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Zápis z 13. jednání Rady České televize ze dne 16. 11. 2022 

 

Přítomni osobně:  M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek,  

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

Omluveni:   P. Kysilka, R. Bradáč, V. Karmazín, J. Šlégr-příchod 14:09 hod.,  

   V. Ježek-odchod 15:37 hod. 

P. Dvořák 

    

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: V. Kolář, J. Ponikelský, M. Petrman 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Zpráva o programu ČT sport (září 2021 – srpen 2022) 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Stížnosti a podněty 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh P. Šafaříka: Vyjmutí bodu 7. Stížnosti a podněty z tohoto jednání 

 

Usnesení č. 174/13/22: 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. Zpráva o programu ČT sport (září 2021 – srpen 2022) 

6. Materiály z Dozorčí komise 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, 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. 175/13/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Martin Doktor a Lubomír 

Veselý a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. 

Samek, P. Šafařík, L. Veselý 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 176/13/22: Rada obdržela materiál „Návrh rozpočtu Rady ČT“ a pověřuje 

předsedu Pavla Matochu zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením 

návrhu usnesení v této věci. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. 

Samek, P. Šafařík, L. Veselý 

 

Usnesení č. 177/13/22: Rada obdržela materiál „Dlouhodobé plány programového, 

technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2023 - 2027“ a 

pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. 

Samek, P. Šafařík, L. Veselý 

 

Usnesení č. 178/13/22: Rada obdržela materiál „Rozpočet České televize na rok 2023“ a 

pověřuje místopředsedu Pavla Kysilku zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a 

předložením návrhu usnesení v této věci. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, 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) Zpráva o programu ČT sport (září 2021 – srpen 2022) 

 

Usnesení č. 179/13/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT sport“ a žádá 

generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 30. září 2023.  

 (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. 

Samek, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 
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6) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 180/13/22: Rada bere na vědomí zápis z 12. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

3. 11. 2022. 

(Příloha č. 2) 

 (11:0:1) Návrh byl přijat. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. 

Samek, P. Šafařík, J. Šlégr 

ZDRŽEL SE: L. Veselý 

 

 

7) Různé 

 

a) Usnesení č. 181/13/22: Rada bere na vědomí informaci radních pověřených koordinací 

přípravy semináře na téma „distribuce signálu, nové technologie pro šíření programu a rizika 

omezení radiového spektra pro televizní vysílání“, že se dne 3. 10. 2022 uskutečnilo 

pracovní setkání s generálním ředitelem a dalšími zástupci ČT. V rámci pracovního jednání 

byly předány podklady a prodiskutovány tematické okruhy v souladu s usnesením RČT č. 

129/09/22. Obsah semináře bude upřesněn na základě připomínek ze strany pověřených 

členů Rady k poskytnutým podkladům. Předpokládaný termín konání semináře je do konce 

března 2023. 

  (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

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

 

b) Usnesení č. 182/13/22: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT: 

 

LEDEN – 11. 1. 2023 

ÚNOR – 15. 2. 2023 

BŘEZEN – 8. 3. 2023 a 22. 3. 2023  

DUBEN – 19. 4. 2023 

KVĚTEN – 17. 5. 2023 

ČERVEN – 21. 6. 2023 

 

  (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

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

 

c) Usnesení č. 183/13/22: Rada žádá dozorčí komisi o stanovisko k předloženému záměru 

generálního ředitele nakládat s nemovitostmi ČT (horkovodní přípojka pro objekt Televizního 

studia Brno a realizace projektu výstavby horkovodní přípojky v Televizním studiu Brno) s 

termínem do 31. 1. 2023. 

 (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

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

 

 

 

 



4 

d) Usnesení č. 184/13/22: Rada souhlasila s vystoupením paní Kroupové v délce 3 minut. 

(11:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

ZDRŽEL SE: V. Ježek 

 

e) Usnesení č. 185/13/22: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla v délce 3 minut. 

(6:1:4) Návrh byl přijat. 

PRO: L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr 

PROTI: L. Veselý 

 ZDRŽEL SE: P. Matocha, R. Kühn, M. Doktor, M. Richterová 

 

f) Program 14. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 7. 12. 2022 

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

8) Závěr  

 

 

 

 

   Mgr. Pavel Matocha 

      předseda Rady ČT 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 12. jednání dozorčí komise 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Doktor                   Bc. Lubomír Veselý 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 13. jednání Rady ČT dne 16. listopadu 2022 

 

 

1. Česká televize představila program pro vánoční svátky. Mezi nejočekávanějšími 

premiérami jsou tradičně pohádky, mezi nimiž tentokrát bude pokračování příběhu 

Tajemství staré bambitky nebo Krakonošovo tajemství, vyprávějící legendu o pánu 

hor. Na Nový rok Česká televize uvede očekávanou televizní premiéru filmu 

Zátopek. 

