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Zápis z 5. jednání Rady České televize ze dne 13. 4. 2022 

 

Přítomni osobně:  R. Bradáč, M. Doktor, R. Kühn, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr,  

L. Veselý 

Přítomni na videokonferenci:  

Omluveni:   P. Kysilka, V. Karmazín 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, T. Motl, M. Fridrich, M. Petrman 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení – přivítání nového člena rady I. Racka 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Zpráva o programu ČT3 (2021) 

7. Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2021) 

8. Zpráva o programu ČT art (2021) 

9. Zpráva o programu ČT:D (2021) 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh předsedy P. Matochy: Vzhledem k omluvě radního V. Karmazína a výkonného ředitele 

ČT:D P. Kolihy přesunout body 7 a 9 na některá z příštích jednání rady. 

 

Usnesení č. 62/05/22: 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. Zpráva o programu ČT3 (2021) 

7. Zpráva o programu ČT art (2021) 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 (8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 63/05/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Roman Bradáč a Martin 

Doktor a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 64/05/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT:D“ a pověřuje radního 

Lubomíra Veselého zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 

usnesení v této věci. 

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

 

Usnesení č. 65/05/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT art“ a pověřuje 

radního Romana Bradáče zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením 

návrhu usnesení v této věci. 

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

 

Usnesení č. 66/05/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT1“ a pověřuje radního 

Reného Kühna zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 

usnesení v této věci. 

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

 

Usnesení č. 67/05/22: Rada obdržela materiál „Informace o soudních sporech a správních 

řízeních“ a pověřuje předsedu Pavla Matochu zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 

materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci. 

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

 

 

4) Informace generálního ředitele 

 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 68/05/22: Rada bere na vědomí zápis ze 4. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

29. 3. 2022. 

(Příloha č. 2) 

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

 

Usnesení č. 69/05/22: Rada bere na vědomí zápis z 5. jednání dozorčí komise RČT ze dne 6. 

4. 2022. 

(Příloha č. 3) 

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

 

Usnesení č. 70/05/22: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 2. čtvrtletí roku 2022.  
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(Plán kontrolní činnosti je součástí zápisu ze 4. jednání DK ze dne 29. 3. 2022 - Usnesení č. 

DK 18/04/22) 

(7:0:1) Návrh byl přijat. L. Veselý se ZDRŽEL hlasování. 

 

Usnesení č. 71/05/22: 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 1. 

čtvrtletí roku 2022. 

(Usnesení č. DK 22/05/22 je součástí zápisu z 5. jednání DK) 

(7:0:1) Návrh byl přijat. L. Veselý se ZDRŽEL hlasování. 

 

 

6) Zpráva o programu ČT3 (2021) 

 

Usnesení č. 72/05/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT3“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 28. února 2023. 

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

 

 

7) Zpráva o programu ČT art (2021) 

 

Usnesení č. 73/05/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT art“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. března 2023. 

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

 

 

8) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 74/05/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti:  

e94/22, e95/22, CT 3046/2022-4 a žádá o zaslání kopií odpovědí. 

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

 

Usnesení č. 75/05/22: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o stavu 

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

(6:0:2) Návrh byl přijat. M. Doktor a R. Kühn se ZDRŽELI hlasování. 

 

 

9) Různé 

  

 a) Rada souhlasí s veřejným vystoupením pana J. Šinágla v délce 3 minut. 

  

 b) Program 6. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 18. 5. 2022  

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

10) Závěr  

 

 

 

        Mgr. Pavel Matocha 

          předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis ze 4. jednání dozorčí komise RČT 

3) Zápis z 5. jednání dozorčí komise RČT 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Doktor      Mgr. Roman Bradáč             
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 5. jednání Rady ČT dne 13. dubna 2022 

 

1. Zpravodajství České televize se nadále věnuje válečnému konfliktu na Ukrajině. Vedle 

průběžného zpravodajství o aktuálním vývoji v rámci zpravodajských pořadů, které jsou 

vysílány v průběhu celého dne, včetně nočního vysílání, a četných speciálů, připravila 

Česká televize některé další novinky. Jednou z nich je vysílání hlavní zpravodajské relace 

v ukrajinštině, pro diváky s přístupem na internet nebo aplikaci HbbTV, i ty, kteří přijímají 

televizní signál pomocí satelitu, kabelového operátora či antény. Česká televize rovněž 

posílila redakce zpravodajství a redakčních týmů, a to mimo jiné spoluprací s reportéry 

uprchlými z Ukrajiny. 

