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Zápis z 1. jednání Rady České televize ze dne 11. 1. 2023 

 

Přítomni osobně:  R. Bradáč, 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. Dvořák, V. Karmazín, P. Matocha – příchod 13:04 hod. 

    

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:   K. Novák 

Hosté: V. Kolář, H. Chudárek, V. Myslík, 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 činnosti divize Výroba (2021)  

7. Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod (2021) 

8. Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2022 a harmonogram přípravy 

9. Harmonogram volby generálního ředitele 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh L. Veselého: Zařadit bod Situace ohledně redakce pořadu Reportéři ČT 

 

Návrh předsedy K. Nováka: Kdo nesouhlasí s návrhem L. Veselého?  

 (7:0:0) Návrh byl přijat. Bod nebude zařazen. 

PRO: M. Doktor, V. Ježek, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek 

 

Usnesení č. 01/01/23: 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. Harmonogram volby generálního ředitele 

7. Informace o činnosti divize Výroba (2021)  

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

9. Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2022 a harmonogram přípravy 

10. Stížnosti a podněty 
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11. Různé 

12. Závěr 

  

 (12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

 ZDRŽEL: L. Veselý 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 02/01/23: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Roman Bradáč a René 

Kühn a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

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

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

 Bez usnesení 

 

 

4) Informace GŘ 
 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 

 

 
Usnesení č. 03/01/23: Rada vzala na vědomí informaci o stavu šetření stížností na chování 

M. Wolnera a N. Fridrichové a žádá generálního ředitele o průběžné informování o vývoji 

šetření v rámci ČT, zejména pak o seznámení s výsledky práce komise ČT. 

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

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

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

 

  

5) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 04/01/23: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání dozorčí komise RČT ze dne 5. 

1. 2023. 

(Příloha č. 2) 

 (11:0:0) Návrh byl přijat. L. Veselý, I. Racek byli mimo místnost. 

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

T. Samek, P. Šafařík, J. Šlégr,  
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Usnesení č. 05/01/23: 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 4. čtvrtletí 

roku 2022. (Usnesení č. DK 06/01/23 je součástí zápisu z 1. jednání DK v roce 2023) 

(12:0:0) Návrh byl přijat. L. Veselý byl mimo místnost. 

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

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

 

Usnesení č. 06/01/23: Rada (po projednání v dozorčí komisi-Usnesení č. DK 03/01/23) bere na 

vědomí záměr České televize nakládat s nemovitostmi ve vlastnictví České televize – pozemky 

parc. č. 8810/1, o výměře 1480 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, parc. č. 

8824/2, o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, a parc. č. 4281/4, 

o výměře 4495 m2, druh pozemku: zastavěná ploch a nádvoří, jehož součástí je stavba Líšeň č. 

p. 2345, stavba pro administrativu, to vše zapsané na LV č. 10333 pro k. ú. Líšeň, obec Brno, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, za 

účelem udělení souhlasu podle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem horkovodní 

přípojky pro objekt Televizního studia Brno a realizací projektu výstavby horkovodní přípojky v 

Televizním studiu Brno.  

(12:0:1) 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, L. Veselý 

ZDRŽEL SE: R. Bradáč 

 

Usnesení č. 07/01/23: Rada (po projednání v dozorčí komisi-Usnesení č. DK 04/01/23) uděluje 

svůj předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 č. NAJ-32200010 smlouvy o nájmu č. 

1080191/3182 na pronájem prostoru nacházejícího se v budově České televize, v Brně, v ulici 

Trnkova 2345/117, PSČ 628 00, která je součástí pozemku parc. č. 4281/4, v katastrálním území 

Líšeň, obec Brno, to vše zapsáno na LV č. 10333 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno – město, pro účely umístění a provozování potravinových a 

nápojových automatů, se společností DELIKOMAT s.r.o., IČO: 63475260, se sídlem U Vlečky 

843, 664 42 Modřice, a to na dobu určitou do 31. 12. 2025.  

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

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

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

 

Usnesení č. 08/01/23: Rada po předchozím projednání bere na vědomí záměr České televize 

nakládat s nemovitostí ve vlastnictví České televize spočívající v uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti č. OST-42200012 s paní Romanou Cinerovou, panem Tomášem Cinerem a panem 

Danielem Lištvanem, jejímž předmětem je úplatné zřízení služebnosti průchodu a průjezdu k 

pozemku ve vlastnictví České televize parc. č. 635/5, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na 

LV č. 117 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava ve prospěch stávajících 

podílových spoluvlastníků a všech následných vlastníků pozemku parc. č. 637/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 703, jiná stavba, zapsaného na LV č. 1771 

vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro 

katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava.  

