Zápis z 6. jednání Rady České televize ze dne 18. 5. 2022
Přítomni osobně:

V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr,
L. Veselý
Přítomni na videokonferenci:
Omluveni:
R. Bradáč, M. Doktor, P. Matocha – odchod 16:42 hod.
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
P. Matocha
Hosté:
P. Dvořák, D. Břinčil, P. Koliha, M. Petrman
Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Volba návrhové komise

3.

Plnění usnesení a kontrola zápisů

4.

Informace generálního ředitele

5.

Materiály z Dozorčí komise

6.

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

7.

Zpráva o programu ČT:D (2021)

8.

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

9.

Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021

10. Stížnosti a podněty
11. Různé
12. Závěr

1) Schválení programu jednání, zahájení
Návrh předsedy P. Matochy: Přidat do programu jednání bod Právní služby pro potřeby Rady
ČT a to jako bod č. 5 a ostatní body posunout. Taktéž se přesouvá bod Informace generálního
ředitele.
Usnesení č. 76/06/22: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
4. Právní služby pro potřeby Rady ČT
5. Materiály z Dozorčí komise
6. Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2021)
7. Zpráva o programu ČT:D (2021)
8. Informace generálního ředitele
9. Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021

1

10. Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021
11. Stížnosti a podněty
12. Různé
13. Závěr

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 77/06/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Ilja Racek a Lubomír
Veselý a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 78/06/22: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Komunikace a
vnější vztahy – kromě oblasti Obchod“ 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.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
Usnesení č. 79/06/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT2“ a pověřuje radního
Ilju Racka zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v
této věci.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
Usnesení č. 80/06/22: Rada obdržela materiál „Osnova a harmonogram přípravy Výroční
zprávy o hospodaření ČT v roce 2021“ a pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním
hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
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Usnesení č. 81/06/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021“ a
pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a
předložením návrhu usnesení v této věci.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

4) Právní služby pro potřeby Rady ČT
Přerušen v 14:06 hod. Pokračování tohoto bodu bude zařazeno na příští jednání Rady ČT.
(Příloha č. 1, 2, 3)
5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 82/06/22: Rada bere na vědomí zápis z 6. jednání dozorčí komise RČT ze dne
11. 5. 2022.
(Příloha č. 4)
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
Usnesení č. 83/06/22: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 23/06/22 přijaté na 6. jednání DK
dne 11. 5. 2022 týkající se rozboru hospodaření ČT v roce 2021. Dozorčí komise Rady ČT jej
předkládá dle zákona č. 483/1991 Sb., §8a, odst. 9, jakožto podklad pro zpracování Výroční
zprávy o hospodaření ČT v roce 2021. Stanovisko DK je součástí zápisu z 6. jednání DK dne
11. 5. 2022.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

6) Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2021)
Usnesení č. 84/06/22: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Finance
– oblast Provoz a správa majetku“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci
materiálu v termínu do 28. února 2023.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
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7) Zpráva o programu ČT:D (2021)
Usnesení č. 85/06/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT:D“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. března 2023.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

8) Informace generálního ředitele
Viz Příloha č. 5 tohoto zápisu

9) Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021
Usnesení č. 86/06/22: Rada bere na vědomí materiál „Osnova Výroční zprávy o hospodaření
České televize v roce 2021“.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
Usnesení č. 87/06/22: Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení předsedy Pavla Matochy,
místopředsedy Pavla Kysilky a radního Romana Bradáče koordinací činnosti Rady ČT při
přípravě a tvorbě konečného znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021, včetně
dohledu nad dodržením harmonogramu postupu prací.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:
Usnesení č. 88/06/22: Rada schvaluje harmonogram postupu prací na Výroční zprávě o
hospodaření ČT v roce 2021 následovně:
a) Pracovní verze Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 bude předložena
generálním ředitelem členům Rady ČT do dne 25. 5. 2022.
b) Rada obdržela písemnou zprávu dozorčí komise k hospodaření ČT jako podklad ke
schvalování Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 dne 13. 5. 2022 (zpráva o
hospodaření předložená DK je součástí zápisu z 6. jednání DK dne 11. 5. 2022). Rada
bere tuto zprávu na vědomí.
c) Připomínky k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 zašlou
členové Rady ČT v elektronické podobě do sekretariátu Rady ČT do 1. 6. 2022 do 12:00
hod. Sekretariát tyto připomínky zašle pracovní skupině, která za celou radu nejpozději do
6. 6. 2022 do 12:00 hodin předá GŘ ČT ty připomínky, které mají být zapracovány do VZ.
V případě potřeby se k vypořádání připomínek uskuteční pracovní setkání mezi zástupci
4

