.500.000,- Kč bez DPH za období pěti let.
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu služeb 3.000
člověkohodin ročně (1.000 hodin za ověření účetní závěrky a ověření ostatních informací
uvedených ve výroční zprávě a 2.000 hodin za audit hospodaření) a hodinové sazby 1.500 Kč za
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ověření účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě, 2.000,- Kč za
audit hospodaření.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení bude provedeno
následujícím způsobem:
A. Celková nabídková cena – váha 55 %
B. Způsob a metodologie realizace Auditu hospodaření – váha 45 %
Subkritéria
B.1 Postup a metodologie auditu hospodaření – váha 35 %
B.2 Postup a metodologie při prověření nákladů výroby pořadů – váha 30 %
B.3 Kvalita a manažerská hodnota konceptu zprávy z provedení Auditu hospodaření – váha 25%
B.4 Časový harmonogram provedeni Auditu hospodaření – váha 10 %
Dne 11. 2. 2022 ČT uveřejnila na Profilu zadavatele dokument Vysvětlení zadávací dokumentace,
ve kterém odpověděla na dotazy, které ji v souvislosti s tímto výběrovým řízením přišly. Zadavatel
má právo odstoupit od smlouvy v zákonem daných případech, ve vyspecifikovaných případech a
dále bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 6 měsíců (pouze v části týkající se auditu hospodaření.
V části týkající se povinného auditu nemůže ČT ze zákona bez udání důvodu smlouvu vypovědět).
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 24. 2. 2022 do 10:00. ČT obdržela 5 nabídek,
v současné době probíhá jejich vyhodnocování.
Smlouva se společností EY, podle které probíhá povinný audit a audit hospodaření za rok 2021, je
stále v platnosti. Až bude vysoutěžen nový auditor, bude uzavřena nová smlouva.
(4:0:0)
Ad 6) Aktualizace – průběh kontrolních šetření:
a. Distribuce signálu
b. Aktiva ČT nezachycená v účetnictví ČT
c. Plnění plánu investic 2021
Usnesení č. DK 14/03/22
M. Petrman a P. Juchelka informovali členy DK o průběhu kontrolních šetření. Závěrečné zprávy
budou schvalovány na příštích jednáních DK.
(4:0:0)
Ad 7) Různé
Další termíny jednání DK: 29. 3. 2022, 6. 4. 2022, 11. 5. 2022, 15. 6. 2022, 13. 7. 2022

Ing. Michal Petrman, CSc.
předseda dozorčí komise Rady ČT
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