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

PRO: R. Bradáč, 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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Usnesení č. 09/01/23: Rada po předchozím projednání uděluje dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 

483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k uzavření 

Smlouvy o zřízení služebnosti č. OST-42200012 s paní Romanou Cinerovou, panem Tomášem 

Cinerem a panem Danielem Lištvanem, jejímž předmětem je úplatné zřízení služebnosti 

průchodu a průjezdu k pozemku ve vlastnictví České televize parc. č. 635/5, zapsaném na LV č. 

117 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, 

pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava ve prospěch stávajících podílových 

spoluvlastníků a všech následných vlastníků pozemku parc. č. 637/1, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 703, jiná stavba, zapsaného na LV č. 1771 vedeného 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava.  

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

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

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

 

 

6) Harmonogram volby GŘ 

 

Usnesení č. 10/01/23: Rada schvaluje harmonogram volby generálního ředitele České televize 

na funkční období říjen 2023 až září 2029: 

- 15. 2. 2023: zahájení výběrového řízení (vyhlášení podmínek) 

- 17. 4. 2023 (16:00h): uzávěrka přijímání přihlášek 

- 19. 4. 2023: zveřejnění seznamu kandidátů 

- 17. 5. 2023: hlasování o zúžení počtu uchazečů na 5 kandidátů, kteří postupují do 

závěrečného kola 

- 7. 6. 2023: prezentace kandidátů na jednání Rady ČT, pohovory a volba GŘ 

 

(9:2:2) Návrh byl přijat. 

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

Šafařík 

PROTI: P. Matocha, L. Veselý 

ZDRŽELI SE: J. Šlégr, R. Bradáč 

 

 

7) Informace o činnosti divize Výroba 

 

Usnesení č. 11/01/23: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Výroba“ a 

žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. července 2023. 

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

PRO: R. Bradáč, 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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8) Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod 

 

Usnesení č. 12/01/23: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize 

Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod“ a žádá generálního ředitele, aby předložil 

aktualizaci materiálu v termínu do 31. srpna 2023. 

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

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

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

 

 

9) Osnova VZ o činnosti ČT v roce 2022 a harmonogram přípravy 

 

Usnesení č. 13/01/23: Rada po projednání schvaluje materiál „Výroční zpráva o činnosti ČT v 

roce 2022 – osnova“ a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti v roce 2022. 

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

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

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

 

Usnesení č. 14/01/23: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o činnosti 

v roce 2022 předsedu Karla Nováka a radního Ladislava Mrklase. 

 

Pracovní skupina RČT a pověření garantů jednotlivých kapitol: 

 

A. Vývoj ukazatelů RQI – K. Novák 

 

B. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 

CÍL 1 – Poskytování zpravodajských a publicistických informací, udržování a rozvoj občanské 

společnosti a demokracie – R. Bradáč 

CÍL 2 – Podpora vzdělanosti a vzdělávání – I. Racek 

CÍL 3 – Podpora kultury - L. Veselý 

CÍL 4 - Podpora sportu – M. Doktor a J. Šlégr 

CÍL 5 – Prezentace regionů České republiky, Evropy a světa – T. Samek 

CÍL 6 – Podpora nových médií a vysílacích služeb – R. Kühn  

 

C. Vysílání pro specifické divácké skupiny– M. Richterová 

 

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

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

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

 

 

10) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 15/01/23: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti: čj. 

CT3046/2022-15, e8/23,  e244/22, e241c/22. 

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

PRO: R. Bradáč, 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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Usnesení č. 16/01/23: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření tyto stížnosti: čj. 

CT3046/2022-16, CT3046/2022-17, e4/23, e256/22, e257/22, e257a/22, e262/22, e264/22, 

e265/22, e269/22, e275/22, e194/22, e93a/22, e241/22, e241a, b/22, CT3046/2022. 

(9:0:4) Návrh byl přijat. 

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

Veselý 

ZDRŽEL SE: M. Doktor, V. Ježek, R. Kühn, M. Richterová 

 

Usnesení č. 17/01/23: Rada schvaluje návrhy odpovědí na stížnosti: CT35044/2022, e186/22, 

e159/22, e153/22, e152/22, e148a/22, e49/22, CT12978/2022-2, CT35044/2022-19, e270/22. 

