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Zápis z 14. jednání Rady České televize ze dne 7. 12. 2022 

 

Přítomni osobně:  R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, 

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

Omluveni:   T. Samek 

    

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   P. Matocha 

Hosté: P. Dvořák, D. Břinčil, M. Petrman 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení – oznámení rezignace P. Kysilky 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Volba předsedy Rady ČT 

6. Volba místopředsedů Rady ČT 

7. Materiály z Dozorčí komise 

8. Aktualizace dlouhodobých plánů 2023–2027 

9. Rozpočet ČT na rok 2023 

10. Rozpočet Rady ČT na rok 2023 

11. Harmonogram volby GŘ 

12. Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2023 

13. Různé 

14. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh M. Doktora: Předsunout body týkající se rozpočtu ČT a dlouhodobých plánů ČT za bod 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů. 

  

 Návrh P. Matochy: Kdo nesouhlasí s návrhem M. Doktora? 

 (6:3:4) Návrh nebyl přijat. 

PRO: R. Bradáč, V. Karmazín, P. Matocha, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

PROTI: M. Doktor, R. Kühn, K. Novák 

ZDRŽEL SE: V. Ježek, L. Mrklas, I. Racek, M. Richterová 

 

Usnesení č. 186/14/22: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění: 

 

1. Zahájení – oznámení rezignace P. Kysilky 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Aktualizace dlouhodobých plánů 2023–2027 
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5. Rozpočet ČT na rok 2023 

6. Rozpočet Rady ČT na rok 2023 

7. Informace generálního ředitele 

8. Volba předsedy Rady ČT 

9. Volba místopředsedů Rady ČT 

10. Materiály z Dozorčí komise 

11. Harmonogram volby GŘ 

12. Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2023 

13. Různé 

14. Závěr 

 

 (12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

ZDRŽEL SE: R. Bradáč 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 187/14/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Petr Šafařík a 

radní Ladislav Mrklas 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. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. 

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 188/14/22: Rada obdržela materiál „Osnova Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 

2022 a Harmonogram přípravy VZ o činnosti v roce 2022“ a pověřuje radního Ladislava 

Mrklase 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. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. 

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

 

Usnesení č. 189/14/22: Rada obdržela materiál „Harmonogram materiálů předkládaných 

Radě ČT na rok 2023“ a pověřuje předsedu Pavla Matochu 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. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. 

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 
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4) Aktualizace dlouhodobých plánů 2023–2027 

 

Usnesení č. 190/14/22: Rada po projednání schvaluje materiál Aktualizace dlouhodobých plánů 

na roky 2023–2027.  

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

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

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

 

Usnesení č. 191/14/22: Rada po projednání aktualizace Dlouhodobých plánů ČT na roky 2023 – 

2027 ve shodě s již dříve schválenými Výročními zprávami o hospodaření ČT a opakovanými 

nálezy dozorčí komise Rady ČT konstatuje, že stávající výše televizního poplatku, která se 

nezměnila od roku 2009, není pro současný rozsah činnosti České televize dostačující. 

Zachování současného legislativního stavu s aktuální výší televizního poplatku povede 

nejpozději od roku 2024 k rozsáhlému omezování výroby, vysílání a propouštění zaměstnanců, a 

tedy k výraznému omezení veřejné služby poskytované Českou televizí. 

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

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

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

 

 

5) Rozpočet ČT na rok 2023 

 

Usnesení č. 192/14/22: Rada schvaluje Rozpočet České televize na rok 2023.  

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

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

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

 

 

6) Rozpočet Rady ČT na rok 2023 

 

Usnesení č. 193/14/22: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2023 v navržené výši.  

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

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

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

     ZDRŽEL SE: R. Kühn 

 

 

7) Informace GŘ 
 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

  

8) Volba předsedy Rady ČT 

 

Usnesení č. 194/14/22: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise L. 

Mrklas, členové P. Šafařík, R. Bradáč. 

 (11:0:0) Návrh byl přijat. L. Veselý, M. Richterová mimo místnost. 

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

Racek, P. Šafařík, J. Šlégr 
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Usnesení č. 195/14/22: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy 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. 
 

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 to zakroužkováním jeho jména a příjmení, a volební lístek vloží do obálky a 
vhodí do volební urny. 

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

• 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. 
 

2. kolo volby: 

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

• V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet 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. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. 

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

 

I. kolo I. volby 
 

Navržen J. Šlégrem byl a kandidaturu přijal: Pavel Matocha 
Navržen M. Richterovou byl a kandidaturu přijal: Karel Novák 
Navržen R. Kühnem byl a kandidaturu nepřijal: Vlastimil Ježek 
 

Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno 13 hlasovacích 
lístků. 

 

MATOCHA Pavel  obdržel 6 hlasů 

NOVÁK Karel   obdržel 7 hlasů 
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Usnesení č. 196/14/22: Předsedou Rady České televize byl s účinností od 16. prosince 2022 

zvolen Karel Novák. 

 

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

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

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

 

 

9) Volba místopředsedů Rady České televize 

 

Usnesení č. 197/14/22: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise L. 

Mrklas, členové P. Šafařík, R. Bradáč. 

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

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

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

 
Usnesení č. 198/14/22: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedů Rady České 
televize takto: 

 
 Nominace kandidátů: 

• Členové Rady navrhnou kandidáty – ústně. 

• Každý člen Rady může navrhnout dva kandidáty 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. 
 

1. kolo volby: 

• Každý člen Rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů. 

• Každý člen Rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše 2 kandidáty, jimž 
dává hlas, a to zakroužkováním jejich jména a příjmení, a volební lístek vloží do obálky a 
vhodí do volební urny. 

• Kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, jsou zvoleni 
místopředsedy.  

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

• V případě, že právě jeden z kandidátů obdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. Pokud kandidovali pouze dva kandidáti, 
postupuje do 2. kola ten nezvolený.  

• 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, je volba ukončena. 
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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. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. 

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

 

I. kolo I. volby 
 

Navržen R. Kühnem a K. Novákem byl a kandidaturu přijal: Vlastimil Ježek 
Navržen K. Novákem byl a kandidaturu přijal: Martin Doktor 
Navržen R. Bradáčem byl a kandidaturu nepřijal: Jiří Šlégr 
Navržen J. Šlégrem byl a kandidaturu přijal: Pavel Matocha 
 
 

Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno 13 hlasovacích 
lístků. Kandidát obdržel následující počet hlasů: 

 

DOKTOR Martin  6 hlasů 

JEŽEK Vlastimil  7 hlasů 

MATOCHA Pavel  7 hlasů 

 

Usnesení č. 199/14/22: Místopředsedy Rady České televize byli s účinností od 16. prosince 

2022 zvoleni Vlastimil Ježek a Pavel Matocha. 

 

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

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

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

 

 

10) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 200/14/22: Rada bere na vědomí zápis z 13. jednání dozorčí komise RČT ze dne 

1. 12. 2022. 

(Příloha č. 2) 

(12:0:0) Návrh byl přijat. J. Šlégr mimo místnost. 