2. V neděli 23. října Česká televize nabídla přímý přenos udílení cen Ministerstva 

kultury, během kterého bylo oceněno osm mimořádných osobností české kulturní 

scény. U příležitosti státního svátku 28. října pak Česká televize rovněž odvysílala 

předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. 

Záznam obou těchto událostí je k dispozici v iVysílání České televize. 

3. Česká televize připravila nový zpravodajský projekt pod názvem „Drahé Česko…?“, 

který v rámci vysílání ČT24 nabízí informace a rady týkající se ekonomické situace 

a dopadů na občany ČR. V průběhu celodenního vysílání diváci mohou sledovat 

rozhovory, reportáže a přehledné grafiky. Na nejčastější dotazy odpovídají zástupci 

státu, neziskového sektoru, právníci nebo ekonomičtí poradci. Dotazy či náměty 

mohou posílat diváci e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo telefonicky. 

4. Program ČT2 v listopadu přináší dva nové snímky věnující se historickým 

událostem z poloviny minulého století. Dokument „Postoloprty 1945 – česká 

odplata“ režiséra Jakuba Wehrenberga pojednává o genocidě německy mluvícího 

obyvatelstva po konci druhé světové války a diváci jej mohli vidět v úterý 

8. listopadu. Ve druhém premiérovém filmu „Syn nepřítele státu“ se režisérka Eva 

Tomanová vrací k politickému procesu z padesátých let. Česká televize jej odvysílá 

v úterý 22. listopadu. 

5. Španělský festival Serielizados ocenil minisérii České televize Podezření, která se 

prosadila v konkurenci pětatřiceti zahraničních pořadů a předčila tak mj. seriál 
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britské BBC Sherwood, norskou černou komedii Ida Takes Charge nebo dánské 

lékařské drama The Shift. 

Další úspěch si připsal také webseriál České televize TBH, který po Finále Plzeň 

a festivalu Oty Hofmana získal hlavní cenu na festivalu v Marseille, kde uspěl v 

konkurenci tří stovek projektů a stal se jediným oceněným pořadem ze střední 

a východní Evropy. Projekt TBH vznikl v návaznosti na spuštění nové generace 

iVysílání jako první hraný webseriál České televize.  

K dalším oceněním patří cena kritiky pro film Il Boemo, která byla udělena na Arras 

Film Festivalu ve Francii, nebo ceny z festivalu sportovních filmů v Milánu pro 

snímky Zátopek, Poslední závod a dokument o Janu Kollerovi. 

6. Česká televize se zúčastnila televizního veletrhu MIPCOM v Cannes, na kterém 

získala práva k odvysílání řady televizních novinek. Diváci se tak mohou těšit 

například na adaptaci sci-fi románu Stephena Kinga „Dallas 63“, balíček portrétů 

o členech legendární kapely Rolling Stones, poslední sérii dánského hitu „Vláda: 

Moc a sláva“ nebo minisérii „Litviněnko“. 

Na veletrhu pak Česká televize vystupovala také jako aktivní producent, kdy 

zahraniční vysílatele tradičně zaujala dramatická tvorba a z ní například 

seriály Ultimátum, Kukačky, Spravedlnost nebo Případy 1. oddělení. 

7. Česká televize byla generálním mediálním partnerem Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů Jihlava, který se konal od 30. října do 13. listopadu. Na 

tradiční filmové přehlídce v soutěži Česká radost letos hlavní cenu získal 

dokumentární snímek Kaprkód režisérky Lucie Králové, na jehož vzniku se podílela i 

Česká televize.  

8. V uplynulých týdnech do kin vstoupily další koprodukční filmy České televize. 

V premiéře se nejprve na plátnech a později na televizních obrazovkách objeví 

komediální příběh “Grandprix”, snímek z českého maloměsta “Oběť”, dokument o 

vzniku rapové formace “PSH” nebo film o partnerských vztazích “Hranice lásky”. 

9. Vedení České televize, Nezávislá odborová organizace v Praze, Odborová 

organizace Televizního studia Brno a Odborová organizace pracovníků Televizního 

studia Ostrava dokončily vyjednávání o dlouhodobé kolektivní smlouvě na období 

2023 až 2027 a krátkodobé kolektivní smlouvě na rok 2023. Příslušné dokumenty 

https://www.ji-hlava.cz/o-nas
https://www.ji-hlava.cz/o-nas
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podepsal spolu s generálním ředitelem České televize předseda Nezávislé odborové 

organizace České televize v Praze Vlastimil Vojtěch. 