(12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

 ZDRŽEL SE: M. Doktor 

 

Usnesení č. 18/01/23: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT K. Nováka o stavu 

řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

  ZDRŽEL SE: M. Doktor 

 

 

11) Různé 

 

a) Usnesení č. 19/01/23: 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, T. Samek, P. Šafařík, 

J. Šlégr 

 PROTI: V. Ježek, L. Veselý 

 ZDRŽELI SE: M. Doktor, M. Richterová 

 

b) Usnesení č. 20/01/23: Rada souhlasila s vystoupením pana Třeštíka v délce 3 minut. 

(12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

 ZDRŽEL SE: M. Doktor 

 

c) Program 2. jednání Rady ČT v roce 2023, které se uskuteční ve středu dne 15. 2. 2023 

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

12) Závěr  

 

 

 

 

   Mgr. Karel Novák 

   předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 1. jednání dozorčí komise 

3) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2022 – osnova a harmonogram 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

  

 

Mgr. Roman Bradáč        René Kühn 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 1. jednání Rady ČT dne 11. ledna 2023 

1. Česká televize se loni s průměrným podílem na sledovanosti 31,47 % stala popáté 

v řadě nejvyhledávanějším tuzemským vysílatelem. Nejvyšší sledovanost 

zaznamenala nejen v průběhu dne, ale znovu i v hlavním vysílacím čase. Loni se 

dařilo také jednotlivým stanicím, zejména Déčku a Artu, které dosáhly na druhý 

nejlepší výsledek své historie. Česká televize tradičně ovládla i žebříček 

nejsledovanějších pořadů loňského roku na celém televizním trhu.  

Divácky úspěšné bylo vánoční vysílání. Dohromady si sváteční program České 

televize nenechala ujít bezmála polovina diváků u televizních obrazovek. Pohádku 

Krakonošovo tajemství v televizi nebo v iVysílání vidělo více než 3,6 milionu 

diváků starších čtyř let. Stala se tak vůbec nejsledovanější premiérovou vánoční 

pohádkou vysílanou 25. prosince, a to od začátku měření sledovanosti v roce 1997. 

Zároveň se jedná o nejsledovanější pořad od roku 2006. 

Nejvyhledávanějším pořadem Štědrého dne na všech tuzemských stanicích byla 

televizní premiéra pohádky Tajemství staré bambitky 2, která k obrazovkám 

přilákala přes 3,2 milionu diváků starších čtyř let.  

2. Česká televize loni zaznamenala také mírné zvýšení kvalitativního ukazatele 

spokojenosti, jehož průměrná hodnosta stoupla na 8,6 bodu, což bylo zatím nejvíce 

v historii. Nejlépe hodnocenými kanály byly ČT sport, ČT art a ČT3, které měly 

shodně 8,8 bodu. Hlavní program ČT1 se v průběhu roku pohyboval mezi 

hodnotami 8,4-8,6 a s ročním průměrem 8,5 bodu se vrátil na hodnotu z let 2019 a 

2020. Nadprůměrně hodnocen byl také program ČT2, který měl 8,7 bodu. 

Spokojenost ČT24 se v posledním roce zvýšila o dvě desetiny na 8,5 bodu. 

Z premiérové dramatické tvorby nejvyšší hodnoty spokojenosti zaznamanely seriály 

Případy 1. oddělení a Devadesátky. Ze zábavných pořadů byly nejlépe 

hodnoceny pořady Na plovárně a Toulavá kamera.  

3. Na Štědrý den Česká televize do vysílání zařadila tradiční přímý přenos půlnoční 

mše, tentokrát z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Do moravské metropole 

diváci zavítali také na Nový rok, kdy program ČT2 uvedl přímý přenos novoroční 
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ekumenické slavnosti v českobratrském evangelickém chrámu Jana Ámose 

Komenského, známým jako Červený kostel.  

1. ledna večer pak kulturní program ČT art odvysílal tradiční přímý přenos 

novoročního koncertu České filharmonie. Záznam této události je ke zhlédnutí 

v iVysílání. 

4. Česká televize na přelomu roku přinesla projevy ústavních činitelů. V neděli 26. 

prosince uvedla Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana, které na 

ČT1 a ČT24 sledovalo 848 tisíc diváků starších 15 let. Na komerčních kanálech to 

bylo 446 000 diváků. Projev předsedy vlády Petra Fialy na Nový rok na ČT1 a ČT24 

vidělo více než 1,4 milionu diváků z celkového počtu 2,6 milionu na všech 

televizích. Ve stejný den Česká televize uvedla také projev předsedy Senátu Miloše 

Vystrčila, který na programech České televize vidělo celkem 752 tisíc diváků. 