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

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

 

Usnesení č. 201/14/22: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí 

komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 1. čtvrtletí roku 2023.  

(Plán kontrolní činnosti je součástí zápisu z 13. jednání DK ze dne 1. 12. 2022 - Usnesení č. DK 

65/13/22) 

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

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

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 
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Usnesení č. 202/14/22: Rada bere na vědomí stanovisko dozorčí komise Rady ČT k návrhu 

rozpočtu České televize na rok 2023 (Usnesení č. DK 64/13/22).  

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

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

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

 

Usnesení č. 203/14/22: Rada žádá dozorčí komisi o stanovisko k předloženému návrhu Dodatku 

č. 2 smlouvy o nájmu, kterým se prodlužuje doba nájmu pro účely umístění a provozování 

potravinových a nápojových automatů společnosti DELIKOMAT s.r.o. v Televizním studiu Brno s 

termínem do 31. ledna 2023. 

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

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

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

 

Usnesení č. 204/14/22: Rada žádá dozorčí komisi o stanovisko k předloženému oznámení 

záměru nakládat s nemovitostí ve vlastnictví České televize a žádosti o udělení předchozího 

souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v Televizním studiu Ostrava s termínem do 

31. ledna 2023. 

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

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

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

 

 

11) Harmonogram volby GŘ 

 

Usnesení č. 205/14/22: Rada schvaluje harmonogram volby generálního ředitele České 

televize na funkční období září 2023 až září 2029: 

- 11. 1. 2023 - zahájení výběrového řízení (vyhlášení podmínek) 

- 3. 3. 2023 - uzávěrka přijímání přihlášek  

- 8. 3. 2023 - zveřejnění seznamu kandidátů  

- 22. 3. 2023 - hlasování o zúžení počtu uchazečů na 5 kandidátů 

- 10. 5. 2023 - prezentace kandidátů na jednání Rady ČT, pohovory s nimi a následná volba 

 

(6:2:5) Návrh nebyl přijat. 

PRO: R. Bradáč, V. Karmazín, P. Matocha, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

PROTI: V. Ježek, K. Novák 

ZDRŽELI SE: M. Doktor, R. Kühn, L. Mrklas, I. Racek, M. Richterová 

 

 

12) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2023 

 

Usnesení č. 206/14/22: Rada po projednání schvaluje Harmonogram materiálů předkládaných 

Radě České televize na rok 2023 v navrženém znění. 

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

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

Racek, M. Richterová, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 
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13) Různé 

 

a) Usnesení č. 207/14/22: Rada pověřuje místopředsedu Petra Šafaříka organizací interního 

semináře pro členy RČT na téma posuzování vyváženosti vysílání. Předpokládaný termín: 

středa 11. ledna 2023, 10‒12 hod. Rada souhlasí s odměnou 3 000 Kč (hrubého) pro 

každého z obou lektorů. 

 (3:4:6) Návrh nebyl přijat. 

 PRO: P. Matocha, P. Šafařík, J. Šlégr 

 PROTI: V. Ježek, K. Novák, R. Kühn, M. Richterová 

 ZDRŽELI SE: M. Doktor, L. Mrklas, I. Racek, R. Bradáč, V. Karmazín, L. Veselý 

 

b) Usnesení č. 208/14/22: Rada bere na vědomí zprávu o zahraniční služební cestě do BBC 
ve dnech 9. – 11. 11. 2022. 
(Příloha č. 4) 

  (11:0:2) Návrh byl přijat. 

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

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

ZDRŽELI SE: M. Doktor, V. Ježek 

 

c) Usnesení č. 209/14/22: Rada bere na vědomí obsah právního posouzení důsledků a 

souvislostí rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2022, sp. zn. 4 As 

422/2021, které vypracovala ŠŤOVÍČEK:ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o., a souhlasí s 

podáním ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, 

č.j. 4 As 422/2021-73. 

 (6:5:2) Návrh nebyl přijat. 

PRO: R. Bradáč, V. Karmazín, P. Matocha, P. Šafařík, J. Šlégr, L. Veselý 

PROTI: V. Ježek, M. Doktor, M. Richterová, R. Kühn, K. Novák 

ZDRŽELI SE: L. Mrklas, I. Racek 

 

d) Usnesení č. 210/14/22: Rada schvaluje dopis předsedovi Volebního výboru PS PČR ve 

věci výkladu zákona o ČT v kontextu rozhodnutí NSS. 

  (12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

 ZDRŽEL SE: M. Doktor 

 

e) Usnesení č. 211/14/22: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla v délce 3 minut. 

(9:2:2) Návrh byl přijat. 

PRO: R. Bradáč, R. Kühn, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová,  

P. Šafařík, J. Šlégr 

PROTI: L. Veselý, V. Ježek,  

 ZDRŽEL SE: M. Doktor, V. Karmazín 

 

f) Program 1. jednání Rady ČT v roce 2023, které se uskuteční ve středu dne 11. 1. 2023 

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 
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14) Závěr  

 

 

 

 

   Mgr. Pavel Matocha 

     předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 13. jednání dozorčí komise 

3) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2023 

4) Zpráva rady o zahraniční služební cestě do BBC 

5) Příloha č. 5 k zápisu z 14. jednání RČT - stanovisko AK Šťovíček Šťovíček k rozsudku NSS 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

PhDr. Petr Šafařík                            Mgr. Ladislav Mrklas 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 14. jednání Rady ČT dne 7. prosince 2022 

 

 

1. Česká televize představila program vysílání pro nadcházející televizní sezonu. Nový 

rok začne televizní premiérou snímku Zátopek. Hned následující den nabídne novou 

řadu oblíbeného seriálu Místo zločinu České Budějovice a o týden později první díl 

komediálního seriálu Dobré ráno, Brno! V lednu se ve vysílání objeví také 

premiérová druhá série Kukaček nebo minisérie Docent. Podrobnosti k programu 

jsou uvedeny v přiloženém presskitu. 

2. Od neděle 20. listopadu do neděle 18. prosince Česká televize přinese celkem 46 

zápasů fotbalového mistrovství světa v Kataru. Přímé přenosy doplňuje hodnocení 

expertů ve studiu i denní souhrny nejdůležitějších momentů šampionátu. Kromě 

televizního vysílání na stanici ČT sport mohou diváci fotbalové dění sledovat také 

na webu sportovního programu, prostřednictvím modrého a červeného tlačítka 

HbbTV nebo skrze mobilní aplikace. 

Dosavadní průměrná sledovanost mistrovství představuje 390 tisíc diváků, při 

diváckém podílu téměř 15 procent. Celkový divácký zásah činí přes 3,5 milionu 

diváků. Zatím nejsledovanějším utkáním bylo nedělní osmifinále Francie-Polsko, 

které na programu ČT sport vidělo 672 tisích diváků. 

