Zápis z 10. jednání Rady České televize ze dne 13. 9. 2022 v TS Brno
Přítomni osobně:

R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka,
P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek,
P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý

Omluveni:
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
P. Matocha
Hosté:
P. Dvořák, J. Souček, J. Maxa, M. Kratochvíl, M. Petrman

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
4. Informace ředitele TS Brno
5. Materiály z Dozorčí komise
6. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů (2021)
7. Zpráva o činnosti divize Technika (2021)
8. Různé
9. Závěr

1) Schválení programu jednání, zahájení
Usnesení č. 137/10/22: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý

2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 138/10/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Tomáš Samek a Vladimír
Karmazín a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý
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3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 139/10/22: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Komunikace a
vnější vztahy – oblast Obchod (2021)“ a pověřuje radního Reného Kühna zpracováním
hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý
Usnesení č. 140/10/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí
2022“ a pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu
a předložením návrhu usnesení v této věci.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý

4) Informace ředitele TS Brno
Usnesení č. 141/10/22: Rada zhlédla prezentaci programových a zpravodajských námětů TS
Brno a vyslechla informace ředitele pana Jana Součka o programových, výrobních a
ekonomických aspektech TS Brno. Rada bere tyto informace na vědomí.
(14:0:0) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr
L. Veselý – mimo místnost

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 142/10/22: Rada bere na vědomí zápis z 9. jednání dozorčí komise RČT ze dne
24. 8. 2022.
(Příloha č. 1)
(14:0:0) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I.
Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý
P. Kysilka – mimo místnost
Usnesení č. 143/10/22: Rada bere na vědomí zápis z 10. jednání dozorčí komise RČT ze dne
7. 9. 2022.
(Příloha č. 2)
(14:0:0) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I.
Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý
P. Kysilka – mimo místnost
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Usnesení č. 144/10/22: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí
komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 4. čtvrtletí roku 2022.
(Plán kontrolní činnosti je součástí zápisu ze 10. jednání DK ze dne 7. 9. 2022 - Usnesení č. DK
48/10/22)
(14:0:0) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I.
Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý
P. Kysilka – mimo místnost

6) Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů (2021)
Usnesení č. 145/10/22: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a
nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů (2021)“ a žádá generálního ředitele, aby
předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. července 2023.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý

7) Zpráva o činnosti divize Technika (2021)
Usnesení č. 146/10/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti divize Technika
(2021)“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. června
2023.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý

8) Různé
Bez usnesení

9) Závěr

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT
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Přílohy:
1) Zápis z 9. jednání dozorčí komise RČT
2) Zápis z 10. jednání dozorčí komise RČT

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vladimír Karmazín

Tomáš Samek, Ph. D.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 9. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 24. 8. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: Z. Prokopcová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Pravidelný měsíční reporting – červen a 2H22
3. Projednání zprávy 3_3Q_22 stížnost e138_22
4. Návrh zprávy Koprodukce k projednání
5. Informace o průběhu kontrolních šetření – Zásoby, Veřejné zakázky
6. Stanoviska DK – informace/dokumentace rozhodnutí per rollam
7. Různé

Ad 1) Zahájení
Bez usnesení

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – červen a 2H22
Usnesení č. DK 40/09/22
DK projednala informaci o hospodaření ČT za červen a 2H22 a bere zprávy ředitele Davida Břinčila
k tomuto tématu na vědomí. DK dále v souvislosti s vývojem hospodaření za 2H22 diskutovala
výhled vývoje hospodaření na další období a plánovaná opatření zejména v oblasti nákladů, investic
a DPH. Těmto otázkám se bude DK věnovat více a ve větším detailu v souvislosti s návrhem
rozpočtu na rok 2023 a návrhem dlouhodobých finančních a strategických plánů ve 4Q 2022.
(4:0:0)

Ad 3) Projednání zprávy 3_3Q_22 stížnost e138_22
Usnesení č. DK 41/09/22
Na svém zasedání dne 20.7. 2022 přijala Rada ČT toto usnesení:
Usnesení č. 112/08/22: Rada předává dozorčí komisi jako podnět k prošetření stížnost čj. e138/22.
(12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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•