5. Diváci České televize poslali letos na konto sbírky Adventních koncertů rekordní 

množství peněz. Poprvé ve dvaatřicetileté historii se podařilo překonat hranici 

dvaceti milionů korun, které si mezi sebe rovným dílem rozdělí čtyři vybrané 

neziskové organizace. 

Adventní koncerty České televize jsou jednou z nejstarších charitativních sbírek 

v České republice. O pomoc se každoročně hlásí desítky neziskových organizací. 

V dosavadní historii sbírky se povedlo mezi 132 podpořených organizací rozdělit již 

přes 274 milionů Kč. 

6. Události České televize oslavily na Nový rok třicáté výročí od prvního uvedení. 

Pořad je dlouhodobě hodnocen jako suverénně nejdůvěryhodnější hlavní 

zpravodajská relace v České republice. V trackingovém výzkumu společnosti Kantar 

CZ to v loňském roce potvrdilo 59 % dospělé populace, přičemž Hlavní zprávy TV 

Prima vnímá jako nejdůvěryhodnější 24 % dospělých a Televizní noviny TV Nova 15 

% populace. Pozornost diváků se ve zvýšené míře obrací k Událostem zejména 

v době mimořádných situací. Například ve dnech po ruské invazi na Ukrajinu byly 

Události nejsledovanější zpravodajskou relací v zemi. 

 
7. Česká televize zahájila nový rok premiérovou tvorbou. Po televizním uvedení 

koprodukčního snímku Zátopek, v pondělí 2. ledna odvysílala první část nového 

seriálu Místo zločinu České Budějovice. V pondělí 9. ledna se na obrazovkách 

objevil první díl komediální série Dobré ráno, Brno. A postupně bude od ledna 
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uvedena také druhá řada úspěšného rodinného seriálu Kukačky a nová třídílná 

minisérie Docent. 

8. Česká televize v neděli 8. ledna odvysílala prezidentskou superdebatu. Diskusi 

prezidentských kandidátů si na programech ČT1 a ČT24 nenechalo ujít přes 1,5 

milionu diváků, což bylo bezmála 40 % všech, kteří měli večer zapnutou televizi. 

Zároveň to bylo o 624.000 diváků více než u předchozí prezidentské debaty před 

prvním kolem volby prezidenta v roce 2018. 

O výsledcích prvního a případně i druhého kola volby bude Česká televize tradičně 

informovat ve Volebním studiu, a to v sobotu 14., respektive 28. ledna. Obsáhlé 

vysílání nabídne sčítání hlasů i komentáře odborníků. 

 
9. V listopadu a prosinci Česká televize odvysílala v přímých přenosech celkem 

šestačtyřicet zápasů z mistrovství světa v Kataru. Na programu ČT sport si je 

zapnulo 4,3 milionu diváků. Nejvíce jich přilákalo k obrazovkám finále, které se 

s 1,38 miliony diváků stalo zároveň nejsledovanějším fotbalovým přenosem 

v historii programu ČT sport. V průměru všechny zápasy uplynulého mistrovství, 

vysílané na programu ČT sport, vidělo 476 tisíc lidí.  

10.Ve čtvrtek 15. prosince se generální ředitel České televize spolu s generálním 

ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem zúčastnil jednání pracovní skupiny 

Ministerstva kultury, sestavené v souvislosti s očekávanými změnami zákona o 

České televizi a Českém rozhlasu. Hlavním úkolem pracovní skupiny je nalezení 

udržitelného modelu hospodaření obou veřejnoprávních médií, v souladu s aktuálně 

platným vládním prohlášením. 

11.V minulém týdnu byly zveřejněny nominace na Ceny české filmové kritiky za rok 

2022. Projekty, na kterých se podílela Česká televize, získaly celkem 27 nominací 

z 30 možných. Jsou mezi nimi televizní projekty jako Devadesátky, Pět let, 

Podezření, dále kroprodukční filmy Il Boemo, Arvéd nebo Banger, promítané 

loni v kinech, a také krátký studentský snímek z Univerzity Tomáše Bati 

s koprodukční podporou České televize Ostrov svobody.  

Slavnostní večer se uskuteční 4. února v Divadle Archa a v přímém přenosu jej 

uvede program ČT art.  
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12.Generální ředitel obdržel dne 22.11.2022 podání od zaměstnankyně České televize 

na údajné nevhodné chování šéfredaktora reportážní publicistiky Marka Wollnera. 

Následující den jmenoval generální ředitel interní komisi ČT k prošetření podání. 