pracovní skupiny, generálním ředitelem a ředitelem divize Finance a provoz. Generální
ředitel zároveň předá navržené připomínky auditorské společnosti.
d) Do 20. 6. 2022 do 12:00 hod. obdrží od GŘ Rada ČT finální verzi výroční zprávy se
zapracovanými připomínkami. Znění finální verze musí být odsouhlaseno s auditorskou
společností.
e) Konečné znění Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 bude zařazeno k
projednání na 7. jednání rady dne 22. 6. 2022.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

10) Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021
Usnesení č. 89/06/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok
2021“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. srpna
2022.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE:

11) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 90/06/22: 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.
PRO: V. Karmazín, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE: R. Kühn, T. Samek

12) Různé
a) Usnesení č. 91/06/22: Rada schvaluje odpověď Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR na jeho usnesení č. 44, přijaté 14. dubna 2022.
(7:0:1) Návrh byl přijat.
PRO: V. Karmazín, P. Kysilka, P. Matocha, I. Racek, T. Samek, J. Šlégr, L. Veselý
PROTI:
ZDRŽELI SE: R. Kühn
Rada souhlasí s veřejným vystoupením pana P. Kaňky v délce 3 minut.
Rada souhlasí s veřejným vystoupením pana J. Šinágla v délce 3 minut.
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b) Program 7. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 22. 6. 2022
v Praze, bude upřesněn v pozvánce.

13) Závěr

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Dopis na Volební výbor PSP ČR ve věci usnášeníschopnosti RČT ze dne 16. 3. 2022
Stanovisko KŠD Legal
Stanovisko Legislativního odboru PS PČR
Zápis z 6. jednání dozorčí komise RČT
Informace generálního ředitele

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Lubomír Veselý

Mgr. Ilja Racek
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT

7

8

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT

9

10

11

12

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT

13
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Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 6. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 11. 5. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková, auditoři spol. EY

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

Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Konečná verze účetní závěrky a zpráva auditora k roční účetní závěrce

3.

Informace o hospodaření 1Q2022 resp. březen 2022

4.

Hloubková analýza nákladů – informace o průběhu projednávání závěrů

5.

Plán kontrolní činnosti – diskuse a určení zpravodajů

6.

Informace o průběhu kontrolních šetření:

7.

