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Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 19. 10. 2022 

 

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, L. Veselý 

Omluveni:   J. Šlégr, V. Ježek – odchod 14:54 hod. 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, D. Břinčil, V. Kolář, 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 plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 2022 

7. Stížnosti a podněty 

8. Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2021) 

9. Různé 

10. Závěr 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 158/12/22: 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. Záměr nakládat s nemovitostmi v majetku ČT v Ostravě Radvanicích 

7. Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 2022 

8. Stížnosti a podněty 

9. Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod 

(2021) 

10. Různé 

11. Závěr 

 

 (14:0:0) 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, L. Veselý 
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2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 159/12/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Petr Šafařík a 

radní Karel Novák a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 160/12/22: Rada obdržela materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a nová 

média – oblast Nová média (2021)“ a pověřuje radního Tomáše Samka zpracováním hodnotící 

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

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

Usnesení č. 161/12/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT sport (září 2021–

srpen 2022)“ a pověřuje radní Martina Doktora a Jiřího Šlégra zpracováním hodnotící zprávy k 

tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

4) Informace GŘ 
 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 162/12/22: Rada bere na vědomí zápis z 11. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

12. 10. 2022. 

(Příloha č. 2) 

 (14:0:0) 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, L. Veselý 

 

Usnesení č. 163/12/22: 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 3. 

čtvrtletí roku 2022. 

(Usnesení č. DK 52/11/22 je součástí zápisu z 11. jednání DK) 

 (14:0:0) 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, L. Veselý 
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6) Záměr nakládat s nemovitostmi v majetku ČT v Ostravě Radvanicích 

 

Usnesení č. 164/12/22: Rada České televize (po projednání v dozorčí komisi-Usnesení č. DK 

53/11/22) bere na vědomí záměr úplatného převodu nemovitých věcí: 

 

- pozemek parc. č. 3287/85 o výměře 2064 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba: bez č.p./č.e. – jiná stavba,  

- pozemek parc. č. 3290/11 o výměře 115 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: bez č.p./č.e. – jiná stavba,  

- pozemek parc. č. 3290/10 o výměře 3172 m², druh pozemku: ostatní plocha,  

 

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1985, pro katastrální území Radvanice, obec Ostrava, v 

katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava, z majetku České televize na třetí osobu veřejnou dražbou dobrovolnou dle 

zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

7) Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 2022 

 

Usnesení č. 165/12/22: Rada bere na vědomí materiál „Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. 

pol. 2022“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. 

dubna 2023. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

8) Stížnosti a podněty 

 
Usnesení č. 166/12/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti:  

čj. e134c/22, e201/22, e206/22, e209/22, e213/22, e214/22 a žádá o doručení kopií odpovědí.  

 (14:0:0) 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, L. Veselý 

 

Usnesení č. 167/12/22: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření tyto stížnosti:  

čj. e195/22, e212/22, e188a/22, e190/22, e191/22, e192/22, e197/22, e582/21. 

 (13:0:1) Návrh byl přijat. 

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

Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, L. Veselý 

ZDRŽEL SE hlasování: M. Doktor 
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Usnesení č. 168/12/22: Rada souhlasí se samostatným hlasováním odpovědi na stížnost 

CT179372/2022. 

(9:0:5) Návrh byl přijat. 

PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, L. Mrklas, T. Samek, P. Šafařík, 

L. Veselý 

ZDRŽELI SE hlasování: K. Novák, M. Richterová, V. Ježek, P. Matocha, I. Racek 

 

Usnesení č. 169/12/22: Rada schvaluje návrh odpovědi na stížnost CT179372/2022. 

(9:2:3) Návrh byl přijat. 

PRO: P. Kysilka, P. Matocha, P. Šafařík, L. Mrklas, V. Karmazín, R. Bradáč, I. Racek, K. Novák, 

T. Samek 

PROTI: M. Doktor, R. Kühn 

ZDRŽELI SE: V. Ježek, M. Richterová, L. Veselý 

 

Usnesení č. 170/12/22: Rada schvaluje návrhy odpovědí na stížnosti e200/22, CT3046/2022-

12, e138/22, e143/22, e168/22, e196/22, e156/22. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

9) Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2021) 

 

Usnesení č. 171/12/22: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize 

Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2021)“ a žádá generálního ředitele, aby 

předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. dubna 2023. 