Komise začala neodkladně pracovat a vyslechla na tři desítky zaměstnanců a 

externích spolupracovníků. Závěrečnou zprávu doručila generálnímu řediteli dne 

22.12.2022.  

Jednání komise bylo neveřejné a výstupem je pouze písemná zpráva. Členové 

komise se písemně zavázali k mlčenlivosti. Ve zprávě jsou veškeré osobní 

údaje zcela anonymizovány a adaptovány tak, že není seznatelné, kdo a co před 

komisí vypovídal. Zprávu má k dispozici kromě generálního ředitele pouze ředitel divize 

Zpravodajství a sportu Zdeněk Šámal a vedoucí právního úseku. Kopii této zprávy 

obdržel p. Wollner, jehož se podání zaměstnankyně týká, aby se ke zprávě mohl 

písemně vyjádřit a byl tak objasněn skutkový stav a věc se mohla řešit a uzavřít. 

Pan Wollner se zavázal k mlčenlivosti o obsahu zprávy, včetně povinnosti zprávu 

nezpřístupňovat třetím osobám. Zpráva neobsahuje informace, které by vedly 

k podezření, že mohl být spáchán jakýkoli trestný čin.  

Do uzavření šetření rozhodl ředitel Divize zpravodajství a sportu Z. Šámal o stažení 

pana Wollnera z moderování pořadů a o tom, že se nebude podílet ani na 

dramaturgii, na přípravě pořadu, ani na práci redakce. Řízením redakce reportážní 

publicistiky byl pověřen do odvolání pan Jiří Vondráček, kreativní producent 

zpravodajství.  

ČT považuje za nezbytné, aby pro své zaměstnance vytvářela takové prostředí, ve 

kterém se cítí bezpečně a dobře. Bez ohledu na výsledky šetření proto přijala k 1. 

1. 2023 novou verzi organizačního řádu, v němž byly rozšířeny pravomoci 

ombudsmana ČT tak, aby mohl přijímat oznámení zaměstnanců z důvodu 

diskriminace a které mu umožňují prošetřovat jejich podání a důvodnost.  

Kromě uvedeného bude ČT také prošetřovat podnět na nevhodné chování vůči 

podřízeným ze strany Nory Fridrichové. 

ČT po uzavření šetření hodlá využít v zájmu prevence služeb specializované 

poradenské společnosti. Výsledkem spolupráce by měla být revize a případné 

doplnění interních předpisů a postupů. 
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 1. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 5. 1. 2023  

 

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

Omluveni:   

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – listopad 2022 – David Břinčil 

3. Plán kontrolní činnosti na 1Q23 – diskuse a určení zpravodajů 

4. Stanovisko HV přípojka v TS Brno k projednání 1_4Q_2022 

5. Stanovisko Brno – smlouva o umístění automatů k projednání (3_4Q_2022) 

6. Stanovisko Ostrava – služebnost – přístup k sousednímu domu k projednání 

(4_4Q_2022) 

7. Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě 

par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

8. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

9. Různé 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – listopad 2022 

 

Usnesení č. DK 01/01/23 

DK projednala informaci o hospodaření ČT za listopad 2022 a konstatuje, že hospodaření probíhá 

v souladu s rozpočtem České televize. DK bere informace finančního ředitele Davida Břinčila na 

vědomí. 

 (5:0:0) 

 

Ad 3) Plán kontrolní činnosti na 1Q23 – diskuse a určení zpravodajů 

 

Usnesení č. DK 02/01/23 

 

Q12023 

Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT 
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2. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2022 1_1Q_2023 zpravodaj Eva Hubková (Petr 

Juchelka) 

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

detailnímu šetření - 3_1Q_2023 zpravodaj Petr Juchelka (Jan Lamser) 

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

prodej reklamního prostoru, sponzoringu, televizních práv, vlastní vydavatelská činnost - 

2_1Q_2023 zpravodaj Zuzana Prokopcová (Michal Petrman) 

 

Pravidelné činnosti 

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

auditorské a účetní postupy – zpravodaj Michal Petrman 

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

reporting, významné události – zpravodaj Michal Petrman 

7. Informace o činnosti interního auditu – zpravodaj Michal Petrman 

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

odst. 9 zákona o České televizi – zpravodaj Zuzana Prokopcová 

9. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě – zpravodaj Zuzana 
Prokopcová 
 

(5:0:0) 

 

Ad 4) Stanovisko HV přípojka v TS Brno k projednání 1_4Q_2022 

 

Usnesení č. DK 03/01/23 

Předložený záměr změny způsobu vytápění budovy TS Brno z provozování vlastní plynové kotelny 

na napojení se na horkovod, který je součástí spalovny odpadů SAKO Brno a.s., vznikl na základě 

vývoje cen a požadavku vedení ČT, které v souvislosti se vzniklou mezinárodní situací chce řešit 

odstranění závislosti studia na jediném zdroji tepla v případě možného omezení dodávek plynu. 