-

Archiv ČT

-

Koprodukce

Různé

Ad 1) Zahájení
Bez usnesení

Ad 2) Konečná verze účetní závěrky a zpráva auditora k roční účetní závěrce _1_2Q_2022
Usnesení č. DK 23/06/22
DK projednala konečnou verzi účetní závěrky, kterou jí předložil finanční ředitel David Břinčil a
vyslechla informaci od auditorů spol. EY o průběhu a výsledcích auditu roční účetní závěrky.
V následné diskusi zástupci EY zodpověděli všechny dotazy DK, které se týkaly zejména přístupu
k auditu následných událostí a oblasti financování. DK bere na vědomí informaci auditora o průběhu
a výsledcích auditu roční účetní závěrky. DK schválila text Rozboru hospodaření České televize za
rok 2021 vypracovaný Dozorčí komisí v souladu s § 8a, odst. (9) zákona o ČT, který je uveden níže:
Rozbor hospodaření České televize za rok 2021 vypracovaný Dozorčí komisí v souladu s §
8a, odst. (9) zákona o ČT
Dozorčí komise v průběhu roku 2021 navrhla soubor ukazatelů pro hodnocení hospodaření ČT a
způsob jejich hodnocení. Tento soubor ukazatelů byl schválen Radou ČT a poprvé použit pro
hodnocení hospodaření za rok 2021. Vyhodnocení ukazatelů bylo provedeno vedením ČT a DK
namátkovým způsobem ověřila správnost výpočtu. Rozbor hospodaření se vztahuje ke ZPRÁVĚ O
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PLNĚNÍ ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2021 ze dne 28. 4. 2022, která v kapitole 8.
obsahuje vyhodnocení ukazatelů navržených DK. Zpráva o plnění rozpočtu bude předložena na
jednání Rady dne 18. 5. 2022.
DK konstatuje, že ČT splnila všechny stanovené ukazatele. Zejména:
 Stav finančního majetku ke konci roku 2021 byl o 426 mil. Kč vyšší, než byl plánován v
rozpočtu.
 Hodnota definovaných nákladů byla za rok 2021, resp. kumulativní hodnota za poslední 3
roky nižší oproti rozpočtu o 208 mil. Kč, resp. o 859 mil. Kč.
 Objem investic za poslední 3 roky dosáhl 92% plánu.
 Výše příjmů z televizních poplatků za rok 2021, resp. kumulativní hodnota za poslední 3 roky
byla vyšší oproti rozpočtu o 47 mil. Kč, resp. o 56 mil. Kč.
 Výše komerčních výnosů za rok 2021, resp. kumulativní hodnota za poslední 3 roky byla
vyšší oproti rozpočtu o 14 mil. Kč, resp. o 11 mil. Kč.
 Ukazatelé hodnotící finanční pozici ČT byly splněny.
 Struktura nákladů dle použití zůstává dlouhodobě stabilní a více než 80 % výdajů České
televize směřuje na činnosti přímo spojené s výrobou a vysíláním pořadů.
 Objem výroby pořadů a objem odvysílaných pořadů za rok 2021 byl vyšší oproti letům 2019 i
2020.
 Průměrná mzda v České televizi za rok 2021 byla o 3,36 % vyšší oproti roku 2020 a o 5,83
% oproti roku 2019. Průměrná mzda v České republice se mezi roky 2021 a 2019 zvýšila o
9,4 %.
Na základě výše uvedeného dozorčí komise konstatuje, že Česká televize hospodařila v roce 2021
v souladu s klíčovými parametry rozpočtu a dlouhodobými plány schválenými Radou České
televize.
Nicméně chceme upozornit na skutečnost, že výše televizního poplatku zůstává od roku
2008 nezměněna. Současně je i zastaralá definice poplatníka, která je vázána na vlastnictví
televizního přijímače a nereflektuje možnost sledování vysílání ČT na jiných technologických
platformách. Tato situace vede k postupnému ubývání poplatníků a ke snižování reálné
hodnoty televizního poplatku. Trend snižování reálné hodnoty poplatku silně akceleruje
s nárůstem inflace v roce 2022. ČT tyto negativní vlivy vyrovnává s využitím úspor a
čerpáním hotovostních rezerv, ale tyto zdroje jsou z větší části již vyčerpány. Ve
střednědobém výhledu je tedy třeba řešit vyrovnanost hospodaření ČT. Jako nezbytné se
jeví změna legislativy upravující příjmy ČT nebo významné omezení výroby pořadů, popř.
omezení rozsahu veřejné služby nebo popř. kombinace těchto kroků.
(5:0:0)

Ad 3) Informace o hospodaření 1Q2022 resp. březen 2022
Usnesení č. DK 24/06/22
DK projednala informaci o hospodaření ČT za 1Q roku 2022, resp. za březen 2022 a bere zprávy
ředitele Davida Břinčila k tomuto tématu na vědomí. DK konstatuje, že hospodaření ČT v prvním
čtvrtletí 2022 probíhalo v souladu s rozpočtem. DK také vyslechla informaci od finančního ředitele,
týkající se dopadu války na Ukrajině na hospodaření ČT.
(5:0:0)
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Ad 4) Hloubková analýza nákladů – informace o průběhu projednávání závěrů
Usnesení č. DK 25/06/22
DK diskutovala se zástupci spol. Grant Thornton (GT) výsledky první části hloubkové analýzy
nákladů. Této diskuse se zúčastnili i členové Rady ČT, kteří o to projevili zájem. Zástupci spol. GT
zodpověděli členům DK všechny položené dotazy. Výstupy z této analýzy budou předloženy
vedením ČT včetně opatření, určení odpovědných osob a termínů plnění. Forma výstupu z této
první fáze projektu a zapojení DK v dalších fázích tohoto projektu bude upřesněna s Radou ČT.
(5:0:0)

