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Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 17. 8. 2022 

 

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

P. Matocha, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

Omluveni:   L. Mrklas, T. Samek 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, V. Myslík, M. Petrman 

 M. Jícha, V. Smutný, R. Špaček, O. Šejnoha 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Volba místopředsedy Rady České televize 

7. Zrušení filmových laboratoří ČT 

8. Stížnosti a podněty 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 119/09/22: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák,  

I. Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 120/09/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jiří Šlégr a radní 

Lubomír Veselý a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák,  

I. Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 
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3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 121/09/22: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a nová média 

– oblast Vývoj a dramaturgie pořadů v roce 2021 a pověřuje radního Tomáše Samka 

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

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 122/09/22: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Výroba v roce 2021 

a pověřuje radního Romana Bradáče zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

4) Informace GŘ 
 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 123/09/22: Rada bere na vědomí zápis z 8. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

13. 7. 2022. 

(Příloha č. 2) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 124/09/22: 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 2. 

čtvrtletí roku 2022. 

(Usnesení č. DK 39/08/22 je součástí zápisu z 8. jednání DK) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 125/09/22: Rada uděluje předchozí souhlas k uzavření Dodatku č. 1 č. NAJ-

22200193/2842; 819-4-D1-00 ke smlouvě o nájmu č. 1095370/2842 sjednané mezi Českou 

televizí a obchodní společností E4C Group, s.r.o., IČO:26463610, se sídlem 28. října 1079/20, 

430 01, Chomutov.  

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 126/09/22: Rada uděluje předchozí souhlas k uzavření Dodatku č. 2 č. NAJ-

22200216; 808-2-D2-00 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 1050128/841; 808-2-D0-00 ve znění 
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dodatku č. 1 č. 1064183/841; 808-2-D1-00 s Českou unií sportu, z.s., IČO: 00469548, se sídlem 

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6.  

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 127/09/22: Rada uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o právu 

k odstranění a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce vodního toboganu, dojezdového 

bazénku včetně modernizace příslušné technologie dle platných norem a hygienických předpisů“ 

č. OST-22200170 s Českou unií sportu, z.s., IČO: 00469548, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 

Praha 6. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

(Příloha č. 3) 

 

Usnesení č. 128/09/22: Rada žádá dozorčí komisi o stanovisko k předloženým záměrům 

generálního ředitele nakládat s nemovitostmi ČT (Praha a TS Ostrava – studio Radvanice – 

úplatné převody) s termínem do 30. 10. 2022. 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 129/09/22: Rada žádá generálního ředitele, aby v termínu do 31. 10. 2022 připravil 

podklady pro pracovní seminář na téma distribuce signálu, nové technologie pro šíření programu 

a rizika omezení radiového spektra pro televizní vysílání. 

Rada pověřuje radní Vladimíra Karmazína, Karla Nováka a Romana Bradáče koordinací 

přípravy tohoto semináře. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

6) Volba místopředsedy Rady České televize 

 

Usnesení č. 130/09/22: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise V. 

Karmazín, členové M. Richterová, R. Bradáč. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, 

I. Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 131/09/22: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady 
České televize takto: 
 
      Nominace kandidátů: 

• Členové Rady navrhnou kandidáta – ústně. 

• Každý člen Rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady. 

• Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. 

• Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou v abecedním 
pořadí. 

• Volební komise sestaví seznam kandidátů. 
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1. kolo volby: 

• Každý člen Rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů. 

• Každý člen Rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše 1 kandidáta, jemuž 
dává hlas, a volební lístek vhodí do volební urny. 

• Kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen 
místopředsedou.  

• V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. 

• Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 

• Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni kandidáti 
se stejným, druhým nejvyšším počtem hlasů. 

 
2. kolo volby: 

• Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole. 

• V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, je 
volba ukončena. 

 
      Nová volba: 

• V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle stejných 
pravidel. 

• V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky předchozí 
volby. 