 

K výrobě energie v případě napojení na uvažovaný horkovod nejsou využívány primární 

neobnovitelné zdroje, jež jsou za tímto účelem dodávány ze zahraničí, ale spalovaný směsný 

komunální odpad, tj. místní a do jisté míry nevyčerpatelný zdroj energie. 

 

V současné době nemůže nikdo odhadnout, jak se bude v dalších letech vyvíjet cena plynu a jaká 

bude situace na světových trzích. Kromě ekonomického aspektu je třeba vzít do úvahy také rizika 

spojená s dostupností plynu v budoucnu. Odstranění závislosti na jedné rizikové komoditě zvýší tak 

provozní bezpečnost fungování areálu TS.  

 

Zamýšlený projekt se jeví při stávajících cenách i do budoucna jako ekonomicky výhodný. Lze 

předpokládat, že využívání tepla ze spaloven poroste.  

 

V případě jeho realizace je riziko spatřováno v případné zásadní změně poměru mezi cenou plynu a 

cenou za GJ dodávaný firmou SAKO (výrazné snížení ceny plynu nebo neočekávatelné zdražení 

SAKO) a k přenosu závislosti ČT ze zdroje „plyn“ na „SAKO“.  

 

Proto podporujeme návrh ČT, aby byl v rámci zpracování projektové dokumentace navržen způsob 

minimalizace těchto rizik (např. zakonzervování stávajících kotlů). 

 

Realizace projektu bude rozdělena mezi dva subjekty. 
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1) Firmu SAKO, která vybuduje horkovodní přípojku pro objekt ČT v délce něco málo přes 10m 

přes pozemky p.č. 8810/1 a p.č. 8824/2 až do místa předání na pozemku p.č. 4281/4 vše 

v kat.ú. 612405 Líšeň, vše zapsané na LV č. 10333 

2) ČT, která vybuduje trasu v rámci svého objektu p.č. 2345 na parc.č. 4281/4 k.ú Líšeň (za 

místem předání tepelné energie – měřicí soupravou), výměníkovou stanici a její napojení na 

stávající rozvodné zařízení. 

 

Radě ČT doporučujeme udělit předběžný souhlas  

 

a) se zamýšlenou výstavbou horkovodní přípojky, která se dotýká pozemků ve 

vlastnictví České televize. Jedná se o pozemky p.č. 4281/4, p.č. 8810/1 a p.č. 8824/2 

v kat.ú. 612405 Líšeň, vše zapsané na LV č. 10333  

b) s právem stavby a vznikem věcného břemene na výše uvedených pozemcích pro 

firmu SAKO Brno, a.s.  

(5:0:0) 

 

Ad 5) Stanovisko Brno – smlouva o umístění automatů k projednání (3_4Q_2022) 

 

Usnesení č. DK 04/01/23 

DK doporučuje Radě udělit souhlas s uzavřením dodatku na prodloužení nájemní smlouvy 

s firmou DELIKOMAT s.r.o. ohledně umístění dvou automatů (na kávu a potravinového) v TS 

Brno po zohlednění dále uvedených připomínek.  

 

Předložený dodatek č.2 na prodloužení nájemní smlouvy s firmou DELIKOMAT s.r.o. ohledně 

umístění dvou automatů (na kávu a potravinového) v TS Brno obsahuje drobné věcné chyby 

(v uváděné ceně za m2 pronajímaného prostoru a ceně za vodné a stočné) – je vhodné ho opravit. 

U částky za vodné a stočné doporučujeme stanovit cenu jako smluvní paušál. 

 

V souladu se smlouvou ČT postupně valorizovala výši nájemného podle vyhlášené inflace za 

jednotlivé roky a aktuální výše hrazeného nájemného pro rok 2022 je ve výši 4.285 Kč bez DPH 

měsíčně. Navrhované navýšení na částku 4.400 Kč od 1.1.2023 je tedy pouze o 2,6% a 

neodpovídá očekávané výši inflace za rok 2022. 