Ad 5) Plán kontrolní činnosti – diskuse a určení zpravodajů - doplnění
Usnesení č. DK 26/06/22
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
5. Roční účetní závěrka a výroční zpráva – kontrola a projednání s vedením, vypracování a
projednání rozboru hospodaření ČT jako podklad pro výroční zprávu ČT – Michal Petrman
(1_2Q_2022)
6. Finanční majetek – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému
detailnímu šetření – investiční strategie, řízení cash flow, vztahy s bankami, měnové riziko –
Petr Juchelka (2_2Q_2020)
7. Rizika spojená s válkou na Ukrajině – zmapování rizik a jejich mitigace, finanční dopady –
(3_2Q_2022) – k tomuto bodu DK vyslechla informaci finančního ředitele o finančních
dopadech a podstupovaných rizicích a dále diskutovala s auditorem EY, jak tato rizika a
dopady promítli do svého přístupu k auditu účetní závěrky a jaké zvolili testy k ověření
zmiňovaných dopadů do hospodaření ČT. DK konstatuje, že riziko spojené s válkou na
Ukrajině je minimální (zvýšené náklady na zpravodajství o 5 mil. Kč oproti plánu za první
čtvrtletí 2022, vyšší náklady vyvolané změnou antivirového systému před skončením
licence), vedení ČT situaci sleduje a pravidelně vyhodnocuje a adekvátně reaguje na
podstupovaná finanční i nefinanční rizika. Expozice vůči Rusku, Ukrajině a osobám na
sankčních seznamech nemá.
(5:0:0)
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Ad 6) Informace o průběhu kontrolních šetření - Archiv ČT, Koprodukce
Usnesení č. DK 27/06/22
M. Petrman informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření k archivu ČT. Závěrečná zpráva
bude předložena, po obdržení vyžádaných dodatečných informací od ČT, na červnovém jednání
DK.
(5:0:0)
Usnesení č. DK 28/06/22
J. Lamser informoval členy DK o průběhu šetření ke koprodukci ČT. Na některém z dalších jednání
DK bude předložena závěrečná zpráva.
(5:0:0)

Ad 7) Různé
Další termíny jednání DK: 8. 6. 2022, 13. 7. 2022, 24. 8. 2022, 7. 9. 2022, 12. 10. 2022, 9. 11. 2022,
1. 12. 2022 (čtvrtek)

Ing. Michal Petrman, CSc.
předseda dozorčí komise Rady ČT
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Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT
Informace generálního ředitele České televize
Materiál pro 6. jednání Rady ČT dne 18. května 2022