(14:0:0) 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, L. Veselý 

 

 

10) Různé 

 

a) Usnesení č. 172/12/22: Rada souhlasila s vystoupením paní Kroupové v délce 5 minut. 

(13:0:1) Návrh byl přijat. 

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

Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, L. Veselý, R. Bradáč 

ZDRŽEL SE: V. Ježek 

 

b) Usnesení č. 173/12/22: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla v délce 5 minut. 

(12:2:0) Návrh byl přijat. 

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

Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, R. Bradáč 

PROTI: V. Ježek, L. Veselý 

 

c) Program 13. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 16. 11. 2022 

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 
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11) Závěr  

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Pavel Matocha 

   předseda Rady ČT 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 11. jednání dozorčí komise 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Mgr. Karel Novák      PhDr. Petr Šafařík 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 12. jednání Rady ČT dne 19. října 2022 

 

 

1. Česká televize a její zpravodajská stanice ČT24 na začátku října uskutečnila jednu 

z dosud nejnáročnějších vysílacích operací ve své historii, a to vysílání z 

dvoudenního setkání evropských lídrů, které se uskutečnilo na Pražském hradě. 

Česká televize, vystupující v roli tzv. Host Broadcastera, tedy vysílatele, který 

poskytuje veškeré audiovizuální materiály dalším domácím i zahraničním médiím, 

měla přímo v dějišti 35 kamer, řadu reportérů včetně téměř všech evropských 

zahraničních zpravodajů i své speciální studio.  

Zpravodajství z obou summitů zahájilo ranní Studio 6 a pokračovalo až do pozdních 

nočních hodin. Kromě přímých přenosů z příjezdů delegací a zahájení jednání 

nabídlo také prohlášení státníků či přenosy tiskových konferencí. Přímo ze studia 

na Pražském hradě Česká televize odvysílala množství rozhovorů s pozvanými 

hosty. 

2. Na 37. valné hromadě Asociace televizních organizací konané v tomto týdnu jsem 

byl jako zástupce České televize zvolen prezidentem tohoto sdružení televizních a 

mediálních organizací. Funkce prezidenta je čestnou funkcí, do jejíž náplně patří 

aktivní reprezentace společných zájmů Asociace. Jednoleté funkční období začíná 

k 1. lednu 2023. 

3. Hlavní ocenění Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, pořádaného Českou 

televizí, si odneslo filmové zpracování opery Bohéma. Snímek italské veřejnoprávní 

stanice RAI zaujal porotu především unikátním propojením filmového a divadelního 

světa. Dvě ocenění získal také koprodukční projekt České televize Císař Atlantidy. 

O Grand Prix Zlaté Prahy letos bojovalo 88 snímků z celého světa. O výhercích 

rozhodovala mezinárodní porota v čele s výkonným ředitelem stanice ARTE 

Wolgangem Bergmannem. 

4. Do kin v těchto týdnech přichází několik snímků, na jejichž vzniku se podílela Česká 

televize. Jednou z nejočekávanějších novinek je snímek Il Boemo o životě 
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skladatele Josefa Myslivečka, který má slavnostní premiéru dnes a který je 

současně zástupcem české kinematografie v souboji o amerického Oscara.  

Již dříve byly do českých kin uvedeny například film rumunské režisérky Cristiny 

Grosan Běžná selhání, novinka režisérky Alice Nellis BUKO nebo experimentální 

snímek režiséra Adama Sedláka Banger. Dalšími premiérami pak je pohádkový 

Princ Mamánek a koprodukční dokument Adam Ondra: Posunout hranice. 

5. V sobotu 8. října Česká televize uvedla přímý přenos udílení cen Thálie Herecké 

asociace. Slavnostní večer z Národního divadla v Praze mohli diváci sledovat na 

programu ČT1 a k dispozici je rovněž v iVysílání České televize. 