• Případná další volba se uskuteční na příštím jednání Rady ČT. 
 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

I. kolo I. volby 
 

Navržen P. Matochou byl a kandidaturu přijal: Petr Šafařík 
 

Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno 13 hlasovacích 
lístků, z toho 9 platných, 4 neplatné. Kandidát obdržel následující počet hlasů: 

 

ŠAFAŘÍK Petr  9 hlasů 

 

Usnesení č. 132/09/22: Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 17. srpna 

2022 zvolen Petr Šafařík. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

7) Zrušení filmových laboratoří ČT 

 

Usnesení č. 133/09/22: Rada souhlasí s veřejným vystoupením pánů Marka Jíchy, Vladimíra 

Smutného, Radima Špačka a Ondřeje Šejnohy. 

(12:0:0) Návrh byl přijat. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Matocha, K. Novák, I. Racek, 

M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

P. Kysilka byl mimo místnost. 
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8) Stížnosti a podněty 

 
Usnesení č. 134/09/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti:  

čj. e169/22, e173/22, CT3046/2022-11 a žádá o doručení kopií odpovědí.  

(12:0:0) Návrh byl přijat. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. Racek, M. 

Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

R. Bradáč byl mimo místnost. 

 

Usnesení č. 135/09/22: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o stavu 

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

(12:0:0) Návrh byl přijat. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. Novák, I. Racek, M. 

Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

R. Bradáč byl mimo místnost. 

 

 

9) Různé 

 

a) Usnesení č. 136/09/22: Rada souhlasila s vystoupením pana Vlastimila Vojtěcha, předsedy 

NOO ČT, v délce 5 minut. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, K. 

Novák, I. Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

 

b) Program 10. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční v úterý dne 13. 9. 2022 v TS 

Brno a program 11. jednání, které se uskuteční ve středu dne 14. 9. 2022 v TS Ostrava, bude 

upřesněn v pozvánce. 

 

 

10) Závěr  

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Pavel Matocha 

              předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 8. jednání dozorčí komise RČT 

3) Dodatky nájemních smluv E4C Group a ČUS 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Jiří Šlégr                                     Bc. Lubomír Veselý   
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 9. jednání Rady ČT dne 17. srpna 2022 

1. V rámci zpravodajského speciálu SeČTeno navštívili redaktoři a moderátoři České 

televize v průběhu léta všechny tuzemské kraje, aby se věnovali zásadním tématům 

před nadcházejícími komunálními volbami. Seriál začal v Ústeckém kraji diskuzemi o 

životním prostředí a rekultivacích po tamní těžbě, na Pustevnách reportéři zmapovali 

rozvoj cestovního ruchu, ekonomické dopady války na Ukrajině a odliv ruské klientely 

probírali v Karlových Varech a například v Orlové se zaměřili na dostupnost lékařské 

služby v obcích. Mezi dalšími regionálními zastaveními v první polovině prázdnin byly 

Náchod, Brno, Humpolec, Luž, Sloup v Čechách, Veselí nad Lužnicí, Jeseník, Sušice, 

Olbramovice a Znojmo.  

Živé vstupy a reportáže napříč republikou nabízí ČT1 a zpravodajská ČT24 i během 

srpna, kdy regionální štáby mají plánované zastavení ve Znojmě, Špindlerově Mlýně, 

Krnově, na Božím Daru, v Přibyslavi, ve Frýdlantu, v Litomyšli, Přerově, Tachově, 

Českých Budějovicích a ve Strání. Mimo plánovaný seriál bylo mimořádně, ale 

z pochopitelných důvodů zařazeno Hřensko v Českém Švýcarsku. A právě dnes ČT24 

vysílá z obce Chýně. 

 

2. Česká televize představila podzimní programové schéma. Diváci se tak mohou těšit na 

novou řadu Případů 1. oddělení autorského týmu kolem vyšetřovatele Josefa Mareše, 

minisérii Pozadí událostí režiséra Jana Hřebejka, čtyři nové komedie Jiřího Vejdělka 

natočené podle scénáře Marka Epsteina nebo originální internetový seriál mladého 

režiséra Damiána Vondráška Pět let. Ve vysílání se objeví také snímek Zločin 

na hranicích, který vznikl ve spolupráci s rakouskou televizí ORF. 