1. Česká televize v uplynulých dvou měsících v souvislosti s válkou na Ukrajině navýšila
živé vysílání svého zpravodajství o 148,5 hodiny oproti běžnému vysílacímu schématu.
Do živého vysílání ČT24 přibyly zejména noční Zprávy a rozšířené kontinuální vysílání o
víkendu. Při zachování tohoto schématu představuje nárůst živého vysílání v každém
dalším týdnu přibližně 12 hodin. Pro úplnost lze uvést, že již od 12.3. Česká televize
vedle toho připravuje také ukrajinskou mutaci Událostí – Události tlumočené do
ukrajinštiny pro web a iVysílání.
2. V pondělí 16. května jsem se zúčastnil výroční konference „Internet ve státní správě a
samosprávě“ v Hradci Králové. V diskusi se zástupci politického a veřejného života
jsem zmínil základní oblasti, které mají přímý dopad na zajištění televizního vysílání
Českou televizí a jimiž jsou povinnosti vyplývající z aktuálně platné legislativy,
technické podmínky prosazované na nadnárodní úrovni a samozřejmě nejnovější
trendy ve sledování videoobsahu. V rámci konference dále vystoupili například
předseda Senátu Miloš Vystrčil, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová či
zástupci resortu vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
3. Česká televize v sobotu 16. dubna odvysílala benefiční pořad Pomozte dětem, který byl
vyvrcholením letošního charitativního ročníku veřejné sbírky pořádané Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci této tradiční charitativní akce se
v letošním ročníku podařilo vybrat přes 12 milionů korun.
4. Česká televize nabídne přímé přenosy všech zápasů v rámci probíhajícího mistrovství
světa v ledním hokeji. Všech čtyřiašedesát utkání je možné sledovat hned na čtyřech
platformách, tedy na programu ČT sport nebo prostřednictvím platformy ČT sport Plus
- na webu, v mobilních aplikacích nebo prostřednictvím HbbTV. Mistrovství už tradičně
doplňuje také studio s doprovodným programem.
5. Česká televize si na začátku května připomněla deset let, kdy jako první tuzemský
vysílatel spustila funkci červeného tlačítka neboli HbbTV. Dnes toto rozšířené televizní
vysílání využívá přes 900 tisíc lidí a ČT zastává vedoucí postavení na trhu. Vůbec
nejnavštěvovanější aplikací je iVysílání nabízející archiv pětadevadesáti tisíc hodin
pořadů, výrazně ale roste také obliba živých sportovních přenosů na platformě ČT
sport Plus.
K desátému výročí spuštění hybridní televize uvádí ČT aplikaci k MS v hokeji,
v průběhu roku pak plánuje novou podobu Teletextu i další technologický rozvoj
v souladu s možnostmi nejnovější normy HbbTV 2.0.
6. Česká televize v úterý 17. května ve večerním čase uctila památku filmového,
televizního a divadelního herce Josefa Abrháma. Diváci si jej mohli na prvním
programu připomenout třeba filmovými klasikami Vrchní, prchni či Svatební cesta
do Jiljí. Současně se celý den věnovala odchodu významné herecké osobnosti
zpravodajská Čtyřiadvacítka a v průběhu týdne Česká televize do vysílání zařadí
pořady s touto hereckou osobností také na programech ČT3 a ČT art.
7. Moderátor České televize Daniel Stach získal ocenění festivalu populárně-vědeckých
filmů Academia Film Olomouc. Cena za významný přínos popularizaci vědy mu byla
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udělena za jeho dlouholetou práci v rámci vědecké redakce České televize, ale také
všechny aktivity během období pandemie, „kdy se stal synonymem pro trpělivé a
srozumitelné vysvětlování celé škály důležitých informací souvisejících s onemocněním
covid-19,“ uvedli organizátoři festivalu.
8. Ve dnech 9. a 10. května se na půdě Akademie věd ČR konala konference s názvem:
„Audio-popis ve společnosti – teorie a praxe“. Akci pořádal Ústav pro jazyk český a
tématem přednášek a workshopů byl zvukový popis pro nevidomé. Zástupci České
televize se zúčastnili speciální sekce „Zvukový popis v médiích“, přičemž Česká televize
byla jediným účastníkem z TV stanic působících na našem území. Vedoucí Oddělení
služeb pro smyslově postižené diváky, p. Vladimír Salzman, pak zkušenosti České
televize představil v prezentaci s názvem „Zvukový popis z pohledu vysílatele“.
9. V minulém týdnu se v České televizi uskutečnil další ze série seminářů pro pedagogy,
tentokrát na téma „Jak využít televizi v hodině“. Účastníci během celodenního
programu získali informace například o tom, v čem se liší žánr dokumentu od formátů
zpravodajských a publicistických, mohli sledovat ukázku práce s takzvanými
pracovními listy ke konkrétnímu pořadu České televize nebo se mohli seznámit s
nabídkou vzdělávacího portálu ČT edu.
10. Česká televize uspořádala dvě pracovní jednání s dozorčí komisí a zástupci Rady ČT,
na kterých společnost Grant Thornton prezentovala výsledky hloubkové analýzy
nákladů. Pracovní jednání, na kterém zástupci společnosti Grant Thornton zodpověděli
všechny související dotazy, se z důvodu zachování obchodního tajemství uskutečnila v
uzavřeném režimu. K hloubkové analýze Česká televize přistoupila na základě
doporučení Rady ČT.
11. Česká televize je mediálním partnerem právě probíhajícího mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro. Ve čtvrtek 12. května na programu ČT art odvysílala přímý
přenos ze zahajovacího koncertu, který uvedl cyklus symfonických básní Má vlast
Bedřicha Smetany.
12. Dnes dopoledne byla v rezidenci pražského primátora udělena Cena Arnošta Lustiga,
jejímž je Česká televize mediálním partnerem. Ocenění, které je každoročně udíleno
osobnosti, která se příkladně zasloužila o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, v
letošním roce převzal spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni
Šimon Pánek.
13. Vzhledem ke končícímu mandátu tří členů Etického panelu jsem se rozhodl přistoupit k
pokračování spolupráce se zástupci tohoto poradního orgánu i v dalším funkčním
období.


Od 1. června začne nový čtyřletý mandát dlouholetého novináře, bývalého
zahraničního korespondenta a bývalého pracovníka Rádia Svobodná Evropa v
Mnichově a rozhlasové a televizní stanice BBC v Londýně, pana Petra Broda.



Ke stejnému datu začne také nový čtyřletý mandát historika umění, sociologa a
bývalého pracovníka České televize, pana Nikolaje Savického.



Od 15. července by měla pokračovat také spolupráce s dlouholetým novinářem
a bývalým šéfredaktorem České tiskové kanceláře, panem Petrem Holubcem.

Všechny dosavadní členy Etického panelu, kteří představují respektované a uznávané
osobnosti, jsem seznámil s návrhem na pokračování jejich působení v Etickém panelu
a byl jsem potěšen, že s ní všichni oslovení souhlasí.
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