3. V minulém týdnu se v Ženevě konalo Valné shromáždění Evropské vysilatelské 

unie, které mělo na programu kromě jiného projednání zpráv jednotlivých 

odborných panelů a komisí a schválení strategie EBU na příští období. Před 

samotným valným shromážděním se konala zasedání regionálních skupin, včetně 

regionu střední a východní Evropy, jehož je členem také Česká televize. V rámci 

shromáždění byla zvolena nová výkonná rada EBU, jejíž členy od nového roku 

budou například generální ředitel BBC Tim Davie, předseda portugalské RTP Nicolau 

Santos nebo šéfka italské RAI Marinella Soldi. 
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4. Česká televize připravila pro diváky obsáhlý informační servis k nadcházejícím 

prezidentským volbám, ve kterém představí uchazeče o post hlavy státu. Již nyní 

nabízí rozhovory s kandidáty na Hrad v Interview ČT24. Do konce roku s nimi 

natočí ještě sérii speciálů pořadu Hyde Park. Debaty prezidentských kandidátů, 

které se od dob zavedení přímé volby řadí k nejsledovanějším pořadům, připravuje 

Česká televize na leden. Od 28. prosince bude také vysílat předvolební spoty. 

Pravidla předvolebního a volebního vysílání jsou zveřejněna na stránkách České 

televize. 

5. Po čtyři neděle mohou diváci sledovat Adventní koncerty České televize, které letos 

vstoupily do svého 32. ročníku. Dobročinná akce se letos prostřednictvím koncertů 

z Břevnovského kláštera, pražské Lorety, Vyšehradu a Strahovského kláštera 

zaměří na vybrané neziskové organizace, jimiž jsou Denní centrum Žirafa 

v Karlových Varech, brněnský dětský hospic Dům pro Julii, Centrum pro rodinu 

a sociální péči v Hodoníně a Parent Project, sdružující rodiny dětí se vzácným 

nervosvalovým onemocněním. V jedné z nejstarších charitativních sbírek u nás se 

dosud podařilo rozdělit již více než čtvrt miliardy korun mezi 128 neziskových 

organizací. 

6. V úterý 29. listopadu se uskutečnilo zasedání Divácké rady, poradního orgánu 

České televize. Účastníci setkání vyslechli informace o připravovaných novinkách 

programu v příštím roce a úsporných opatřeních, včetně ukončení programu ČT3. 

V závěrečné diskusi kromě jiného zazníval ze strany členských organizací apel vůči 

politické reprezentaci k řešení dlouhodobé udržitelnosti veřejnoprávních médií. 

7. V minulém týdnu se konaly projekce pořadů České televize pro zástupce 

zahraničních televizních a distribučních společností. Tzv. screeningu se letos 

zúčastnilo 22 hostů, kteří zhlédli kompletní nabídku pořadů určených k distribuci 

v zahraničí. Mezi účastníky byli například slovenské televize RTVS a JOJ, polský 

komerční vysílatel Canal+ PL, distribuční společnost Balkan Vision 21 pro země 

Bulharska, Rumunska, Makedonie anebo distributor pro Latinskou Ameriku 

Magnatel. Pozornost vzbudily mj. seriály Kukačky, Případy 1. oddělení, První 

republika, Spravedlnost, Špunti na cestě. Velký zájem tradičně zaznamenaly také 

pohádkové příběhy a českotelevizní večerníčky. 

8. Česká televize byla mediálním partnerem udílení nejprestižnějšího českého ocenění 

za vědu a výzkum Česká hlava. Galavečer spojený s předáváním cen mohli diváci 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/prezidentske-volby/
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zhlédnout v neděli 4. prosince na programu ČT2 a k dispozici je také v iVysílání 

České televize. 

9. Česká televize ve vánočním čase připravila výstavu odkazující na díla legendární 

herečky Libuše Šafránkové. Vůbec první expozice věnovaná této osobnosti ukáže 

návštěvníkům Strahovského kláštera originální kostýmy, rekvizity, autentické 

fotografie, vzpomínky přátel a řadu dalších předmětů odkazujících na život a dílo 

této výjimečné herečky. Výstava ve Strahovském klášteře potrvá do 1. ledna 2023. 

10.V úterý 6. prosince se uskutečnilo tradiční Mikulášské promítání pro znevýhodněné 

děti. Dětem z dětských domovů či pěstounských rodin Česká televize nabídla 

předpremiérově promítání pohádky Krakonošovo tajemství a doprovodný program. 

Děti si také odnesly drobný dárek na památku. 

11.Česká televize byla na začátku prosince oceněna Vládním výborem pro osoby se 

zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního 

postižení. Reportáže pořadů Klíč, Televizní klub neslyšících a Reportéři ČT obsadily 

první, druhou i třetí příčku v kategorii televizní tvorby. Ceny Vládního výboru 

pro osoby se zdravotním postižením jsou udělovány od roku 1994 v kategoriích 

tiskové, rozhlasové a televizní. Posuzováno je to, jak daný mediální příspěvek 

oslovuje širokou veřejnost, seznamuje ji s tématem zdravotního postižení 

a pozitivně ovlivňuje přístup k tomuto tématu. 

12.Česká televize na předávání Cen Fóra dárců získala ocenění za nejúspěšnější 

projekt dárcovských SMS roku 2022, kterým se stal mimořádný koncert pro 

Ukrajinu. Zároveň Česká televize převzala i zvláštní uznání Fóra dárců za rychlou a 

efektivní pomoc Ukrajině. 

13.Česká televize uspěla na mezinárodním festivalu Heart of Europe ve Varšavě. 

Porota ocenila celkem tři projekty České televize, a to minisérii Podezření, projekt 

Na záchodcích, určený pro iVysílání a zaměřený na témata pro děti a mládež, a 

dále vzdělávací projekt webu Déčka. 

14.Česká televize zaznamenala první příčku, před Ministerstvem zahraničí a Akademií 

věd, v průzkumu nejžádanějších zaměstnavatelů mezi tuzemskými studenty 

humanitních oborů. Mezi studenty obchodních a byznysových oborů obsadila 12. 

příčku, vyplynulo z průzkumu společnosti Universum mezi 11 096 studujícími ve 

věku od 16 do 29 let. 
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15.Dokument České televize „Čas slavit a zpívat“ režisérky Jolany Matějkové získal 

Česko-německou novinářskou cenu za rok 2022, v kategorii multimédia. Porotu 

zaujal příběh paní Heleny Klímové, která strávila dětství za druhé světové války 

v sirotčinci a dnes pomáhá ostatním jako psychoterapeutka. Dokument vznikl 

v tvůrčí skupině náboženské tvorby a Česká televize jej odvysílala letos 14. května; 

k dispozici je také v iVysílání. 

16.Od 1. ledna 2023 Česká televize přestane vysílat program ČT3. Česká televize k 

tomuto kroku přistoupila v rámci nutných úsporných opatření, kterými reaguje na 

zvětšující se nesoulad mezi fixními příjmy a růstem cen nakupovaných vstupů a 

mezd. Česká televize o ukončení provozu diváky informuje v rámci kampaně na 

obrazovkách ČT. O případném obnovení programu v dalších letech bude možné 

rozhodnout až na základě legislativních záměrů na stabilizaci a udržitelnost 

dlouhodobého financování veřejnoprávních médií. 