6. Novinka České televize, seriál Pět let, uspěla na přehlídce seriálové tvorby Serial 

Killer. Mezinárodní porota projekt zvolila nejlepším webovým seriálem střední 

a východní Evropy. Diváci tento projekt, který vyvolal příznivou reakci odborného 

publika, mohou zhlédnout exkluzivně v iVysílání České televize. 

Česká televize se do letošního ročníku zapojila také uspořádáním festivalové scény 

na Moravském náměstí v Brně. Po dobu konání festivalu zde Česká televize 

pořádala debaty, projekce, soutěže i setkání s osobnostmi televizní tvorby. 

7. Česká televize zaznamenala úspěch na pětatřicátém ročníku festivalu Finále Plzeň, 

na tradičním Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v Ostrově nebo 

na Sportfilmu Liberec. Na plzeňském Finále mezinárodní porota Zlatým ledňáčkem 

ocenila minisérii Podezření, webseriál TBH a filmy Kdyby radši hořelo a Jak jsem se 

stala partyzánkou. Podezření a TBH bodovaly také u studentské poroty, která 

ocenila i drama Hranice lásky. 

Dětský festival Oty Hofmana udělil celkem čtyři ceny filmové pohádce Tajemství 

staré bambitky 2. Po jedné ceně si odvezly seriály TBH a Tajemství pana M. 

a koprodukční pohádka České televize - Princ Mamánek.  

Na Sportfilmu v Liberci pak byly oceněny koprodukční filmy České televize Zátopek, 

Poslední závod nebo dokument o Janu Kollerovi. 

8. Vedle toho Česká televize významně uspěla v rámci programu Evropské 

vysílatelské unie pod názvem “Proud to Present”. Tituly “Pět let” a “Podezření” se 

dostaly do výběru 10 nejzajímavějších projektů vysílatelů EBU. Ve výběru jsme 

jediná země regionu střední a východní Evropy a jsme také jediní, kteří mají ve 

výběru 2 tituly. Ocitli jsme se tak po boku projektů výrazných evropských televizí 
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jako je belgická VRT, švédská SVT, finská YLE, norská společnost NRK a další. 

Prezentace se uskuteční 15.11. v rámci festivalu Heart of Europe ve Varšavě.  

9. Na základě dotazníkového šetření mezi českými učiteli z konce loňského školního 

roku přichystal portál ČT edu přes léto bohatou sérii prakticky využitelných 

materiálů pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny. Všechny materiály byly připraveny 

zkušenými učiteli, didaktiky a odborníky. Nyní jsou přehledně k dispozici na 

stránce www.ctedu.cz/ukrajina.  

10.Česká televize také v letošním roce byla generálním mediálním partnerem 

cyklistického závodu ČT Author Cup, který se uskutečnil v sobotu 8. října 

v Bedřichově v Jizerských horách. Na start závodu se postavilo přes 3000 cyklistů, 

z toho 125 sportovců reprezentujících barvy České televize. 

11.V září byla završena letní prázdninová hra Déčka losováním a obesláním vítězů. 

Soutěž v letošním ročníku přilákala přes 25.000 dětí, které podnikly bezmála sto 

tisíc výletů na hrady, zámky, do muzeí a na přírodní atrakce, celkem na 259 míst 

po celé republice. Za uplynulých devět ročníků rodinné hry, pořádané Českou 

televizí pokaždé na jiné téma, se uskutečnilo celkem již zhruba 800 tisíc výletů. 

12.Videoplatforma iVysílání v současnosti nabízí více než 125 tisíc hodin pořadů. 

Největší podíl, 40 procent, představuje zpravodajství. Více než 11 tisíc hodin je pak 

vzdělávacích pořadů, což je téměř desetina celkového obsahu.  

V nabídce iVysílání je téměř 300 hodin filmů a více než 1800 hodin seriálů. Pro 

milovníky dokumentů je k dispozici přes 5000 hodin dokumentárních pořadů.  