Významnou stopu Česká televize zanechá i jako dlouhodobě největší koproducent 

českých filmů. Za dobu desetileté existence jejího Filmového centra uvedla do kin již 305 

snímků a nové distribuční premiéry přibydou i letos, kdy se diváci dočkají především 

historického filmu o skladateli Josefu Myslivečkovi Il Boemo, který ještě před českou 

premiérou bude mít mezinárodní premiéru v soutěži filmového festivalu v San 

Sebastianu. 

 

 

3. Do kin a později také na obrazovku Česká televize uvede i další distribuční filmy, z nichž 

se řada představila na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech a mezi nimiž 

nechybí snímky Hranice lásky, Velká premiéra, Běžná selhání, BANGER nebo dokumenty 

PSH Nekonečný příběh a Zkouška umění. 

Už v minulých týdnech byly uvedeny i dva nové dokumentární filmy, na nichž se podílela 

Česká televize, a to portrét fotbalisty Jana Kollera, spolu s dokumentární výpravou do 

městské džungle Planeta Praha. 
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4. Česká televize v létě divákům nabídla řadu významných sportovních událostí. Od 

července mohli na ČT sport sledovat například tradiční cyklistický závod Tour de France, 

doplněný večerními shrnutími jednotlivých etap i celkovým souhrnem. Další událostí byl 

světový atletický šampionát v Oregonu, spolu s atletickými mítinky Diamantové ligy.  

K vidění byl také tenisový Prague Open, jeden z největších tenisových turnajů u nás, 

který je součástí ženského okruhu WTA Tour. Dále přímé přenosy z mistrovství světa ve 

vodním slalomu, které se konalo v německém Augsburgu. Česká televize rovněž nabídla 

kvalifikační zápasy českých klubů v Lize mistrů, Evropské lize i Konferenční lize UEFA, 

rozhodující zápasy fotbalového EURO žen, prestižní Světové hry neolympijských sportů 

z alabamského Birminghamu, světové šampionáty ve vodním slalomu, rychlostní 

kanoistice, moderním pětiboji i cyklistice horských kol, a kromě atletiky z mnichovského 

souboru evropských šampionátů také pro české barvy velmi úspěšné ME ve sportovním 

lezení i ME ve veslování.  

V srpnu ve sportovním vysílání nechybí ani zápasy české reprezentace z juniorského 

mistrovství světa v ledním hokeji i světového šampionátu hokejistek stejně jako MS 

v letním biatlonu nebo tradiční golfové Czech Masters.   

  

5. Česká televize byla mediálním partnerem 49. ročníku Letní filmové školy, která se konala 

od 28.7. do 3.8. v Uherském hradišti. Tradiční součástí programu byl Stan ČT, který 

návštěvníkům nabídl rozhovory, přednášky a prezentace o tom, co se právě děje 

ve filmové a televizní tvorbě. Záznamy těchto setkání jsou k dispozici na stránkách 

České televize. 

 

6. Česká televize je rovněž generálním mediálním partnerem Mezinárodního festivalu 

nového cirkusu a divadla Letní Letná, který se v těchto týdnech koná v Praze. Na 

přelomu července a srpna pak mediálně podpořila i Mezinárodní hudební festival Český 

Krumlov. 

 

7. V úterý 16. srpna Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl v plném rozsahu žalobu paní 

Odkolek, která se domáhala uveřejnění omluvy a vyplacení dvoumilionového odškodného 

v souvislosti s reportáží České televize. Soud konstatoval, že v jejím případě nedošlo 

k zásahu do osobnostních práv a žaloba není důvodná. České televizi zároveň budou 

uhrazeny veškeré náklady řízení. Považuji za důležité na rozhodnutí soudu upozornit 

vzhledem k tomu, že Česká televize v minulosti v obecné rovině, i v tomto konkrétním 

případě, vyzývala ke zdrženlivost při zveřejňování stanovisek, která mohou ovlivnit 

průběh nezávislého soudního řízení.  
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 8. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 13. 7. 2022  

 

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

Omluveni:  E. Hubková, J. Lamser – příchod 10:07 hod. 