V příštím roce bude Radě ČT předložena závěrečná zpráva o činnosti programu 

ČT3.  

 
 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 13. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 1. 12. 2022  

 

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

Omluveni:   

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelná informace finančního ředitele o hospodaření – 3Q a říjen 2022 

3. Návrh témat na kontrolní šetření 2023 

4. Projednání závěrečné zprávy z kontrolního šetření Koprodukce 

5. Projednání stanoviska DK k návrhu rozpočtu 

6. Plán činnosti na 1Q 2023 

7. Termíny jednání pro 1. pololetí 2023 

8. Různé 
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Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

Ad 2) Pravidelná informace finančního ředitele o hospodaření – 3Q a říjen 2022 

 

Usnesení č. DK 61/13/22 

DK projednala informaci o hospodaření ČT za 3Q a říjen roku 2022 a bere zprávy ředitele Davida 

Břinčila k tomuto tématu na vědomí.  

(5:0:0) 

 

Ad 3) Návrh témat na kontrolní šetření 2023 

 

Usnesení č. DK 62/13/22 

DK předkládá po diskusi s Radou ČT návrh plánu práce na rok 2023, který bude komise kvartálně 

upravovat podle aktuální časové situace: 

  

Návrh plánu práce a témat na kontrolní šetření DK ČT pro rok 2023 

 

Pravidelné činnosti: 

- Projednávání měsíčního a čtvrtletního reportingu hospodaření ČT; 

- Projednání informace společnosti EY ohledně statutárního auditu ČT a auditu hospodaření 

ČT (plánování, průběh a zjištění); 

- Projednání informací interního auditu ohledně provedených auditů, plánu auditu a stavu 

řešení doporučení DK; 

- Předložení připomínek ke struktuře a obsahu Výroční zprávy o hospodaření a účetní závěrky 

ČT; 

- Předložení „Rozboru hospodaření České televize za rok 2022 vypracovaný Dozorčí komisí 

v souladu s § 8a, odst. (9) zákona o ČT“; 

- Předložení analýzy a doporučení týkající se aktualizovaných Dlouhodobých plánů rozvoje 

ČT; 

- Předložení analýzy a doporučení týkající se Rozpočtu ČT na rok 2024; 

- Čtvrtletní zprávy o činnosti DK předkládané dle zákona o ČT; 

 

Pravidelně prováděná šetření: 

• Čerpání plánu investic 

• Výběrová řízení 

• Kontrola implementace doporučení z hloubkové analýzy nákladů  

 

Hlavní zaměření na rok 2023:  

Proces výroby (šetření po jednotlivých žánrech resp. způsobech výroby) se zaměřením na 

přípravu rozpočtů, zachycování a kontrolu vynakládaných nákladů. Zaměřit se na zpravodajství, 

sport a dramatickou tvorbu. 

Akvizice pořadů 

 

Další významná témata 

• Výnosy z podnikatelské činnosti – navázání na kontrolní šetření provedené v roce 2021 – 

prodej reklamního prostoru, sponzoringu, televizních práv, vlastní vydavatelská činnost 
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• Mzdy a personalistika – využití výstupů z Hloubkové analýzy nákladů a navázání na 

kontrolní šetření provedené v roce 2021 - fluktuace zaměstnanců, motivační a stabilizační 

programy, plánování počtu zaměstnanců a jejich vytížení 

 

Další náměty nebo oblasti: 

• Nová média 

• Kolektivní správa autorů a provozovací honoráře  

• Televizní poplatky  

Stav k 3. 11. 2022 

 (5:0:0) 

 

Ad 4) Projednání závěrečné zprávy z kontrolního šetření Koprodukce (4_1Q_2022) 

 

Usnesení č. DK 63/13/22 

Oblast koprodukcí obecně a kinodistribučních projektů specificky představuje značně komplexní 

agendu, kde se kvantitativně orientované a striktně procesně vymezené modely řízení prolínají 

s dynamikou kreativní umělecké tvorby, veřejné služby a tržních podmínek. 

Přehledové šetření kinodistribuční koprodukční aktivity ČT potvrdilo úzkou provazbu s obecnou 

komplexní agendou koprodukcí, a v ještě obecnějším rámci s funkčním modelem program – vývoj – 

výroba, s úrovní řízení, výkaznictví a kontrolních procesů odpovídající těmto obecným procesům a 

standardům ČT. V řadě ohledů jsou při tom zohledněna právě specifika filmové tvorby. 

Z rozsáhlého přehledového šetření vyplývá, že model řízení, kontroly a výkaznictví ČT jako celek je 

zjevně funkční, a to s řadou kvalitativně orientovaných specifických prvků a komplexních provazeb.  

Ve shodě s šetřením 1_3Q_2022 se jeví agenda účetních a výkaznických postupů, včetně míry 

jejich automatizace a aktuálnosti odpovídajících směrnic jako možná oblast pro specificky zaměřené 

budoucí šetření DK. 

Agenda kinodistribučních koprodukcí je významnou součástí produkčně- výrobního modelu ČT a 

současně hraje významnou roli v oblasti podpory české kinematografie. S ohledem na její 

materialitu a komplexní povahu je na místě, aby při projednávání relevantních pravidelných zpráv 

předkládaných Radě ČT věnovala Rada této oblasti odpovídající pozornost. V této souvislosti je 

aktuální i otázka dopadu uvažovaného snižování rozpočtových produkčních rámců na oblast 

filmových projektů. V současné době jsou informace o aktivitách ČT v oblasti kinodistribučních 

koprodukcí součástí Výroční zprávy o činnosti a také zpráv o činnosti divize Vývoj a Výroba. 

Doporučujeme, aby Rada jednou ročně dostávala k projednání komplexní materiál popisující aktivity 

v oblasti kinodistribučních koprodukcí s přehledem o vývoji posledních 3-5 let a návrhem alokace 

finančních prostředků popř. i žánrové zaměření na následující rok.  

 (5:0:0) 

 

Ad 5) Projednání stanoviska DK k návrhu rozpočtu 2_4Q_2022 

 

Usnesení č. DK 64/13/22 

 

2_4Q_2022 - Stanovisko DK k návrhu rozpočtu České televize na rok 2023 (návrh ze dne  

31. 10. 2022) 

DK se podrobně seznámila s návrhem rozpočtu a prodiskutovala s finančním ředitelem ČT způsob 

přípravy rozpočtu a předpoklady použité při návrhu jednotlivých částí rozpočtu. 
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DK konstatuje, že návrh rozpočtu vychází z aktualizovaných Dlouhodobých plánů programového, 

technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2023 – 2027 (návrh ze 

dne 31. 10. 2022). 