S vysíláním o válečném konfliktu jsou spojené dodatečné náklady na přípravu 

zpravodajství, v nichž jsou zahrnuty denní náklady na tlumočení, rozšíření zpravodajských 

pořadů na celý den, tedy včetně nočních časů i víkendů, a dále náklady na zpravodajské 

týmy a jejich bezpečnostní vybavení na Ukrajině a v sousedních zemích. Částka od 

začátku války na Ukrajině zatím představuje asi 4,2 milionu korun. Předpokládáme, že 

celoročně, samozřejmě s ohledem na další vývoj konfliktu, by to mohlo být až 30 milionů 

korun. 

2. Česká televize představila nové dokumenty, které diváci uvidí na obrazovkách 

v následujících letech. Jednotlivé filmy i dokumentární cykly rozeberou sociální témata, 

jakými jsou adopce a pěstounská péče, exekuce nebo vzdělávání, kterému se bude 

věnovat cyklus Jak se dělá dobrá škola od scenáristy oceňovaného seriálu Ochránce 

Tomáše Feřtka. Nové snímky představí rovněž výrazné osobnosti – Jaromíra Hanzlíka, 

Michaela Kocába či Jaroslava Seiferta. Premiérová pokračování nabídnou oblíbené seriály 

Modrá krev a Mistři medicíny. 

3. Ve druhé polovině března se uskutečnila dvě setkání České televize s rektory českých a 

moravských vysokých škol, a to v Praze a v Olomouci. Za účasti generálního ředitele, 

ředitele brněnského studia, ředitele zpravodajství, ředitele výroby či výkonné ředitelky 

lidských zdrojů byly představeny hlavní oblasti spolupráce České televize a akademické 

sféry a diskutovány další možnosti rozvoje partnerství. Účastníci se seznámili s průběhem 

dlouhodobého programu stáží ČT start a vzdělávacími aktivitami ČT v době pandemie 

nebo s výsledky nového vzdělávacího portálu ČT edu. 

4. V době velikonočních svátků se již po čtyřiadvacáté uskuteční další z řady koncertů 

pro charitativní sbírku Pomozte dětem, společného projektu České televize a Nadace 

rozvoje občanské společnosti. V sobotu 16. dubna v přímém přenosu programu ČT1 

vystoupí řada známých osobností na podporu znevýhodněných dětí. 
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Od svého vzniku v roce 1998 pomohl charitativní projekt více než dvěma stům tisícům 

znevýhodněných a ohrožených dětí částkou převyšující 273 milionů korun. Sbírku je možné 

podpořit hned několika způsoby - zasláním dárcovské SMS, částky přímo na účet nebo se 

zapojit například prostřednictvím tzv. Peříčkového týdne. 

5. Na konci března byl rozdělen výtěžek Adventních koncertů ČT, díky nimž se v závěru 

loňského roku podařilo vybrat rekordních téměř 19 milionů korun. Každá ze čtyř 

neziskových organizací získala čtvrtinu z celkové částky, tedy přibližně 4,7 milionu korun. 

Adventní koncerty České televize za třicet let trvání podpořily více než 253 miliony již 128 

neziskových organizací po celé republice. 

6. Česká televize na francouzském veletrhu audiovizuální tvorby v Cannes získala řadu filmů 

a seriálů pro nadcházející televizní sezony. Patří mezi ně například nejnovější řada 

divácky oblíbeného seriálu Na krok od nebe, britská dobová série Byl by to hřích, 

oscarové velkofilmy Příchozí a Blade Runner 2049 nebo dokumentární portrét Volodymyra 

Zelenského. Česká televize současně vystupovala v roli producenta, kdy zahraniční 

vysílatelé z produkce České televize zakoupili seriály Devadesátky, Podezření nebo 

Zločiny Velké Prahy. 