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková, zástupci společnosti EY 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Zpráva z auditu hospodaření – souhrnná informace od EY  

3. Hloubková analýza nákladů – přehled doporučení  

4. Pravidelný měsíční reporting – květen 2022 

5. Informace o výsledku veřejné zakázky Služby auditora pro období 2022–2026 

6. Návrh zprávy Finanční majetek k projednání 

7. Zpráva o činnosti DK ve druhém čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a 

odst. 9 zákona o České televizi 

8. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

9. Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Zpráva z auditu hospodaření – souhrnná informace od EY 

 

Usnesení č. DK 34/08/22 

DK projednala se zástupci EY výsledky auditu hospodaření ČT za rok 2021 a konstatovala, že bylo 

prověřeno 330 veřejných zakázek, výrob pořadů a obchodních smluvních vztahů v celkovém 

objemu 1424 mil. Kč. V rámci auditu hospodaření za uplynulý rok se auditoři zaměřili na nastavení 

procesů a procesních kontrol v systému Helios a provedli sadu rozšířených datových analýz. 

Auditoři neidentifikovali případy transakcí či smluvních vztahů, které by byly pro ČT zjevně 

nehospodárné či nevýhodné. Auditoři identifikovali 5 zjištění střední závažnosti a 5 zjištění nízké 

závažnosti. Zjištění střední míry závažnosti se týkala dosud neimplementovaných zjištění 

z minulých let a také dílčích pochybení při aplikaci jinak správně nastavených procesů. Doporučení 

se také týkala další digitalizace procesů ČT a využití IT nástrojů.  

(3:0:0) 
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Ad 3) Hloubková analýza nákladů – přehled doporučení 

 

Usnesení č. DK 35/08/22 
DK projednala stručný přehled doporučení, která jsou výstupem z první fáze hloubkové analýzy 

nákladů zpracované společností GT. DK konstatuje, že všechna doporučení mají přiřazenou 

odpovědnou osobu a termín implementace. Kontrola postupu implementace doporučení je 

nastavena na čtvrtletní bázi. Zároveň DK obdržela informaci o dalším postupu v tomto projektu.  

 (3:0:0) 

 

 

Ad 4) Pravidelný měsíční reporting – květen 2022 

 

Usnesení č. DK 36/08/22 

DK projednala informaci o hospodaření ČT za květen 2022 a bere zprávy ředitele Davida Břinčila 

k tomuto tématu na vědomí. Hospodaření probíhá v souladu s rozpočtem. 

 (4:0:0) 

 

 

Ad 5) Informace o výsledku veřejné zakázky Služby auditora pro období 2022–2026 

 

Usnesení č. DK 37/08/22 

DK obdržela informace o průběhu a výsledcích veřejné zakázky na výběr externího auditora na 
období 2022–2026. Zadávací podmínky splnily nabídky třech uchazečů. Jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. 
(4:0:0) 

 

 

Ad 6) Návrh zprávy Finanční majetek k projednání 

 

Usnesení č. DK 38/08/22 

Disponibilní zdroje ČT představují zůstatek krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku 

(zůstatky bankovních účtů, pořízených státních dluhopisů, hotovosti) na konci kalendářního roku.  

Finanční majetek ČT lze rozdělit do 3 základních skupin. Jedná se o peněžní prostředky v domácí 

měně na běžných či termínovaných účtech, peněžní prostředky v cizích měnách na běžných účtech 

a cenné papíry ve formě státních dluhopisů České republiky. 

 

Obhospodařování finančního majetku spadá podle organizačního řádu ČT pod úsek Financování 

podřízený přímo finančnímu řediteli, investiční nástroje spravuje na základě smlouvy Česká 

spořitelna a.s.  

 

Výši každoročních zůstatků určují dlouhodobé plány. 