Více než 7,5 tisíce hodin pořadů je opatřeno znakovým jazykem a 700 hodin je v 

původním znění s titulky. Internetoví diváci si mohou přehrát přes 3 tisíce hodin 

pořadů o menšinách. 

Od začátku října je aplikace iVysílání dostupná nově také pro chytré televizory 

s operačním systémem Samsung. Česká televize tím pokračuje v trendu 

modernizace a rozšíření dostupnosti své stěžejní aplikace iVysílání. Po dubnovém 

spuštění zcela nové verze online videotéky pro platformu HbbTV, známou 

pod pojmem „červené tlačítko“, a po červnovém uvedení aplikace iVysílání 

pro televizory s operačním systémem Android TV nyní aplikaci zpřístupňuje 

i pro systém dalšího výrobce. 

 

https://bit.ly/3BKTsP7
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13.Nejvyšší správní soud zamítnul kasační stížnost Unie obhájců ČR ve sporu, v němž 

Česká televize figurovala jako osoba zúčastněná na řízení, a potvrdil tak závěry 

vyslovené v předcházejícím rozsudku Městského soudu v Praze. Podstatou sporu 

byl požadavek Unie obhájců, aby jí Česká televize poskytla informace o profesním 

složení hostů diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Pro vyhovění tomuto 

požadavku by Česká televize de facto musela vytvořit analýzu složení hostů 

zmíněného pořadu a jejich funkcí, tedy vytvořit novou informaci, k čemuž však není 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna. 

 
 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 11. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 12. 10. 2022  

 

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

Omluveni:  P. Juchelka – příchod 10:12 hod., E. Hubková – odchod 11:50 hod. 

Hosté:  P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková, J. Maxa, V. Myslík 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – srpen – David Břinčil 

3. Návrh zprávy 2_2Q_2022 - Veřejné zakázky – k projednání 

4. Návrh zprávy 1_3Q_2022 - Zásoby – k projednání 

5. Návrh zprávy 6_3Q_2022 Kantar – k projednání 

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

odst. 9 zákona o České televizi 

7. Návrh stanoviska 5_3Q_2022 Záměr nakládání s nemovitostmi – k projednání 

8. Seminář s p. Myslíkem a p. Maxou o procesu výroby a vývoje pořadů 

9. Různé – příprava na pracovní jednání s Radou (16/11) 

 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 
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Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – srpen 2022 

 

Usnesení č. DK 49/11/22 

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

k tomuto tématu na vědomí.  

(4:0:0) 

 

 

Ad 3) Návrh zprávy 2_2Q_2022 - Veřejné zakázky – k projednání 

Návrh zprávy nebyl předložen a jeho projednání se přesouvá na příští jednání DK. 

 

 

Ad 4) Návrh zprávy 1_3Q_2022 - Zásoby 

 

Usnesení č. DK 50/11/22 

Zásoby jsou tvořeny především pořady, které ČT vyrobila, nebo nechala vyrobit pro vysílání na 

programech České televize. Pořady jsou oceňovány pořizovacími cenami a vlastními náklady. 

Vlastní náklady zahrnují náklady technických a výrobních útvarů přímo přiřaditelné na výrobu 

pořadu a část nepřímých nákladů vztahujících se k výrobě pořadů. Součástí pořizovací ceny je také 

hodnota licence nezbytné k výrobě pořadu (např. licence k použitému programovému formátu, 

licence k vysílání sportovní akce atd.). 

 

Pořady vlastní výroby mohou být vyráběny:  

• přímo Českou televizí (Česká televize přímo uzavírá smlouvy a vystavuje objednávky 

na jednotlivé televizní profese a činnosti),  

• zakázkovou výrobou (pořad pro Českou televizi celý vyrobí smluvní strana), 

• ve spolupráci s další společností, 

• v koprodukci. 