7. Česká televize má za sebou významnou investiční akci, kterou byla modernizace klíčové 

televizní technologie zajišťující nepřetržité vysílání všech programů ČT. Původní vybavení 

bylo po více než 13 letech za hranicí běžné životnosti. Pro mnohé části již nebyly 

dostupné náhradní díly, ani servisní podpora. Na základě veřejné zakázky byla vybrána 

nová technologie umožňující vysílání 6 základních programů a 4 regionálních variant 

programu ČT1, s možností případného rozšiřování. Pro obsluhu se také výrazně 

zpřehlednil způsob řešení havarijních situací, který minimalizuje dobu možného výpadku 

v důsledku technické závady. 

8. Česká televize od 5. dubna rozšířila služby svého iVysílání v tzv. chytrých televizích. 

Po nové mobilní aplikaci divákům nabídla nové prostředí HbbTV, známé jako červené 

tlačítko. Do televizí se tak promítnou funkce z webové verze iVysílání, například 

komfortnější vyhledávání nebo možnost přidávání oblíbených pořadů. 

Funkci rozšířeného televizního vysílání tzv. červeného tlačítka využívá každý měsíc více 

než 900 tisíc lidí. Mezi novinky patří přehlednější kategorizace obsahu, přehlednější 

televizní program i nabídka exkluzivních titulů určených pouze pro webové iVysílání. 

9. Ve čtvrtek 24. března Česká televize odvysílala živě koncert s Ukrajinou z Hudební scény 

Městského divadla v Brně. Výtěžek z koncertu, pořádaného ve spolupráci se statutárním 

městem Brnem, Jihomoravským krajem a Městským divadlem Brno, je určený na rozvoj 

kulturních aktivit ukrajinských uprchlíků a na podporu udržování jejich tradic. V přímém 

přenosu České televize vedle ukrajinských umělců vystoupily výrazné osobnosti domácího 

folku i tradičního moravského folkloru.  
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10. Česká televize patří mezi nejžádanější zaměstnavatele u studentů vysokých škol. 

Vyplynulo to z prestižní ankety TOP Zaměstnavatelé, jejíž 11. ročník organizovala 

Asociace studentů a absolventů mezi více než 11 tisíci studenty různých vysokých škol a 

fakult napříč celou Českou republikou. Česká televize byla do průzkumu zařazena v tomto 

ročníku poprvé, a to v rámci nově vzniklé kategorie Veřejné správy, ve které se umístila 

na druhém místě za Armádou ČR a před Ministerstvem financí.   

11. V minulých týdnech měly v kinech premiéru snímky, na kterých se podílela Česká 

televize. Byly jimi filmový příběh Hanče a Vrbaty - Poslední závod v režii Tomáše Hodana 

nebo Stíhnohra režiséra Petera Bebjaka. 

12. Česká televize zahájila v březnu vysílání druhé řady pořadu Peče celá země. Doprovází jej 

charitativní kampaň pro obecně prospěšnou společnost Women for Women a její projekt 

Obědy pro děti. Tvářemi kampaně se staly známé protagonistky pořadu, moderátorka 

Tereza Bebarová a vítězka první řady Petra Burianová. Projekt Obědy pro děti pomáhá 

znevýhodněným školákům, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní stravování. 

13. Česká televize byla v uplynulém období mediálním partnerem významných kulturních 

událostí, jako byl Mezinárodní festival dokumentů o lidských právech Jeden svět nebo 

tradičních výročních knižních cen Magnesia Litera, které byly slavnostně předávány 10. 

dubna v přímém přenosu programu ČT art. 

 
 
Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis ze 4. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 29. 3. 2022  

 

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

Omluveni:    

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 – Eva Hubková (2_1Q_2022) – 

zpráva k projednání 

3. Distribuce signálu – Petr Juchelka, Jan Lamser (3_1Q_2022) – zpráva k projednání 

4. Koprodukce – Jan Lamser, Petr Juchelka (4_1Q_2022) – základní informace 

z kontrolního šetření 

5. Návrh plánu kontrolní činnosti na 2Q k projednání – Zuzana Prokopcová 
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6. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

7. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 - (2_1Q_2022) 

 

Usnesení č. DK 15/04/22 

Schválený plán investic na rok 2021 byl stanoven ve výši 220 mil. Kč + částka 160 mil. Kč na 

investice v rozpočtu výdajů spojených s přechodem na DVB-T2, celkem tedy ve výši 380 mil. Kč. 

Tuto částku navýšil převod nedočerpaných investic z minulých let ve výši 65 mil. Kč. 