 

Česká televize má otevřeny bankovní účty ve čtyřech bankovních ústavech:  

Česká spořitelna (ČS), Československá obchodní banka (ČSOB), Raiffeisenbank Bank (RB), PPF 

banka (PPF) 

 

Většina vkladů na účtech překračuje limity pro pojištění vkladů ve výši 100 000 EUR. Nicméně se 

jedná zejména o vklady u tzv. systémově významných institucí, pro které stanovuje ČNB požadavky 

na dodatečnou kapitálovou rezervu a intenzivnější dohled nad jejich činností. Riziko případné ztráty 

je tedy výrazně sníženo, a navíc se jedná o vysoce likvidní prostředky. 
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Sktruktura finančního majetku na bankovních účtech a v cenných papírech k 30.4.2022 v mil. Kč 

 

Běžné a investiční účty v CZK  788 

Termínované účty v CZK  308 

Běžné účty v cizích měnách  38 

Státní dluhopisy  360 

Celkem  1,494 

 

Mimo tyto prostředky dále ČT drží dlouhodobě cca 5 mil. Kč v hotovosti a ceninách. 

 

S volnými finančními prostředky se průběžně pracuje tak, aby bylo dosaženo vyššího zhodnocení, 

než se nabízí na běžných účtech. Za tímto účelem jsou využívány bankovní produkty typu 

krátkodobých depozit či spořících účtů. 

 

Pro potřeby provedení plateb v zahraniční měně vede Česká televize účty také v zahraničních 

měnách (EUR, USD, CHF). Nákup zahraničních měn zajišťují zaměstnanci útvaru Financování ve 

spolupráci s oddělením dealingu jednotlivých bank. 

  

Zahraniční měna je pořizována v závislosti na výhodnosti kurzu a na základě přehledu zahraničních 

faktur splatných v daném měsíci.  

S cílem dalšího snížení rizika spojeného s držením volných finančních prostředků a jejich 

zhodnocením, investuje Česká televize část svých prostředků do státních dluhopisů České 

republiky. Za tímto účelem byla v roce 2018 na základě výběrového řízení uzavřena smlouva o 

obhospodařování investičních nástrojů se společností Česká spořitelna a.s. do rozsahu 500 mil. Kč. 

Nákup dluhopisů ČR probíhá na základě schválení útvaru Financování s ohledem na splnění 

ukazatelů dlouhodobých plánů. Dluhopisy jsou drženy až do doby splatnosti. 

 

Shrnutí a závěr: 

Při správě finančního majetku používá ČT vysoce konzervativní a bezpečnou strategii. Peněžní 

prostředky jsou uloženy zejména u systémově významných českých finančních institucí a 

investovány do bezpečných produktů s vysokou likviditou jako jsou termínované vklady a státní 

dluhopisy. Při správě cenných papírů využívá renomovanou bankovní instituci. 

 

V současné době rychle rostoucí inflace však tato strategie nedokáže zabránit ztrátě reálné hodnoty 

finančního majetku.  

 

Řízení finančního majetku je na odpovídající úrovni, DK měla pouze dílčí náměty na možné úpravy, 

které byly projednány finančním ředitelem. Vzhledem k dynamickému vývoji na finančních trzích 

doporučujeme situaci sledovat a pravidelně vyhodnocovat, zdali je současná strategie adekvátní. 

DK bude tuto oblast pravidelně vyhodnocovat. 

(4:0:0) 
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Ad 7) Zpráva o činnosti DK ve druhém čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě 

par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

 

Usnesení č. DK 39/08/22 

 

Zpráva o činnosti DK ve druhém čtvrtletí 2022 předkládaná 

Radě ČT na základě par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 
DK v 2Q22 zasedala 3krát, 1x se sešla mimo zasedání k vyslechnutí informací k výsledkům první 

části hloubkové analýzy nákladů a provedla tyto činnosti: 

- Projednala výsledky hospodaření ČT za únor 2022, březen 2022 a první čtvrtletí 2022 a 

duben 2022; 

- Projednala konečnou verzi účetní závěrky za rok 2021 a v souladu s § 8a, odst. (9) zákona o 

ČT vypracovala, schválila a předložila Radě ČT Rozbor hospodaření České televize za rok 

2021; 

- Vyslechla a projednala informace externího auditora o výsledcích auditu roční účetní závěrky 

za rok 2021; 

- Seznamovala se s problematikou koprodukce a pokračovala v kontrolním šetření v této 

oblasti, které bylo zahájeno v 1Q22; 

- Účastnila se dvou setkání (1x v rámci zasedání DK, 1x mimo zasedání) se zástupci 

společnosti Grant Thornton a společně i s radními, kteří o to projevili zájem, vyslechla a 

prodiskutovala informace k výsledkům první části hloubkové analýzy nákladů; 

- Seznámila se s problematikou finančního majetku a zahájila kontrolní šetření v této oblasti; 

- Projednala s finančním ředitelem a následně s externím auditorem rizika spojená s válkou 

na Ukrajině, jejich finanční dopady a mitigace; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na 3Q22. 