10. Česká televize úzce spolupracuje s Policií ČR v rámci bezpečnostních opatření 

před demonstrací, která se 17. listopadu uskuteční před sídlem ČT na Kavčích 

horách. Česká televize až na nezbytnou zpravodajskou výrobu a zajištění vysílání 

programů utlumí veškerou výrobní činnost v odpoledních a večerních hodinách, aby 

zaměstnanci nemuseli řešit obtíže při vstupu nebo odchodu z objektů. Od minulého 

týdne probíhá informační kampaň pro zaměstnance tak, abychom společně 

maximálně zajistili plynulost vysílání a výroby a ochránili bezpečí zaměstnanců a 

majetku České televize. 

11.Česká televize obdržela dopis odvolaných členů dozorčí komise, kteří v souvislosti 

s rozsudkem Nejvyššího správního soudu žádají náhradu odměn, které jim nebyly 

vyplaceny po jejich odvolání Radou dne 11.11.2020. Souhrnná částka 

nevyplacených odměn činí zhruba 2,6 milionu korun, včetně povinných odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění suma dosahuje přibližně 3,5 milionu korun. Vedle toho 

je nutné uhradit náklady soudního řízení, které představují přibližně 110.000 korun. 

Odvolaní členové dozorčí komise v dopise požádali Českou televizi o zjednání 

nápravy stavu vzniklého nezákonným rozhodnutím o odvolání. 

Česká televize zadala právní analýzu, jak má v dané situaci postupovat. Informace 

týkající se vyčíslení nevyplacených odměn jsou součástí přílohy této informace. 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 12. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 3. 11. 2022  

 

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

Omluveni:   

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková, J. Tejnorová 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – září – David Břinčil 

3. Volba předsedy a místopředsedy 

4. Návrh zprávy 2_3Q_2022 - Veřejné zakázky – k projednání 

5. Kontrolní šetření 4_1Q_2022 Koprodukce – informace o průběhu prací 

6. Rozpočet na rok 2023 – David Břinčil 

7. Dlouhodobé plány rozvoje 2023 – 2027 – David Břinčil 

8. Mzdové náklady a HR agenda 2023-2027 – HR ředitelka 

9. Projednání témat na pracovní jednání s Radou (16/11) 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – září 2022 

 

Usnesení č. DK 54/12/22 

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

k tomuto tématu na vědomí.  

(5:0:0) 

 

Ad 3) Volba předsedy a místopředsedy DK 

- z důvodu konce mandátu předsedy a místopředsedkyně DK k 29. 11. 2022 

 

a) Volba předsedy DK 

 

Usnesení č. DK 55/12/22 

 

Jako předseda dozorčí komise byl navržen Michal Petrman. 

Předsedou dozorčí komise s účinnosti od 30. 11. 2022 byl zvolen Michal Petrman. 

(4:0:1) M. Petrman se zdržel hlasování. 
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b) Volba místopředsedy DK 

 

Usnesení č. DK 56/12/22 

 

Jako místopředsedkyní dozorčí komise byla navržena Zuzana Prokopcová. 

Místopředsedkyní dozorčí komise s účinnosti od 30. 11. 2022 byla zvolena Zuzana Prokopcová. 

(4:0:1) Z. Prokopcová se zdržela hlasování. 

 

 

Ad 4) Návrh zprávy 2_3Q_2022 - Veřejné zakázky – k projednání 

 

Usnesení č. DK 57/12/22 

Úkolem šetření bylo posoudit, zda náhodně vybraný vzorek veřejných zakázek proběhl v souladu se 

zákony a vnitropodnikovými předpisy ČT. 

Z celkového počtu 192veřejných zakázek vyhlášených roce 2021 v předpokládané hodnotě plnění 

1.011.345 tis. Kč bez DPH bylo externím auditorem vybráno ke kontrole 92 vzorků v předpokládané 

hodnotě plnění 695.163 tis. Kč. 

Ze zbývající části bylo vybráno náhodně 5 vzorků a to: 

 

1. Poskytování licencí a souvisejících služeb Microsoft 2021-2025- otevřené řízení – předpokládaná 

hodnota zakázky 51.621 tis. Kč 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování (dodávka) produktů firmy Microsoft vč. užívacích 

práv prostřednictvím multilicenčních smluv a licenčních programů OPEN (a pod tímto programem 

další programy, OPEN Value a OPEN Value Subscription), CSP - Cloud Solution Provider, MPSA - 

Microsoft Products and Services Agreement, Enterprise Agreement (a pod tímto programem 

Enterprise Agreement Subscription a Server Cloud Agreement), a poskytování doplňkových služeb 

souvisejících s uplatněním produktů Microsoft v prostředí České televize. 