 

Kritériem klasifikace pořadů vlastní výroby je prvotní odvysílání na programech ČT. Další kategorií 

zásob jsou výrobky – edice ČT (knihy, CD, DVD) a ostatní materiál. Ostatní materiál představuje 

zejména montážní a technický materiál, materiál pro maskérny, elektromateriál, kancelářské a 

hygienické potřeby a nářadí. K 31. prosinci 2021 bylo na účtech zásob vykázáno 1,1 mld. Kč, z toho 

43% hotových ještě neodvysílaných pořadů a 53% na nedokončené výrobě pořadů.  

Smyslem kontrolního šetření bylo zmapovat a popsat problematiku zásob, zejména nedokončené 

výroby pořadů nikoliv provést šetření správnosti a efektivnosti zavedených procesů, kontrol a 

oceňování. Tyto procesy, kontroly a účetní postupy jsou podrobeny každoročnímu externímu auditu 

účetní závěrky a část této problematiky byla také součástí hloubkové kontroly nákladů, kterou 

prováděla společnost GT. V tomto smyslu jsme neidentifikovali žádná závažná zjištění. Dále 

uvádíme návrh na zlepšení, který vychází z tohoto šetření. Z našeho pohledu by se dále mělo smysl 

zaměřit na hlubší pochopení nákladového a manažerského účetnictví, stanovování ocenění 

interních výkonů a jejich následné vyhodnocování oproti rozpočtu či jiným kritériím. 

Dokument Pravidla ekonomického řízení České televize, příloha k Rozhodnutí generálního ředitele 

č. 36 ze dne 22/7/2014, který mimo jiné obecně popisuje účetní metodiky, postup sestavování 

rozpočtu a kalkulaci a tvorbu cen, a podle kterého se v zásadních oblastech ekonomického řízení 

postupuje, není v některých aspektech popisu kalkulace a tvorby cen aktuální. Aktualizaci by bylo 

vhodné provést i vzhledem k vynuceným změnám přechodu ze systému SAP na HELIOS.  
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Doporučení: 

Doporučujeme Radě ČT navrhnout vedení ČT provést aktualizaci dokumentu Pravidla 

ekonomického řízení České televize, příloha k Rozhodnutí generálního ředitele č. 36 ze dne 

22/7/2014. 

 (4:0:0) 

 

 

Ad 5) Návrh zprávy 6_3Q_2022 Kantar 

 

Usnesení č. DK 51/11/22 

Smlouva mezi ČT a společností Kantar CZ na zpracování průzkumů na téma Trendy Česka 2022 – 

Tracking volebních preferencí a postojů občanů ČR k aktuální politické situaci byla uzavřena 

31.1.2022 a pokrývá celý rok 2022. Smlouva obsahuje jak podmínky provádění průzkumů – velikost 

vzorku, způsob výběru, hodnocení výsledků, tak termíny provádění sběru dat a předání výsledků 

ČT. 

Zprávy o výsledcích průzkumů jsou předávány elektronicky. V kontrolovaném období byly zprávy 

předány k těmto datům: 4.5. (dotazování v dubnu 2022), 8.6. (dotazování v květnu 2022), 7.9. 

(dotazování v srpnu 2022). Výsledky průzkumů jsou pak zveřejněny v rámci zpravodajství ČT a 

následně na webu ČT. DK ověřila, že výše uvedené průzkumy byly zveřejněny na webu ČT k těmto 

datům: 8.5., 12.6. a 11.9. 2022., tedy ten samý den, kdy byly zveřejněny ve vysílání. 

DK nezjistila žádný nesoulad mezi smlouvou a skutečně zveřejněnými výsledky průzkumů, ve 

sledovaném období byly všechny průzkumy provedeny, předány a zveřejněny v termínech 

stanovených smlouvou.  