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: 

 

3_1Q_22 – Distribuce 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 anebo by bylo vhodné ho 

zredukovat nebo naopak rozšířit. 

5_1Q_2022 - Aktiva ČT nezachycená v účetnictví ČT 

Přestože archiv funguje bez komplikací a o ukládání audiovizuálních záznamů se rozhoduje ve 

spolupráci mezi výrobou a archivem, DK doporučuje zrevidovat starší předpisovou základnu 

upravující pravidla pro ukládání do archivu a jeho fungování a přesněji popsat klíčové procesy, 

pravomoci a odpovědnosti. 

(4:0:0) 
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Ad 8) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

 

Ad 9) Různé 

 

Bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

    předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 
Dodatky nájemních smluv E4C Group a ČUS 
 

Předmětem šetření je posouzení dodatků dvou nájemních smluv pro účely poskytnutí souhlasu RČT 

s uzavřením dodatků a dále smlouvy o právu k odstranění a provedení stavby. 

1) V případě dodatku č.1 nájemní smlouvy 1095370/2842; 819-4-DO-OO z 26.6.2019 se společností E4C 

Group s.r.o. se jedná o technickou úpravu nájemní smlouvy v oblasti služeb souvisejících s nájmem, a 

to platby za odebranou elektrickou energii, kde v současnosti je spotřeba elektrické energie části 

pronajímaného zařízení účtována paušální částkou a má být po instalaci samostatných elektroměrů 

účtována podle skutečné spotřeby.  

Česká televize nově nainstalovala dva samostatné elektroměry pro měření odběru elektrické energie 

pěti technologických stojanů umístěných v prostorách místnosti č. 1006 v sektoru G v 10. patře 

budovy. Stojany jsou umístěny v prostorách pronajatých E4C Group s.r.o. a jsou majetkem nájemce. 

Instalace těchto elektroměrů České televizi umožní měření skutečné spotřeby elektrické energie 

těchto technologických stojanů. Protože v nájemní smlouvě byla spotřeba el. energie těchto 

technologických stojanů účtována paušální částkou, reaguje na tuto skutečnost dodatek č. 1 ke 

smlouvě o nájmu. Ostatní parametry nájemní smlouvy se nemění. 

 

2) V případě dodatku nájemní smlouvy č. 1050128/841; 808-2-DO-OO ze dne 2.11.2012 s ČUS z.s. se 

jedná o upřesnění nájemní smlouvy s ohledem na změnu předmětu nájmu v důsledku změny 

číslování pozemkových parcel na základě oddělení pozemků z původní parcely.  

Jedná se po pozemky u Plaveckého stadionu Podolí. 

Česká televize je výlučným vlastníkem nemovitých věcí - pozemků parc. č. 1095, 1087/1, 1087/2, 

1087/9 a 1087/10 zapsaných na LV č. 1137 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Podolí, obec Praha. 
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a) Česká televize uzavřela dne 2. 11. 2012 s Českou unií sportu, z.s. (dříve Český svaz tělesné 

výchovy), IČO: 00469548, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 (dále „Česká unie sportu") 

smlouvu o nájmu pozemků č. 1050128/841; 808-2-DO-OO (dále jen „Smlouva o nájmu").  

Předmět nájmu byl ve Smlouvě o nájmu vymezen dle geometrického plánu ze dne 16. 8. 2008, 

zpracovaném Ing. Milanem Železným pod č. 1213-217-2008 (dále jen „Geometrický plán") jako 

nové pozemky parc. č. 1087/3 a 1087/4, katastrální území Podolí, obec Praha o celkové výměře 

10857 m 2. 