 

 2.  Služby komplexní systémové podpory systémů DNPS2 – otevřené řízení – předpokládaná 

hodnota zakázky 56.980 tis. Kč 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní systémové podpory pro 

systémy DNPS2, které zadavatel používá ve svých studiích v Praze, Brně a Ostravě k výrobě a 

odbavení pořadů redakce zpravodajství, sportu a aktuální publicistiky v rozsahu a v souladu se 

zadávací dokumentací.  

 

Součástí služeb komplexní systémové podpory budou tyto služby:  

• Servisní zajištění,  

• HW maintenance pro HW, použitý v technologické infrastruktuře systémů DNPS2,  

• SW maintenance pro SW, použitý v rámci aplikační vrstvy systémů DNPS2,  

• Podpora implementovaného řešení nebo-li Solution support (na vyžádání).  

 

 

3. Vozidla pro ČT 2021 – 1.vozy do 3,5 t, 2. vozidla pro přepravu osob, 3. autobusy - otevřené řízení 

– předpokládaná hodnota zakázky 7050 tis. Kč (1600/2450/3000 tis. Kč) 

Nákup vozidel pro přepravu televizních štábů včetně televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v 

rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací  

Kritériem hodnocení byly zvoleny u řízení 1 a 2 náklady životního cyklu na jeden kilometr (LCCkm) -

90 %, délka záruční doby – 10 %, v případě 3. části Autobusy pak nabídková cena vozidla – 85 % a 

počet najetých kilometrů – 15 %. 
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4. Rozvoj informačního ERP systému HELIOS Green – veřejná zakázka malého rozsahu – 

předpokládaná hodnota zakázky 1.860 tis. Kč 

Poskytování služeb rozvoje informačního systému dle potřeb zadavatele v rozsahu 125MD (1000 

člověkohodin)  

 

5. Rekonstrukce VZT jednotek v objektech ČT- zjednodušené podlimitní řízení – předpokládaná 

hodnota zakázky 5.900 tis. Kč  

Rekonstrukce VZT jednotek v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentaci ve strojovnách ČT a 

studiu KH5  

 

Šetření se zaměřilo na prověření vnitropodnikové dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám 

včetně porovnání s externími zdroji včetně profilu zadavatele. 

Zahrnovalo způsob zadávání veřejných zakázek, jejich rozsah z hlediska objemu financí, pravomoc 

jednotlivých útvarů v organizační struktuře ČT, jejich průběh, kontrolu a vyhodnocení. 

U nákupů nad 1 mil. Kč bylo též kontrolováno jmenování výběrové komise. 

 

 

Shrnutí:  

Všechny vybrané zakázky byly vypsány v souladu se zákonem a vnitropodnikovými předpisy. 

Výběrová řízení proběhla standartním způsobem. Vysoutěžené ceny se nijak výrazně neliší od 

předpokládaných. 

 

Výběrové řízení č. 3 část 3 Autobusy bylo zrušeno ze strany ČT z důvodu neobdržení žádné 

nabídky. 

 

Doporučení: 

Bez doporučení 

(5:0:0) 

 

 

Ad 5) Kontrolní šetření 4_1Q_2022 Koprodukce – informace o průběhu prací 

 

Usnesení č. DK 58/12/22 

J. Lamser informoval členy DK o průběhu kontrolního šetření. Závěrečná zpráva bude schválena na 

některém z příštích jednání DK. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 6) Rozpočet na rok 2023 a Dlouhodobé plány rozvoje 2023 – 2027 

 

Usnesení č. DK 59/12/22 

David Břinčil seznámil členy DK s návrhem rozpočtu ČT na rok 2023 a s aktualizací Dlouhodobých 

plánů rozvoje na období 2023 – 2027 a s hlavními faktory ovlivňujícími hospodaření ČT v nejbližších 

letech. Dlouhodobé plány vycházejí z předpokladu, že koncesionářský poplatek zůstane beze 

změny. Vzhledem k očekávanému rychlému růstu nákladů to vyvolává potřebu výrazných úspor 

zejména v druhé polovině období 2023 až 2027. 

(5:0:0) 
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Ad 7) Mzdové náklady a HR agenda 2023-2027 

 

Usnesení č. DK 60/12/22 

Jitka Tejnorová představila agendu oddělení HR na příští roky. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 8) Projednání témat na pracovní jednání s Radou (16/11) 

 

DK projednala přehled činnosti DK za období 2020 – 2022 a návrh hlavních oblastí činnosti pro rok 

2023. Předseda DK upraví návrh témat na rok 2023 na základě diskuse a připomínek členů DK a 

předloží přehled činnosti a návrh hlavních oblastí činnosti na rok 2023 jako podklad pro pracovní 

jednání s Radou ČT 16. 11. 2022.  

(5:0:0) 

 

Ad 9) Různé 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Petrman, CSc. 

    předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 