 (4:0:0) 

 

 

Ad 6) Zpráva o činnosti DK ve třetím čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě 

par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

 

Usnesení č. DK 52/11/22 

 

Zpráva o činnosti DK ve třetím čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na 

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

DK v 3Q22 zasedala 3krát řádně a 1x mimo zasedání a provedla tyto činnosti: 

- Projednala výsledky hospodaření ČT za květen 2022, červen 2022 a první pololetí 2022 a 

červenec 2022; 

- Vyslechla a projednala informace společnosti EY týkající se závěrečné zprávy z auditu 

hospodaření za rok 2021; 

- Vyslechla a projednala stručný přehled doporučení a termín kontroly jejich plnění vycházející 

z hloubkové analýzy nákladů provedené společností GrantThornton; 

- Vyslechla a projednala informaci o výsledku veřejné zakázky Služby auditora pro období 

2022-2026; 

- Seznamovala se s problematikou koprodukce a pokračovala v kontrolním šetření 

4_1Q_2022 v této oblasti, které bylo zahájeno v 1Q22; 

- Seznamovala se s problematikou zásob a zahájila kontrolní šetření 1_3Q_2022 v této 

oblasti, které bude dokončené ve 4Q22; 
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- Zahájila kontrolní šetření 2_3Q_2022 na vzorku veřejných zakázek, které bude dokončené 

ve 4Q22; 

- Mimo zasedání DK projednala a schválila doporučující stanovisko 4_3Q_2022 k dodatkům 

nájemních smluv E4C Group a ČUS; 

- Zahájila šetření a přípravu stanoviska 5_3Q_2022 k Záměru vedení ČT nakládat 

s nemovitostmi, které bude dokončené ve 4Q22; 

- Seznámila se s problematikou a zahájila kontrolní šetření 6_3Q_2022 týkající se smlouvy se 

společností Kantar, které bude dokončené ve 4Q22; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na 4Q22. 

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 kterých plynou níže uvedené doporučení či informace: 

2_2Q_22 – Finanční majetek  

 

Doporučení Radě ČT: 

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. 

 

3_3Q_22 stížnost e138_22 

Informace Radě ČT: 

Stěžovatel pan Chalupecký neuvádí ve své stížnosti žádné konkrétní údaje, o jaké cesty pracovníků 

ČT se jedná, a proto lze na stížnost reagovat pouze obecně. V obecné rovině jsme konstatovali, že 

nastavený systém, jak bylo popsáno v naší zprávě, 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) 

 

 

Ad 7) Návrh stanoviska 5_3Q_2022 Záměr nakládání s nemovitostmi 

 

Usnesení č. DK 53/11/22 

Předmětem šetření je posouzení záměru odprodeje 2 pozemků ve vlastnictví ČT Praha a části 

areálu TS Ostrava pro účely poskytnutí souhlasu RČT. 

Pozemky v k.ú. Podolí 1448/1 a 1448/2 

 

Jedná se po pozemek p.č. 1448/1 o výměře 754 m2 vedený v KN jako zahrada (zemědělská půda) 

a sousední pozemek p.č. 1448/2 o výměře 191 m2 vedený v KN jako ostatní plocha. 

 

Pozemky navazují na areál ČT Kavčí hory, jedná se o okrajové pozemky nacházejí se v sousedství 

HZS ČT v oblasti památkově chráněného území. 

 

Jedná se o poměrně svažité pozemky bez vlastního přístupu obklopené z jedné strany sousedními 

cizími pozemky, z druhé strany navazují na pozemek ČT oddělený opěrnou zdí parkoviště HZS. 

Pozemky jsou hustě porostlé ovocnými stromy a vegetací, zjevně několik desetiletí neudržované. 
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Smysluplné využití mají pouze pro vlastníky sousedních pozemků jako rozšíření jejich stávajících 

pozemků, případně samostatně v případě, že by došlo současně k odkupu části sousedních 

pozemků. 

 

Závěr:  

Pozemek nemá současné ani budoucí využití pro ČT. Finanční efekt z prodeje je však 

marginální, nemá žádný větší dopad na hospodaření ČT jako celku. Pokud by bylo přijato 

rozhodnutí o prodeji, doporučujeme zřízení práva služebnosti přístupu kvůli případné opravě 

opěrné zdi parkoviště. 

 

 

Záměr částečného prodeje areálu TSO Radvanice 

 

Důvodem záměru je dlouhodobé nízké využití kapacity studia 3 v areálu ČT Ostrava v městské části 

Radvanice (cca 30 %) důvodu nízké výroby a zároveň zastaralost systémů režie a osvětlovací 

techniky, které jsou již na hranicí životnosti a bezpečnostních standardů.  