Geometrický plán, dle kterého byl ve Smlouvě o nájmu vymezen předmět nájmu, však nikdy 

nebyl do katastru nemovitostí zanesen. Pozemky parc. č. 1087/3 a 1087/4 proto nejsou vedeny 

v katastru nemovitostí. 

 

b) Od pozemku parc. č. 1087/1 zapsaného na LV č. 1137 vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. 

Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Podolí, obec Praha, jehož vlastníkem je 

Česká televize, byly na návrh České unie sportu ze dne 26. 1. 2022 odděleny dva nové pozemky 

ve vlastnictví České televize, a to pozemek parc. č. 1087/9  o výměře 1558 m 2 a pozemek parc. 

č. 1087/10  o výměře 1591 m2 , oba zapsány na LV č. 1137 vedeném Katastrálním úřadem pro 

hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Podolí, obec Praha. Jedná se o 

pozemky zastavěné stavbou č.p. 43 (Plavecký areál Podolí) nebo v těsné blízkosti stavby. 

 

Uzavřením dodatku č.2 nájemní smlouvy dojde pouze k upřesnění předmětu nájemní smlouvy 

s ohledem na změnu číslování pozemkových parcel na základě oddělení pozemků z původní 

parcely. Celková výměra pronajatých ploch ani ostatní podmínky nájemní smlouvy se po dodatku 

oproti stávajícímu stavu nemění. 

 

 
3) Smlouva o právu k odstranění a provedení stavby s ČUS z.s. 

 

Česká unie sportu částečně i na pronajatých pozemcích parc. č. 1087/1, 1087/2 a 1087/9 zapsanými 

na LV č. 1137 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

pro katastrální území Podolí, obec Praha provozuje Plavecký stadion Podolí 

  

České televizi byla v souvislosti s pozemky parc. č. 1087/1, 1087/2 a 1087/9 a provozem Plaveckého 

stadionu Podolí doručena žádost České unie sportu o uzavření smlouvy o právu k odstranění a 

provedení stavby s názvem „Rekonstrukce vodního toboganu, dojezdového bazénku včetně 

modernizace příslušné technologie dle platných norem a hygienických předpisů” (dále jen 

„Smlouva”). 

Smlouva má založit právo České unie sportu jako stavebníka k částečnému odstranění dosavadní 

stavby — tobogánu nacházející se na částech Pozemků a právo provést novou stavbu — tobogán 

(dále jen „Rekonstrukce stavby — tobogánu”). Rekonstrukce stavby — tobogánu má pak proběhnout 

ve dvou etapách, přičemž v první etapě má dojít k částečnému odstranění dosavadní stavby — 

tobogánu a ve druhé etapě má dojít k realizaci nové stavby — tobogánu.  

Rekonstrukce stavby — tobogánu by dle sdělení České unie sportu neměla přesáhnout čtyři měsíce 

od jejího zahájení. Dle vyjádření České unie sportu je Rekonstrukce stavby — tobogánu nutná pro 

zachování atraktivity Plaveckého stadionu Podolí a zajištění bezpečnostních a hygienických 

požadavků. 

 

Smlouva nezakládá právo stavby dle ust. S 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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Dle vyjádření České unie sportu je uzavření Smlouvy nezbytné pro připravované správní řízení o 

odstranění a povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rekonstrukce dosavadní stavby tobogánu jinak nezmění stav pronajatého pozemku oproti 
stávajícímu stavu. Současný a budoucí stav stavby tobogánu na pozemku p.č. 1087/2 se nijak 
významně půdorysně neliší. Neliší se ani právním postavením současné a budoucí stavby. Dočasný 
zábor pozemků je plánovaný krátkodobě na dobu nezbytně nutnou k rekonstrukci, nezasahuje do 
jiných než již pronajatých pozemků a rizika plynoucí z případných škod nebo prodlení s výstavbou 
jsou ve smlouvě ošetřena. ČT nenese se stavbou žádné náklady a případné škody na majetku ČT se 
stavebník zavazuje plně uhradit. 

 

Závěr: 
Dozorčí komise doporučuje Radě ČT dát souhlas s uzavřením dodatků výše uvedených smluv a 

smlouvy o právu k odstranění a provedení stavby. 

 
 
 