Výnosová stránka rozpočtu: 

Hlavním zdrojem financování České televize zůstávají televizní poplatky. Jejich výše zůstává od 

roku 2008 nezměněna a v souvislosti s vysokou inflací v roce 2022 a předpokládanou inflací v roce 

2023 se prudce snižuje reálná hodnota televizních poplatků. Pro rok 2023 jsou příjmy z televizních 

poplatků plánovány ve obdobné výši jako v rozpočtu pro rok 2022. Aktivní vymáhání poplatků 

v posledních letech vedlo k mírnému navýšení příjmů z poplatků, ale tento potenciál je již do značné 

míry vyčerpaný. Vedení ČT předpokládá, že bude pokračovat trend mírného snižování počtu 

poplatníků a proto se plánovaná výše poplatků mírně snižuje proti očekávané skutečnosti roku 2022 

(přibližně o 0,3%). 

Výnosy z podnikatelské činnosti se proti rozpočtu roku 2022 mírně zvyšují (+2,5%), ale proti 

očekávané skutečnosti roku 2022 snižují (-8%). Výnosy z podnikatelské činnosti jsou omezeny 

zejména díky omezením v rozsahu reklamy. Rozpočet pro rok 2023 předpokládá proti očekávané 

skutečnosti 2022 snížení příjmů z reklamy a sponzoringu a navýšení barterových výnosů (bartery 

mají nulový efekt na zdroje financování, protože ve stejné výši jsou vykazovány i náklady).  

Ostatní výnosy se zvyšují o 160% proti rozpočtu 2022, ale jen 6% proti očekávané skutečnosti roku 

2022. Hlavním faktorem je výrazný nárůst výnosových úroků, který ale není schopen ani částečně 

kompenzovat dopad podstatně vyšší inflace. 

Rozpočet roku 2023 předpokládá negativní saldo tvorby a zúčtování fondu televizních poplatků ve 

výši zhruba 690 mil. Kč. To znamená, že očekávané předpisy televizních poplatků by měly být o 

tuto částku nižší než vlastní zúčtování z fondu.  

Celkové výnosy pro rok 2023 jsou tedy plánovány o cca 200 mil. Kč vyšší než rozpočet roku 2022. 

Zhruba 3/4 tohoto nárůstu představuje vyšší zúčtování fondu televizních poplatků. 

Nákladová stránka rozpočtu: 

Největší položkou rozpočtu jsou mzdové náklady (mzdy a pojištění zaměstnanců). Rozpočet na rok 

2023 předpokládá navýšení mzdových nákladů o 8 %. Mzdový rozpočet je sestavený tak, aby 

umožňoval úpravy mezd a splnění dalších finančních podmínek vyplývajících z kolektivní smlouvy 

na rok 2023, která byla s odborovými organizacemi již dohodnuta. Vzhledem k předpokládanému 

dalšímu růst mezd v České republice bude tlak na zvyšování mezd představovat hlavní finanční 

riziko v následujících letech. Rozpočet proto počítá i s dalšími neplošnými úpravami mezd tak, aby 

mohla Česká televize reagovat na vývoj na trhu práce u jednotlivých profesí. Bez těchto úprav mezd 

by hrozila ztráta kvalifikovaných pracovníků zajišťujících klíčové procesy v oblasti výroby a vysílání. 

Výrobní úkol představuje externí náklady vynakládané na výrobu pořadů ČT. Rozpočet předpokládá 

jeho snížení o cca 3% resp. 70 mil. Kč. Ve většině žánrů klesá objem vlastní výroby, mírně se 

zvyšují náklady na akvizice. V roce 2023 se projevuje i vliv nižších nákladů na sportovní práva, 

neboť se jedná o rok, kdy nejsou velké mezinárodní sportovní akce jako olympijské hry, mistrovství 

světa ve fotbalu apod. Rozpočet zároveň zahrnuje náklady na výrobu pořadů pro vysílání 

v následujících letech (2024 případně později).  

Režijní náklady se zvyšují o 9 % proti očekávané skutečnosti a o 6% proti rozpočtu roku 2022. 

Největší navýšení je v položkách energie, opravy a udržování a ostatní osobní náklady. Rostou také 

náklady na i-vysílání, streaming a nové platformy. 
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Celkové náklady ve výši 7 384 mil. Kč zahrnují dále odpisy, DPH bez nároku na odpočet a další 

položky. Jak je uvedeno výše, celkový předpis televizních poplatků a výnosy z podnikatelské 

činnosti jsou o cca 680 mil. Kč nižší než náklady a rozdíl je dorovnáván zúčtováním fondu 

televizních poplatků. 

Celkové náklady jsou ovlivněny ukončením vysílání programu ČT3. Největší nákladovou položkou 

programu ČT3 bylo reprízné ve výši cca 50-60 mil. ročně, které je zahrnuto v režijních nákladech. 

Rozpočet dále předpokládá investice ve výši 472 mil. Kč. Ty jsou vynakládány na obnovu techniky, 

informační technologie a udržování areálů. Plánovaná výše investic nezahrnuje případné přesuny 

investic schválených pro rok 2022, ale v tomto roce nedokončených. Investiční rozpočet je o zhruba 

90 mil. Kč vyšší než základní schválené rozpočty v letech 2021 a 2022. 

Vývoj hotovosti: 

Předpokládaný zůstatek hotovosti na začátku roku 2023 je ve výši 1 753 mil. Kč. Tento zůstatek je o 

cca 870 mil. Kč vyšší než předpokládal rozpočet roku 2022 (886 mil. Kč). Tento rozdíl se skládá 

zejména z mimořádných příjmů z vratek DPH za období, kde došlo k ukončení sporů s finanční 

správou z důvodu prekluze (celkem 422 mil. Kč), úspor v nákladech roku 2022 a zrušení nebo 

odložení některých investic. Naopak rozpočet roku 2023 předpokládá snížení hotovosti o 616 mil. 

Kč na 1 137 mil. Kč. Pokud se týče ještě probíhajících sporů mezi ČT a finanční správou o odpočet 

DPH, lze jen velmi obtížně odhadnout, kdy budou ukončeny a jaký bude výsledek, a proto není 

možné predikovat případné další mimořádné výnosy. Žádné výnosy související s 

případnými dalšími vratkami DPH a příslušenstvím nejsou v návrhu rozpočtu zahrnuty. 

Rozpočet pokrývá náklady na plánované činnosti a provoz areálů České televize a umožňuje 

zachovat rozsah vysílání na 6 kanálech (po ukončení provozu ČT 3), ale za cenu úspor a snížení 

výdajů na výrobu vlastního obsahu, které jsou nevyhnutelným důsledkem růstu cen při nezměněné 

výši poplatku. Vzhledem k nejistotě ohledně financování veřejné služby v dalším období, 

předpokládá investiční rozpočet postupnou redukci zejména technických výrobních kapacit, ale 

zajišťuje potřebné investice do areálů ČT.  

DK nemá k rozpočtu připomínky a doporučuje Radě jeho schválení. 

Projednáno a schváleno DK dne 1. 12. 2022 

 (5:0:0) 

 

Ad 6) Plán činnosti na 1Q 2023 

 

Usnesení č. DK 65/13/22 

DK projednala a schválila návrh plánu kontrolní činnosti na 1Q 2023 a dovoluje si jej postoupit Radě 

ČT ke schválení.  