Text stížnosti e138/22:

Dobrý den,
v poslední době se stále píše o nedostatku financí pro ČT. Rád bych se zeptal, jak je možné, že
jsou pracovníci ČT rozvážení ve večerních hodinách vozy taxi domů. Dle informace, kterou mám to
ani není zdaněno jako naturální příjem. Cesta z práce domů a naopak není možné dát do nákladů.
Děkuji
Chalupecky
•

Zjištění a závěr:

Při výrobě pořadů vzniká neustálá potřeba přepravy osob, ať již zaměstnanců nebo dalších členů
štábu a účinkujících či hostů zpravodajských, publicistických a dalších pořadů. Pro tyto účely jsou
soutěženy a uzavírány smlouvy na zajištění smluvní přepravy. Smlouvy jsou uzavírány na úrovni
produkcí a dále jsou uzavřeny dvě smlouvy pro potřeby celé ČT.
Protože se jedná v naprosté většině o náklady související s výrobou, schvalují je pracovníci ČT,
kteří mají odpovědnost za rozpočet výroby konkrétního pořadu, ke kterému se přeprava váže.
Smlouvy jsou schvalovány ve schvalovacím workflow dle podpisového řádu. Poskytovatelé služby
osobní přepravy zasílají vyúčtování v podobě faktury. Součástí faktury musí být i výkaz
vyúčtovaných činností s uvedením detailu jízd, včetně pořadu, pro který byla jízda uskutečněna.
Co se týče jízd ve večerních hodinách, na které se stěžovatel odkazuje, jsou tyto upraveny interními
předpisy. Tyto předpisy stanovují, jaké jsou možnosti a režim dopravy po skončení práce ve
večerních hodinách (od 22:00 do 23:30 hodin) a po skončení nebo před začátkem práce v nočních
hodinách (od 23:30 do 5:30 hodin). Účetní systém odděleně nezachycuje, které jízdy byly
realizovány v souladu s výše uvedenými pravidly pro dopravu zaměstnanců v nočních hodinách.
Rozpis jízd, včetně času uskutečnění, je uveden na fakturách, jak je uvedeno výše. Kvantifikaci
nákladů na jízdy ve večerních hodinách by tedy bylo nutné zpracovat ručně z mnoha příloh
k fakturám.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené náklady jsou vynakládány s cílem zajistit plnění povinností
(výroba pořadů a televizní vysílání) způsobem a v rozsahu stanovených zákonem o České televizi a
Kodexem ČT a jsou upraveny Kolektivní smlouvou, jedná se o oprávněný a daňově uznatelný
náklad v souladu jednak se základními principy § 24 zákona o daních z příjmu, tak i konkrétně s
ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP (práva zaměstnanců zakotvená v kolektivní smlouvě).
Stěžovatel pan Chalupecký neuvádí ve své stížnosti žádné konkrétní údaje, o jaké cesty pracovníků
ČT se jedná, a proto lze na stížnost reagovat pouze takto obecně. V obecné rovině lze konstatovat,
že takto nastavený systém, jak je popsáno výše, je adekvátní. Pokud by stížnost obsahovala
konkrétní podnět – konkrétní cestu zaměstnance nebo spolupracovníka ČT – mohli bychom ověřit,
jestli proběhla v souladu s interními pravidly.
(4:0:0)
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Ad 4) Návrh zprávy Koprodukce k projednání
Usnesení č. DK 42/09/22
J. Lamser seznámil členy DK s průběhem šetření. Návrh zprávy 4_1Q_2022 – Koprodukce bude
předložen na jednání dne 7. 9. 2022.
(4:0:0)

Ad 5) Informace o průběhu kontrolních šetření – Zásoby, Veřejné zakázky
Usnesení č. DK 43/09/22
Z. Prokopcová informovala členy DK o průběhu kontrolního šetření 1_3Q_2022 - Zásoby. Na
jednání dne 7. 9. 2022 bude předložena další informace.
P. Juchelka informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření 2_3Q_2022 – Veřejné zakázky.
Další informace bude předložena na jednom z dalších zasedání DK.
(4:0:0)