 

 ČT se přes veškerou snahu nepodařilo dojednat lepší cenu, vzhledem k tomu, že došlo k navýšení 

ceny za energie. Celkově se částka, kterou by nyní nově měla hradit firma DELIKOMAT s.r.o 

zvyšuje z částky 5.779 Kč na 6.281 Kč s DPH, což představuje nárůst o 12,6%. 

 

Je nutno vyjít z toho, že cena nájemného je vždy cenou smluvní a vychází z cen v čase a místě 

obvyklých. V tomto případě jde především o službu pro zaměstnance, účinkující, hosty a 

návštěvníky ČT a přílišné navýšení ceny nájemného by se buď promítlo v ceně výrobků, nebo 

mohlo vést k omezení nebo ukončení služby.  

 

Při srovnání s nájmem, který hradil provozovatel automatů CAFE & NETPOINT a.s. v objektech 

České televize Praha, není cena podhodnocená, ale jde o cenu v čase obvyklou. Proto lze uzavření 

dodatku č. 2 s firmou Delikomat s.r.o. Radě ČT po provedení oprav doporučit.  

(5:0:0) 
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Ad 6) Stanovisko Ostrava – služebnost – přístup k sousednímu domu k projednání  

(4_4Q_2022) 

 

Usnesení č. DK 05/01/23 

Předmětem šetření je posouzení záměru zřízení služebnosti pozemku parc. č. 635/5, , zastavěná 

plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 117 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava 

spočívající v právu průchodu a průjezdu po jeho zpevněném povrchu ve prospěch 

sousedního pozemku parc. č. 637/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 

703, jiná stavba, zapsaného na LV č. 1771 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 

účely poskytnutí souhlasu RČT. 

Výše uvedený pozemek ve vlastnictví České televize tvoří nádvoří před hlavním objektem 

Televizního studia Ostrava (budova č.p. 2872) a slouží z části k parkování služebních vozidel 

České televize a z části k průjezdu těchto vozidel. 

 

Záměr vznikl na základě požadavku stávajících podílových spoluvlastníků pozemku parc. č. 

637/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 703, jiná stavba, zapsaného na LV 

č. 1771 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, 

pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Jedná se o sousední pozemek, ke kterému není žádná jiná přístupová cesta, než přes 

pozemek ČT. 

 

Do současné doby byl pozemek ČT dlouhá léta používán k přístupu na dotčený pozemek bez 

jakékoliv právní úpravy. Záměr zřízení služebnosti v podobě práva průchodu a průjezdu tedy 

napravuje stávající právně neupravený stav. 

 

K pozemku ČT jsou v současné době zřízena obdobná věcná břemena ve prospěch sousedních 

pozemků.  

 

Zřízení služebnosti přinese ČT jednorázový příjem ve výši obvyklé ceny za zřízení služebnosti a 

dále pravidelný roční příspěvek na údržbu pozemku. 

 

 

Závěr:  

 

Zřízení služebnosti pro Českou televizi nepředstavuje omezení, které by mělo jakýkoliv vliv na 

zachování stávajícího či budoucího provozu Televizního studia Ostrava. Jedná se o několik 

průjezdů motorových vozidel po komunikaci o délce cca 30 metrů ve vlastnictví České televize za 

den. 

Spoluvlastníci sousedního pozemku při jednání o podmínkách smlouvy vyhověli všem požadavkům 

České televize, když mimo jiné také již uhradili náklady na geometrický plán a znalecký posudek. 

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti nepředstavuje pro Českou televizi žádné riziko. 

Zřízení služebnosti je ekonomicky výhodné pro Českou televizi, jedná se o obvyklé ceny. 

Dozorčí komise doporučuje Radě ČT udělit souhlas se záměrem zřízení služebnosti dle 

záměru a návrhu smlouvy. 

(5:0:0) 
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Ad 7) Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2022 předkládaná Radě ČT na základě 

par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

 

Usnesení č. DK 06/01/23 

Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2022 předkládaná 
Radě ČT na základě par. 8a odst. 9 zákona o České televizi 

 
DK v 4Q22 zasedala 3krát, 2x se zúčastnila pracovního jednání s Radou ČT a provedla tyto 

činnosti: 

- Projednala výsledky hospodaření ČT za srpen, září a říjen 2022; 

- Vyslechla a projednala informace k Rozpočtu ČT na rok 2023 a k Dlouhodobým plánům 

rozvoje 2023-2027, na toto téma se zástupci DK zúčastnili dvou pracovních jednání Rady 

ČT; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Stanovisko DK k návrhu rozpočtu ČT na 

rok 2023 (2_4Q_2022); 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Stanovisko 5_3Q_2022 Záměr 

nakládání s nemovitostmi; 