 

Q12023 

Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT 

2. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2022 

3. Akvizice pořadů – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému 

detailnímu šetření 

4. Výnosy z podnikatelské činnosti – navázání na kontrolní šetření provedené v roce 2021 – 

prodej reklamního prostoru, sponzoringu, televizních práv, vlastní vydavatelská činnost 
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Pravidelné činnosti 

5. Diskuse s externím auditorem po skončení předauditu roku 2022 – rizikové oblasti, 

auditorské a účetní postupy 

6. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2022 a měsíční 

reporting, významné události 

7. Informace o činnosti interního auditu 

8. Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a 

odst. 9 zákona o České televizi  

9. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT 

 

Ad 7) Termíny jednání pro 1. pololetí 2023 

 

Usnesení č. DK 66/13/22 

DK bere na vědomí další termíny jednání:  

Čtvrtek 5. 1. 2023 v 10.00 hod. 

8. 2. 2023 

1. 3. 2023 

12. 4. 2023 

10. 5. 2023 

7. 6. 2023 

(5:0:0) 

 

Ad 8) Různé 

 

DK vyslechla informaci Evy Hubkové o stavu přípravy stanoviska 1_4Q_2022 HV přípojka v TS 

Brno. 

 

 

Ing. Michal Petrman, CSc. 

 předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

  Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na r. 2023 

leden 2023 Zpráva o programu ČT24 (2022) 

únor 2023 Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání (2022)  

únor 2023 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2022 

únor 2023 Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2022) 

březen 2023 Zpráva o programu ČT art (2022) 

březen 2023 Zpráva o programu ČT:D (2022) 
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březen 2023 Zpráva o programu ČT1 (2022)  

březen 2023 Schválení Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2022 

březen 2023 Informace o soudních sporech a správních řízeních (2022) 

duben 2023 Závěrečná zpráva o programu ČT3 (2022)  

duben 2023 Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2022 

duben 2023 Zpráva o programu ČT2 (2022) 

duben 2023 Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2022 

duben 2023 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2022) 

květen 2023 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2022 

květen 2023 Informace o činnosti divize Marketing (2022) 

květen 2023 Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu GŘ (2022) 

červen 2023 Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT (2022) 

červen 2023 Zpráva o činnosti divize Technika (2022) 

červen 2023 Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2022 

červenec 2023 
Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů 
(2022) 

červenec 2023 Informace o činnosti divize Výroba (2022) 

srpen 2023 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod (2022) 

srpen 2023 Informace o plnění rozpočtu ČT za 1. pol. 2023 

srpen 2023 Aktualizace dlouhodobých plánů 2024 – 2028 

září 2023 Zpráva o programu ČT sport (září 2022 – srpen 2023) 

září 2023 Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2022)  

říjen 2023 Návrh rozpočtu Rady ČT na rok 2024 

říjen 2023 Návrh rozpočtu ČT na rok 2024 

listopad 2023 Schválení rozpočtu Rady ČT na rok 2024 
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listopad 2023 Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2023 

listopad 2023 Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2024 

prosinec 2023 Projednání a schválení rozpočtu ČT na rok 2024 

 

 
 
Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT  
 

Zpráva z pracovní návštěvy BBC v Londýně a Manchesteru 

Ve dnech 9. ‒ 11. listopadu 2022 Rada České televize spolu s generálním ředitelem ČT Petrem 

Dvořákem uskutečnila pracovní cestu části svých členů do Spojeného království za účelem 

návštěvy BBC, tamního hlavního veřejnoprávního vysílatele. Cílem pracovní cesty bylo inspirovat se 

v prostředí, které je pokládáno za etalon kvalitní mediální veřejné služby a které má také velmi 

propracované systémy kontroly médií veřejné služby. 

Co se týká nejvyšších manažerů BBC, měla česká delegace možnost diskutovat v londýnské 

centrále vysílatele s generálním ředitelem Timem Daviem a s Davidem Jordanem, ředitelem 

redakční politiky a standardů. Mezi témata patřily zejména otázky dodržování kontroly redakčních 

standardů a agendy diváckých a posluchačských podnětů a stížností. V neposlední řadě se radní 

zajímali také o poměr mezi BBC a jejím regulátorem Ofcom. To bylo tím přínosnější, že dalšími 

partnery pracovního jednání byla ředitelka Content Policy Shiobhan Walsh a její dvě 

spolupracovnice z britského regulačního úřadu Ofcom. Radní tedy měli možnost porovnat přístup 

obou stran dané agendy a komunikace. Členy RČT zaujala například skutečnost, že diváckým a 

posluchačským podnětům je připisována velká váha, a dokonce jsou integrálním nástrojem kontroly 

BBC. 

Druhý intenzivní pracovní den se odehrál v Manchesteru, kde česká delegace navštívila několik 

pracovišť tamního Media City (televizní ateliéry, produkční prostory vysílání BBC pro děti (CBBC) a 

redakci a nové studio BBC Sport). Česká delegace se zde postupně setkala a jednala s vedoucím 

oddělení žurnalistiky BBC Sport Stephenem Mawhinneyem, ředitelem studií Andym Watersem, 

vedoucím pracovníkem dětského pořadu CBBC Newsround Lewisem Jamesem a s průzkumníkem 

metaverse Spencerem Marsdenem. Rovněž tato část zahraniční pracovní cesty tak byla pro členy 

Rady ČT velmi přínosná. 

7. 12. 2022 

Pavel Matocha 

 
Příloha č. 5 k zápisu z 14. jednání RČT - stanovisko AK 
Šťovíček Šťovíček k rozsudku NSS – samostatný materiál 
 
 
 
 



 

 

 

Posouzení dopadů rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, 

sp. zn. 4 As 422/2021, zejména ve vztahu k možnostem podání ústavní 

stížnosti a vymáhání škody na členech Rady České televize 
 

 

 

Pro:   Rada České televize (dále také „Klient“ nebo „RČT“) 

Od:   Šťovíček : Šťovíček, advokátní kancelář s.r.o. („Advokátní kancelář“ nebo „my“) 

Zpracovatel: JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., advokát a jednatel Šťovíček : Šťovíček, advokátní 

kancelář s.r.o. 

Datum:  29. 11. 2022 

 

 

 

Advokátní kancelář byla Klientem požádána o zpracování právního rozboru k níže položeným 

otázkám, které zejména souvisejí s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, sp. 

zn. 4 As 422/2021, v právní věci o žalobě proti usnesení Rady ze dne 11. 11. 202, č. 225/18/20, včetně 

možnosti podání/nepodání ústavní stížnosti v této věci. 