 

Na nízkou efektivitu využití poukazoval ve svých šetřeních jak vnitřní audit, tak následně 

poradenská firma Grant Thorton v rámci hloubkového auditu ČT. 

 

Na základě těchto připomínek zpracoval management TSO projekt řešení celé situace, který 

zahrnuje následující body: 

 

1) Přesunutí výroby částečně do studia č.2 a nových pronajatých prostor 

2) Odprodej části areálu  

 

 

Areál ČT tvoří součást část areálu Vědecko - výzkumného uhelného ústavu (VVUÚ) v ulici 

Pikartská, Ostrava-Radvanice. Jedná se o okrajovou část města Ostravy, leží v dobývacím prostoru 

Michálkovice I. Umístění v dobývacím prostoru silně omezuje případnou další výstavbu v areálu. 

 

Přístup k objektům ČT přes pozemky VVUÚ je ošetřen smluvně a tato smlouva bude trvat i po 

odprodeji části areálu. 

 

Předmětem prodeje by byly následující objekty a pozemky: 

 

Budova B: 

-studio č. 3 včetně souvisejících prostor 

-garáže a sklady přenosové techniky 

-sklady stavebně dekorační techniky, malírna apod. 

-sklady osvětlovací techniky 

-sklady kostýmů a rekvizit 

-archiv programových fondů 

-účetní archiv 

 

Budova C: 

-sklad stavebně dekorační techniky 
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Pozemky E: 

-manipulační plocha a parkoviště služebních vozidel 

 

Skladová a dílenská hala a sklad dekorační techniky (budova A včetně manipulační plochy 

D) zůstane v majetku ČT. Do nově uvažovaných pronajatých prostor se nevejde a přesun by 

znamenal i další náklady na instalaci strojního vybavení dílny. 

 

Organizační řešení po prodeji: 

 

Část výroby bude přesunuta do studia 2 a do nově pronajatých prostor. K natáčení jednoho pořadu 

s potřebou velkého sálu bude použit pronajatý prostor v areálu Dolních Vítkovic. 

 

Ekonomické efekty záměru spočívají zejména v: 

 

Příjmech z prodeje  

 

Úspoře investičních nákladů odpadnutím nutné modernizace režijní a osvětlovací techniky  

 

Úspoře na nákladech na provoz 

Žádná část areálu ČT není pronajata jiným subjektům, tedy v případě prodeje nedojde ke snížení 

výnosů z pronájmu. 

 

Odhadované příjmy z prodeje pokryjí náklady na pronájem na období cca 10 let, odpadnuté výdaje 

na investice do režijní a osvětlovací techniky na dalších cca 6 let. 

 

Bližší údaje o nákladech a výnosech jsou uvedeny v Záměru. 

 

Závěr: 

Z hlediska nákladů / výdajů na provoz se jeví varianta odprodeje areálu jako ekonomicky 

výhodnější. Komise vycházela z odhadovaných nákladů na potřebné investice uvedených v 

záměru.  

Vzhledem k povaze areálu, kdy pravděpodobný zájemce bude zřejmě VVUÚ, doporučuje 

komise zvážit, zda forma veřejné dražby je optimální.  

Dozorčí komise doporučuje Radě ČT udělit souhlas se záměrem odprodeje části areálu 

Radvanice dle záměru. 

(5:0:0) 

 

Ad 8) Seminář s p. Myslíkem a p. Maxou o procesu výroby a vývoje pořadů 

 

DK vyslechla informace ředitelů Maxy a Myslíka o procesu výroby a vývoje pořadů, vznesla dotazy 

a diskutovala nad těmito tématy. 

 

 

Ad 9) Různé – příprava na pracovní jednání s Radou (16/11) 

 

Bez usnesení. 

Příští jednání DK se uskuteční 3. listopadu 2022. 

 

Ing. Michal Petrman, CSc. 

 předseda dozorčí komise Rady ČT 