- Vyslechla si a projednala informace k procesu výroby a vývoje pořadů; 

- Vyslechla si a projednala informace k mzdovým nákladům a HR agendě na příští roky; 

- Zahájila šetření vedoucí k vypracování stanoviska 1_4Q_2022 HV přípojka v TS Brno; 

- Zahájila šetření vedoucí k vypracování stanoviska 3_4Q_2022 Brno – smlouva o umístění 

automatů k projednání; 

- Zahájila šetření vedoucí k vypracování stanoviska 4_4Q_2022 Ostrava – služebnost – 

přístup k sousednímu domu k projednání; 

- Po vypršení dvouletého období DK znovu zvolila předsedu a místopředsedu DK; 

- Navrhla, projednala a schválila strategické směry kontrolní činnosti na rok 2023 a předložila 

Radě ČT k projednání indikativní seznam oblastí, na které se chce zaměřit; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Zprávu o činnosti za 3Q22; 

- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na 1Q23. 

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 uvedená doporučení: 

 

• 1_3Q_2022-Zásoby 

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. 

 

• 6_3Q_2022-Kantar 

Bez doporučení. 

 

• 2_3Q_2022-Veřejné zakázky 

Bez doporučení. 

 

• Koprodukce (4_1Q_2022) 

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) 
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Ad 8) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT 

 

Bez usnesení 

 

 

Ad 9) Různé 

 

Bez usnesení 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

   předseda dozorčí komise Rady ČT 

 
 
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2022 

 

OBSAH 
Úvodní slovo generálního ředitele České televize 

Úvodní slovo předsedy Rady České televize 

 

1 Česká televize v roce 2022 

   

1.1  Základní údaje o České televizi v roce 2022    

1.2  Složení managementu České televize  

1.3 Složení Etického panelu České televize   

1.4  Programové služby 

1.4.1  Programy České televize - stav v roce 2022 

1.4.2  Nová media - stav v roce 2022 

     

1.5  Původní tvorba České televize        

1.5.1  Vývoj a výroba pořadů v roce 2022   

1.5.2  Priority činnosti TPS v roce 2022  

1.5.3  Česká televize a česká kinematografie v roce 2022  

1.5.4  Archiv a programové fondy  

 

1.6  Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2022 

  

1.7  Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2022 
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2 Rada České televize v roce 2022 

 

2.1  Složení Rady České televize     

2.2  Složení Dozorčí komise Rady České televize 

2.3 Hodnocení a závěry Rady České televize    

2.3.1  Souhrnné hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí  

2.3.2  Činnost České televize v roce 2022 při naplňování rozhodnutí prezidenta 

republiky č. 81/2022 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a 

o volbách do zastupitelstev obcí 

 

2.4 Závěrečné shrnutí plnění zákonných norem Českou televizí  

 

2.5  Činnost Rady ČT v roce 2022  

2.5.1  Jednání Rady České televize 

2.5.2  Agenda Rady České televize 

2.5.3  Činnost dozorčí komise Rady České televize 

   

2.6 Stížnosti a podněty  

 

3 Přílohy 

     

3.1  Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2022  

3.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

 k informacím         

3.3  Soudní spory a správní řízení v roce 2022      

3.4 Usnesení Etického panelu České televize   

3.5  Oceněné pořady ČT         

3.6  Mezinárodní koprodukce 2022        

3.7 Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 2022    

  

     
 

Harmonogram přípravy VZ o činnosti ČT za rok 2022 

 

Schválení osnovy a harmonogramu Radou ČT    11. 1. 2023 

Schválení rozdělení kapitoly 2. mezi jednotlivé radní   11. 1. 2023 

Podklady od Rady ČT pro kapitolu 2.5.     11. 1. 2023 

 

Předání podkladů ke kapitole 1. a 2. Radě ČT    15. 2. 2023 

 

Zaslání první verze kapitoly 2. od jednotlivých radních  

na sekretariát Rady        22. 2. 2023 

Zaslání připomínek radních ke kapitole 2. na sekretariát Rady  27. 2. 2023 
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Zapracování připomínek, zpracování předběžné verze 

VZ o činnosti (dokument ve wordu)       8. 3. 2023 

Projednání a schválení VZ Radou ČT      22. 3. 2023 

Finální grafická úprava VZ a tisk       30. 3. 2023 

Odevzdání finální verze do Poslanecké sněmovny     31. 3. 2023 

 
Předkládá Ladislav Mrklas, 9. 1. 2023 
 
 