 

1. Lze ze specifické (zákon o ČT) nebo obecné právní úpravy vyvodit povinnost Rady ČT a vedení ČT 

vyčerpat všechny právní kroky, které se nabízejí k odvrácení škody, která po rozhodnutí NSS hrozí 

České televizi?  Konkrétně jde o podání resp. nepodání ústavní stížnosti vůči rozhodnutí NSS.  Je v 

tomto konkrétním případě na místě podávat ústavní stížnost? 

a) Ústavní stížnost představuje specifický prostředek k ochraně základních práv a svobod, a to 

pouze v případě porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. V mnoha případech 

potom dochází k podávání ústavních stížností pouze z opatrnosti, ačkoliv neexistuje ani malá  

šance na úspěšné vyřešení věci. V tomto konkrétním případě ale považujeme podání ústavní 

stížnosti za důvodné, a to zejména z důvodu, že NSS považuje odvolání členů DK za 

nezákonné, neboť se mělo jednat o výkon státní moci a RČT postupovala v rozporu s čl. 2 

Ústavy a čl. 2 Listiny. V daném případě nic nenasvědčuje tomu, že by výkon funkce člena DK 

podléhal veřejnoprávní normě a že by skutečně volba nebo odvolání měly povahu správního 

rozhodnutí a jednalo by se o výkon státní moci ve smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 

Listiny. Proto bylo na místě posuzovat vztah člena orgánu k právnické osobě podle 

soukromoprávních předpisů a nikoliv v kontextu čl. 2 Ústavy a čl. 2 Listiny. Nelze tedy 

souhlasit se závěrem Nejvyššího správního soudu, že se v daném případě jednalo o výkon 

svrchované státní moci ve smyslu čl. 2 Ústavy a čl. 2 Listiny. Právní řád České republiky RČT 

nepřiznává žádnou působnost v oblasti veřejné správy a nelze tedy ani dovozovat, že se v 

případě jmenování nebo odvolávání členů DK jednalo o výkon státní moci/výkon státní správy.   

 

b) Tímto překvapivým rozhodnutím Nejvyšší správní soud zejména porušil právo RČT na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práva a svobod. 

RČT v podstatě navíc ani nemá k dispozici jiný prostředek nápravy nežli podání ústavní 

stížnosti; o překvapivé rozhodnutí se potom jednoznačně jedná, neboť NSS věc posoudil 
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právně odlišně od městského soudu a RČT se výsledek tohoto odlišného právního posouzení 

dozvěděla až ze samotného rozsudku ze dne 20. 10. 2022. Vydání tzv. překvapivého 

rozhodnutí může být přitom vytýkáno i dovolacímu soudu – viz např. rozhodnutí Ústavního 

soudu sp. zn. IV. ÚS 560/08, sp. zn. II. ÚS 46/16, sp. zn. IV. ÚS 4044/16. Zaujme-li dovolací 

soud zcela jiný právní názor, než jaký byl podkladem rozhodnutí nalézacího i odvolacího 

soudu, a změní-li rozsudek odvolacího soudu bez nařízení jednání, aniž by dovolatelům 

poskytl možnost seznámit se s jeho právním názorem, způsobuje tímto svým postupem 

nepřípustné odnětí práva dovolatelů vyjádřit se k takové změně právního názoru a 

argumentovat ve svůj prospěch. Takový postup Nejvyššího soudu (analogicky zde Nejvyššího 

správního soudu) je potom v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod. 

 

c) RČT nebylo ze strany Nejvyššího správního soudu umožněno vyjádřit se k této nové úvaze 

soudu o tom, že odvolání členů DK z jiného nežli v zákoně o ČT formulovaného důvodu nebylo 

vůbec možné učinit. Jednalo se přitom o velice důležitou otázku, neboť RČT členy DK odvolala 

oprávněně z důvodu vyslovení vážných výhrad k jejich práci a měla (společně s městským 

soudem) za to, že postupovala v souladu se zákonem. Rozsudek NSS je navíc i vnitřně 

rozporný, neboť v dalších částech rozsudku je výslovně ze strany soudu uváděno, že se v 

daném případě nejednalo o správní řízení/ formalizovaný úřední postup, tj. výkon státní moci. 

 

d) Vzhledem k tomu, že Ústavní soud ČR může jako jediný autoritativně posoudit správnost 

právního názoru NSS, považujeme za účelné podání ústavní stížnosti proti rozsudku NSS. 

Rozsudek NSS ze dne 20.10.2020 je navíc možno označit za tzv. překvapivé rozhodnutí a v 

daném případě byl porušen princip dvojinstančnosti soudního rozhodování jakožto prostředek 

ochrany účastníků před takovýmto překvapivým rozhodnutím. Postupem NSS rovněž došlo k 

porušení principu „rovnosti zbraní“, který je nedílnou součástí pojmu spravedlivého řízení; 

požadavek „rovnosti zbraní“ ve smyslu „spravedlivé rovnováhy“ mezi účastníky řízení se 

potom v zásadě uplatňuje jak v civilních, tak i trestních věcech. 

 

2. Pokud by vedení ČT a Rada ČT nevyužili možnost podání ústavní stížnosti, a ČT by pak vymáhala 

vzniklou škodu na členech Rady, kteří pro odvolání dozorčí komise hlasovali, bylo by nepodání 

ústavní stížnosti ze strany ČT validním argumentem proti vymáhání škody na členech Rady?  

a) Vymáhání škody po členech RČT je velice sporné. 

b) Z rozhodnutí NSS vyplývá, že se v daném případě jednalo o správní rozhodnutí. 

c) Pokud se tedy jednalo o správní rozhodnutí a o výkon státní moci, nebyla RČT oprávněna 

členy DK odvolávat z důvodů vážných výhrad k jejich práci. Potom ale musí rovněž platit, že se 

v případě náhrady škody musí postupovat v režimu zákona č. 82/1998 Sb., který přesně 

stanoví, jaký je postup při náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. 

d) Tento zákon zejména výslovně stanoví, že za škodu odpovídá stát; zákon o ČT (§ 1 odst. 3) ale 

stanoví, že stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize naopak neodpovídá za 

závazky státu, citace: „Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá 

za závazky státu.“ 
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e) Dále je velice sporné vlastní zavinění členů RČT, kteří byli v dobré víře, že postupují v souladu 

se zákonem (viz rovněž zpracovaná dobrozdání od renomované advokátní kanceláře Kocián 

Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.). 

f) Jednalo se dále o věc, která byla NSS řešena nově a v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí 

NSS, tj. zejména tedy závěr, že se v daném případě jednalo ze strany RČT o výkon státní moci, 

názory soudů obou stupňů se navíc diametrálně lišily.  

g) Lze dále argumentovat, že se jednalo o tzv. překvapivé rozhodnutí (viz výše), když NSS ve 

svém rozsudku ze dne 20. 10. 2022 nerespektoval právní názor městského soudu vyjádřený v 

rozhodnutí MS ze dne 3.11.2021 a naopak konstatoval, že RČT není oprávněna odvolávat 

členy DK z důvodu vyslovení vážných výhrad k jejich práci; o překvapivé rozhodnutí se potom 

jednoznačně jedná, neboť NSS věc posoudil právně odlišně od městského soudu a RČT se 

výsledek tohoto odlišného právního posouzení dozvěděla až ze samotného rozsudku NSS a 

neměla ani možnost se k tomuto odlišnému názoru NSS vyjádřit. 

h) Výsledek předmětného sporu tedy závisel čistě na právním posouzení k možnostem 

odvolávání členů DK, rozhodnutí tedy záviselo čistě na výkladu právního ustanovení zákona. 