Ad 6) Stanoviska DK – informace/dokumentace rozhodnutí per rollam
Usnesení č. DK 44/09/22

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
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hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Podolí, obec
Praha.
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 —
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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.
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.
(4:0:0)

Ad 7) Různé
DK diskutovala s Davidem Břinčilem zahájení kontrolního šetření 5_3Q_2022 za účelem vydání
stanoviska k záměru nakládání s nemovitostmi, který vedení ČT předložilo Radě ČT na jejím
pravidelném zasedání dne 17. srpna 2022. Zpravodaj tohoto šetření bude p. Petr Juchelka a
spolupracující člen DK p. Michal Petrman. Informace o průběhu tohoto šetření budou předloženy na
jednání DK dne 7.9. 2022.

Ing. Zuzana Prokopcová
místopředsedkyně dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 10. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 7. 9. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
D. Břinčil, A. Lukasíková
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Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: M. Petrman

Program jednání:

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Pravidelný měsíční reporting – červenec 2022
Návrh zprávy Koprodukce k projednání
Záměr nakládání s nemovitostmi – průběh šetření a příprava stanoviska
Návrh plánu kontrolní činnosti na 4Q k projednání
Různé

Ad 1) Zahájení
Bez usnesení

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – červenec 2022
Usnesení č. DK 45/10/22
DK projednala informaci o hospodaření ČT za červenec 2022 a bere zprávy ředitele Davida Břinčila
k tomuto tématu na vědomí.
(5:0:0)

Ad 3) Návrh zprávy Koprodukce k projednání
Usnesení č. DK 46/10/22
J. Lamser a M. Petrman informovali členy DK o průběhu kontrolního šetření. Závěrečná zpráva
bude projednána na některém z dalších jednání DK.
(5:0:0)

Ad 4) Záměr nakládání s nemovitostmi – průběh šetření a příprava stanoviska
Usnesení č. DK 47/10/22
DK projednala podrobnosti k záměru nakládání s nemovitostmi. Předseda DK prokonzultuje další
případné dotazy s ředitelem TSO M. Karasem. Zpravodaj Petr Juchelka připraví stanovisku DK
v duchu diskuse ke schválení nejpozději na příštím zasedání DK (12. října 2022).
(5:0:0)
Ad 5) Návrh plánu kontrolní činnosti na 4Q k projednání
Usnesení č. DK 48/10/22
Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize
předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 4. čtvrtletí roku 2022. Plán činnosti tvoří
přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)
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Příloha k Usnesení č. DK 48/10/22
4Q2022
Kontrolní činnost
1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT

2. Rozpočet na rok 2023 - Analýza a doporučení k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2023
3. Dlouhodobé plány rozvoje 2023–2027 – analýza a projednání
4. 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
5. Veřejné zakázky – vzorek výběrových řízení z roku 2021 k detailnímu šetření
(2_3Q_2022) - dokončení kontrolního šetření zahájeného ve 3Q2022 – Petr
Juchelka
6. Zásoby – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému
detailnímu šetření – metoda odepisování, oceňování, obrátkovosti, provázání
s fondem TV poplatků, stanovování interních cen, zohledňování přímých a režijních
nákladů (1_3Q_2022) - dokončení kontrolního šetření zahájeného ve 3Q2022 –
Zuzana Prokopcová
Pravidelné činnosti
7. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci, měsíční reporting,
významné události – Michal Petrman
8. Informace o činnosti interního auditu – koordinace – Michal Petrman
9. Hloubková analýza nákladů ČT – fáze implementace – seznámení se s projekty, které budou
v ČT implementovány, souhrnná informace o postupu prací
10. Setkání s HR ředitelkou, navázání na kontrolní šetření z roku 2021 – Zuzana Prokopcová
11. Zpráva o činnosti DK ve třetím čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a odst.
9 zákona o České televizi – Zuzana Prokopcová
12. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT – Zuzana Prokopcová
(5:0:0)

Ad 6) Různé
Bez usnesení

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