 

Celkový rozepsaný plán investic byl tedy ve výši 445 mil. Kč. 

 

Tento rozpočet byl dodržen, náklady na pořízení investic dosáhly částky 328,2 mil. Kč, tj. 74 

% plánu.  

 

Protože proces pořízení investic přesahuje mnohdy rámec jednoho roku, je sledováno čerpání 

investic v daném roce a čerpání přecházející do plánu následujícího roku. 

 

Objem nedočerpaných investic převedených do roku 2021 byl ve výši 65 mil. Kč, do roku 2022 činí 

90 mil. Kč a neohrožuje fungování ČT. 

 

Plán na rok 2022 bude tedy po převodu v celkovém objemu 470 mil. Kč. 

 

přehled čerpání podle uskupení  

    

  

konečný plán 

2021 vč. převodu 

v tis. Kč 

čerpání za 

1-12/2021 

v tis. Kč 

% 

plnění 

převod 

do 2022 

v tis. Kč 

televizní technika a technologie 10 154 9 762,3 96% 0 

serverová technologie DNPS II 38 847 38 341,9 99% 0 

informační technologie a digitální archiv 101 083 82 840,8 82% 5 863 

informační technologie - nová média 15 616 9 269,8 59% 140 

správa areálu, elektro, vzduchotechnika 28 310 18 876,6 67% 8 090 

generační obměna infrastruktury 62 625 30 443,5 49% 31 533 

generační obměna televizní techniky 34 599 20 235,8 58% 14 234 

ostatní 26 196 13 242,0 51% 11 838 

DVB-T2 127 570 105 150,2 82% 18 736 

celkem 445 000 328 162,9 74% 90 434 

 

ČT dodržela schválený objem finančních prostředků na rok 2021 a uskutečnila zamýšlené 

významné investiční akce a to i za ztížené situace vyvolané šířením nemoci COVID-19. 

 

Koncem roku probíhalo plnění několika desítek akcí s přesahem do roku 2022 a bylo vypsáno cca 

20 výběrových řízení. 
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V rámci projednávání a schvalování rozpočtu na další kalendářní rok navrhujeme blíže se 

seznámit s jednotlivými investičními záměry, které vyplývají z dlouhodobých plánů a 

souvisejí se zamýšlenou strategií ČT. 

 (5:0:0) 

 

Ad 3) Distribuce signálu 

 

Usnesení č. DK 16/04/22 
P. Juchelka předložil návrh zprávy z kontrolního šetření a shrnul průběh kontrolního šetření. DK 

projednala návrh finální zprávy a dala k němu své připomínky. Závěrečná zpráva bude schvalována 

na příštím jednání DK. 

(5:0:0) 

 

Ad 4) Koprodukce 

 

Usnesení č. DK 17/04/22 

J. Lamser informoval o aktuálním stavu šetření. Po obdržení dalších informací k tomuto šetření 

bude předložena závěrečná zpráva na květnové jednání DK. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Návrh plánu kontrolní činnosti na 2Q k projednání 

 

Usnesení č. DK 18/04/22 

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

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 2. čtvrtletí roku 2022. Plán činnosti tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

(5:0:0) 

 

Příloha k Usnesení č. DK 18/04/22 

 

2Q2022 

Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT 

2. 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 – Petr Juchelka, 

Jan Lamser (3_1Q_2022) – dokončení kontrolního šetření zahájeného v 1Q2022 

3. 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 – Jan Lamser, Petr Juchelka 

(4_1Q_2022) – dokončení kontrolního šetření zahájeného v 1Q2022 

4. 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 – Michal Petrman, Zuzana Prokopcová 

(5_1Q_2022) – dokončení kontrolního šetření zahájeného v 1Q2022 
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5. Roční účetní závěrka a výroční zpráva – kontrola a projednání s vedením, vypracování a 

projednání rozboru hospodaření ČT jako podklad pro výroční zprávu ČT 

6. Finanční majetek – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření – investiční strategie, řízení cash flow, vztahy s bankami, měnové riziko 

7. Rizika spojená s válkou na Ukrajině – zmapování rizik a jejich mitigace, finanční dopady 

 