Tato otázka byla nově vyřešena až předmětným rozhodnutím NSS, když každá ze stran 

vykládala tuto otázku rozdílně a až NSS nově dovodil, že RČT nebyla oprávněna členy DK 

odvolávat s poukazem na vyslovení vážných výhrad k jejich práci. 

i) Je tedy velice sporné zde dovozovat zavinění členů RČT, když právní názory se často během 

času mění a vyvíjejí. Tento odlišný názor členů RČT tedy nelze považovat za vadný v 

důsledku nedostatečných odborných znalostí anebo nedostatečné orientaci v prostředí ČT. 

j) Co se týče povinnosti podání nebo nepodání ústavní stížnosti, jak je uvedeno shora, ústavní 

stížnost představuje specifický prostředek k ochraně základních práv a svobod a nelze obecně 

dovozovat povinnost např. státních orgánů podávat proti pravomocným soudním 

rozhodnutím ústavní stížnost. Vzhledem ke specifické situaci v této věci způsobené zejména 

okolností, že rozhodnutí NSS lze označit za překvapivé a rozporné s dosavadní rozhodovací 

praxí NSS, lze ale doporučit, aby rozhodnutí NSS bylo podrobeno přezkumu ze strany 

Ústavního soudu. Současný náhled Ústavního soudu na uvedenou problematiku lze 

prezentovat na nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3317/15, ze dne 19. 4. 2016, ve kterém 

se Ústavní soud vyjádřil následovně: 

 

„Dospěje-li odvolací soud k závěru o věcné nesprávnosti výroku rozhodnutí soudu prvního 

stupně na základě odlišného právního posouzení věci, aniž by s ním v rozporu se zásadou 

zákazu překvapivých rozhodnutí účastníky seznámil a dal jim příležitost se k němu vyjádřit, 

jde o postup, jímž došlo k porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod“.   

 

k) Podání ústavní stížnosti je tedy v daném případě zcela namístě; závěrem pro úplnost 

uvádíme, že podle zásady vigilantibus iura scripta sunt (práva patří bdělým) by se členové RČT 

mohli příp. žalobě o náhradu škody bránit také z důvodu, že v daném případě nebyly využity 

ze strany ČT všechny právní prostředky obrany v této věci, tj. včetně ústavní stížnosti proti 

rozsudku NSS. 
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3. Jaké lze najít právní pochybení a zavinění škody ze strany členů Rady hlasujících pro odvolání 

Komise, když  

> rozdílné rozhodování dvou soudních instancí svědčí o nejednoznačnosti zákona;  

> neexistoval judikát;  

> existoval precedens, který nikdo nikdy nerozporoval;  

> vedení ČT si vyžádalo k danému tématu stanovisko od respektované kanceláře, které podporuje 

odvolací krok a hlasování Rady a členové Rady jeho obsah znali před hlasováním;  

> někteří individuální členové Rady si nechali privátně zpracovat další stanovisko od dalších 

kanceláří s obdobnými závěry jako v předchozím bodě, a seznámili s ním členy Rady. Které další 

kroky měli členové Rady učinit, aby jejich jednání bylo klasifikováno jako odpovědné, a vyvozeno 

tak i jejich nezavinění? Měli se i přes argumenty uvedené výše vzdát hlasování v rámci jakési 

předběžné opatrnosti? Jakou právní roli v tom může hrát jasně a dlouhodobě deklarovaná 

nespokojenost s činností komise jako poradního orgánu Rady?  

 

Jak je uvedeno shora, zavinění členů RČT je velice sporné, zejména z důvodu, že se jednalo o právní 

posouzení věci. Tento odlišný názor členů RČT tedy nelze považovat za vadný v důsledku 

nedostatečných odborných znalostí anebo nedostatečné orientaci v prostředí ČT. („Pro každý názor, 

tedy i pro názor právní platí, že jej lze sdílet nebo s ním polemizovat, právní názory se často během 

času vyvíjejí a mění. Je proto třeba vždy zkoumat, zda nesprávný právní názor je důsledkem 

nedostatečných odborných znalostí, nedostatečné orientace v právním řádu apod.“) 

 

4.  Má ČT odvolaným členům DK tedy hradit „vzniklou škodu“ (ušlé odměny členů DK)?  

 

S ohledem na právní závěry z rozsudku NSS je  velice sporné, kdo má platit případnou náhradu škody, 

když zákon č. 82/1998 Sb. stanoví, že za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem odpovídá stát. Stát ale neodpovídá za závazky České televize a Česká 

televize neodpovídá za závazky státu. Není tedy postaveno vůbec najisto, kdo by náhradu škody měl 

vlastně hradit. I z tohoto důvodu je vhodné podat v této věci ústavní stížnost, aby došlo k 

definitivnímu vyjasnění celé věci. 

 

5. Kdo má ústavní stížnost podat, Česká televize nebo Rada ČT? 

 

V daném případě doporučujeme i s ohledem na zásadní význam rozhodnutí NSS, aby příp. ústavní 

stížnost byla podána z opatrnosti jak Českou televizí, tak RČT; bude dále zvýšena pravděpodobnost, že 

Ústavní soud věc přezkoumá po věcné stránce a podaná ústavní stížnost nebude Ústavním soudem 

odmítnuta z důvodu neoprávněnosti jejího navrhovatele. Ústavní soud by se navíc v případě odmítnutí 

ústavní stížnosti podané ze strany RČT z důvodu neoprávněnosti RČT k podání ústavní stížnosti musel 

meritorně zabývat právním postavením RČT, příp. přímo i ve vztahu k ústavní stížnosti napadenému 

rozhodnutí NSS, tj. bude postaveno zcela najisto, jaké je právní postavení RČT a zdali je subjektem 

procesně legitimovaným k účastenství v soudním řízení (přímo ze strany Ústavního soudu). RČT je 

navíc aktuálně částečně „paralyzována“ ve své činnosti, když fakticky nemůže rozhodovat o 

personálním složení DK i v případech vážných výhrad RČT k práci DK jakožto poradního orgánu. Je 

nutno konečně brát v úvahu také to, že jiným soudem, tj. Městským soudem v Praze, již bylo 

pravomocně shledáno, že odvolání členů DK ze strany RČT bylo důvodné a zákonné, včetně toho, že ČT 
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hospodaří s veřejnými prostředky v rozsahu jednotek miliard Kč a je tedy zcela nezbytné, aby měla 

funkční RČT a DK. 

 

 

***** 

 

Toto posouzení je určeno výhradně pro potřeby Klienta a vychází z informací Klientem poskytnutých 

a veřejně dostupných. Stanovisko prezentuje právní názory Advokátní kanceláře, nelze ovšem 

vyloučit, že orgány veřejné moci mohou zaujmout k posuzované problematice stanovisko odchylné. V 

případě navazujících doplňujících dotazů či potřeby bližšího objasnění nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

 

 

 

Šťovíček : Šťovíček, advokátní kancelář s.r.o. 

JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., advokát a jednatel Šťovíček : Šťovíček, advokátní kancelář s.r.o. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