Pravidelné činnosti 

8. Diskuse s externím auditorem po skončení auditu roku 2021 – rizikové oblasti, auditorské a 

účetní postupy – Michal Petrman 

9. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci, měsíční reporting, 

významné události – Michal Petrman 

10. Informace o činnosti interního auditu – koordinace – Michal Petrman 

11. Hloubková analýza nákladů ČT – seznámení se s výstupy projektu – Michal Petrman 

12. Zpráva o činnosti DK v prvním čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a odst. 

9 zákona o České televizi – Zuzana Prokopcová 

13. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT – Zuzana Prokopcová 

(5:0:0) 

 

Ad 6) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

Ad 7) Různé 

 

Bez usnesení 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

       předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 5. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 6. 4. 2022  

 

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

Omluveni:  J. Lamser 

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

 

Program jednání: 

 

8. Zahájení 

9. Pravidelný měsíční reporting – únor 2022 – David Břinčil 

10. Distribuce signálu – Petr Juchelka, Jan Lamser (3_1Q_2022) – zpráva k projednání 



11 

11. Aktualizace průběhu probíhajících kontrolních šetření 

12. Zpráva o činnosti DK v prvním čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a 

odst. 9 zákona o České televizi 

13. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

14. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – únor 2022 

 

Usnesení č. DK 19/05/22 

DK projednala informaci o hospodaření ČT za únor 2022 a bere zprávu ředitele Davida Břinčila 

k tomuto tématu na vědomí. 

 (4:0:0) 

 

 

Ad 3) Distribuce signálu 

 

Usnesení č. DK 20/05/22 
Hlavní vliv na šíření televizního vysílání mají zejména dva zákony – Zákon o české televizi (č. 
483/1991 Sb.) a Zákon o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.), okrajově i Zákon o 
rozhlasovém a televizním vysílání (č.231/2001 Sb.) 
 
Z hlediska technologie probíhá v současné době šíření vysílání ČT pěti hlavními způsoby: 
 

- digitální pozemní vysílání (DTT) – využívá pozemní vysílače 
- kabelová televize- přenos obrazu a dat prostřednictvím kabelových rozvodů 
- satelitní vysílání- využívá k přenosu televizního vysílání umělé družice umístěné na oběžné 

dráze kolem Země 
- internetová televize IPTV- šířená přes klasický internet pouze těm zákazníkům, kteří si ji 

předplatili 
- internetové platformy (např. iVysílání ČT) 

 
 
Podíl přijímání videoobsahu podle jednotlivých platforem činní přibližně 45 % u pozemního vysílání, 
20 % u satelitního vysílání, 13 % u kabelového vysílání a 22 % u IPTV. 
Podíl IPTV neustále roste na úkor všech ostatních technologií. 
 
Hlavním a takřka monopolním poskytovatelem vysílacích služeb jsou historicky České 
Radiokomunikace a.s., které vlastní největší a celostátní síť vysílačů. Na dokrývaní se pak podílí i 
menší poskytovatelé, kteří mají pro danou lokalizaci schváleno využití individuálního oprávnění ČT. 
K distribuci patří rovněž, jako doplněk, i satelitní vysílání a datové přenosy. 
 
Celkové plánované náklady na distribuci signálu v roce 2022 činí cca 300 mil. Kč, z toho nejvyšší 
část tvoří náklady na pozemní vysílání prostřednictvím Českých Radiokomunikací a.s. a poplatky 
ČTÚ za kmitočty. Ostatní dodavatelé se podílejí na nákladech v jednotkách milionů Kč. Náklady 
spojené s distribucí tvoří cca 4 % nákladů ČT. 
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V současnosti využívá ČT ke svému vysílání multiplex veřejné služby (MPX1). V MPX1 musí ČT 
podle zákona vysílat minimálně čtyři programy a musí být alespoň 80 % souhrnného datového 
toku vyhrazeno právě šíření televizních a rozhlasových programů. MPX1 nyní disponuje dostačující 
kapacitou datového toku pro vysílání všech současných kanálů ČT a ČRo. 
 
Pro budoucnost pozemního vysílání ČT do roku 2030 bude klíčové přijetí, nepřijetí či odložení 
evropského rozhodnutí o dalším omezení rádiového spektra UHF. Omezení vysílacího prostoru by 
znamenalo, že ČT by nemusela být schopna naplnit požadavky zákona na dostupnost televizního 
vysílání pozemním radiovým signálem. Bohužel vývoj v této oblasti je obtížné predikovat. Nejenom 
z tohoto důvodu by bylo vhodné změnit stávající legislativní úpravu a umožnit ČT zabezpečit pokrytí 
obyvatelstva ČR s využitím i dalších technologických platforem. Pokud by k této úpravě nedošlo, 
hrozilo by riziko, že ČT by musela buď omezit rozsah vysílání, nebo vynakládat další významné 
náklady na zajištění šíření signálu.  
 

Doporučení Radě ČT: 

- upozornit legislativní orgány ČR na nutnost zásadních změn „technické“ mediální legislativy jak 

z důvodu dostupnosti nových technologií pro šíření programu, tak s ohledem na rizika omezení 

radiového spektra pro televizní vysílání v evropské legislativě, nová legislativní úprava by měla 

být technologicky neutrální, 

- vyžádat si u vedení ČT přípravu návrhu legislativních změn v technické oblasti distribuce 

signálu a tyto návrhy následně předložit příslušným legislativním orgánům, 

- současně doporučujeme veřejnou diskusi na téma rozsahu poskytování veřejné služby, aby 

před potřebnými úpravami zákonů, které definují povinnosti ČT ohledně rozsahu a dostupnosti 

vysílání, bylo jasné, jestli současný rozsah vysílání je přiměřený, a nebo by bylo vhodné ho 

zredukovat nebo naopak rozšířit. 

(4:0:0) 

 

 

Ad 4) Aktualizace průběhu probíhajících kontrolních šetření 

 

Usnesení č. DK 21/05/22 

Členové DK vzali na vědomí informace o probíhajících kontrolních šetřeních. 

 (4:0:0) 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti DK v prvním čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě par.  

8a odst. 9 zákona o České televizi 

 

Usnesení č. DK 22/05/22 

 

Zpráva o činnosti DK v prvním čtvrtletí 2022 předkládaná Radě 

ČT na základě par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

DK v 1Q22 zasedala 4krát a 1x hlasovala per rollam a provedla tyto činnosti: 

- Projednala výsledky hospodaření ČT za listopad a prosinec 2021, předběžné hospodářské 

výsledky za rok 2021 a výsledky hospodaření za leden 2022; 

- Vyslechla a projednala informace externího auditora o stavu statutárního auditu účetní 

závěrky k 31. 12. 2021 a zvolených auditorských postupech pro audit účetní závěrky 2021; 

- Seznámila se s problematikou strategie distribuce obsahu k divákům a zahájila kontrolní 

šetření v této oblasti a projednala návrh zprávy z kontrolního šetření; 

- Seznámila se s problematikou koprodukce a zahájila kontrolní šetření v této oblasti; 
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- Seznámila se s problematikou archivu ČT a zahájila kontrolní šetření v oblasti Aktiva ČT 

nezachycená v účetnictví ČT; 

- Vyslechla a prodiskutovala s interní auditorkou Zprávu o stavu řešení doporučení Dozorčí 

komise RČT za rok 2021; 

- Vyslechla informace od interní auditorky o plánu činností interního auditu na první pololetí 

roku 2022; 

- Navrhla, projednala, schválila per rollam a předložila Radě ČT Zprávu o činnosti za 4Q21; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na 2Q22. 

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 které plynou níže uvedená doporučení: 

1_1Q_22 – Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady - memorandum „Posouzení vztahů 

mezi generálním ředitelem ČT a Radou ČT (dozorčí komisí Rady ČT)“ od AK KŠB 

 

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. 

2_1Q_2022 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 

V rámci projednávání a schvalování rozpočtu na další kalendářní rok navrhujeme blíže se seznámit 

s jednotlivými investičními záměry, které vyplývají z dlouhodobých plánů a souvisejí se zamýšlenou 

strategií ČT. 

6_1Q_22 – Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady – informace o stavu výběrového 

řízení na externí auditorské služby 

Bez doporučení  

 (4:0:0) 

 

 

Ad 6) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 7) Různé 

 

Členové DK se na návrh p. Petrmana domluvili, že zasedání DK plánované na 15. 6. 22 přesunou 

na 8. 6. 2022. 

 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

     předseda dozorčí komise Rady ČT 


