
1 

Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 15. 2. 2023 

 

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

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

Omluveni:   R. Kühn, P. Šafařík – odchod 16:17 hod., T. Samek – odchod 16:55 hod.,  

V.  Ježek – odchod 17:34 hod. 

    

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   K. Novák 

Hosté: P. Dvořák, M. Havlová, R. Týmová, J. Maxa, M. Petrman 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Informace o stavu šetření podání zaměstnanců a nápravných opatření ČT 

6. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2021) 

7. Materiály z Dozorčí komise 

8. Informace o soudních sporech a správních řízeních (2021) 

9. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání (2022)  

10. Vyhlášení podmínek výběrového řízení na GŘ ČT 

11. Stížnosti a podněty 

12. Různé 

13. Závěr 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Návrh P. Matochy: Přesunout bod 10. Vyhlášení podmínek výběrového řízení na GŘ ČT za bod 3. 

Návrh P. Šafaříka: Přesunout bod 9. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání (2022) na 8. 3. 2022. 

 

Usnesení č. 21/02/23: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění: 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Vyhlášení podmínek výběrového řízení na GŘ ČT 

5. Informace generálního ředitele 

6. Informace o stavu šetření podání zaměstnanců a nápravných opatření ČT 

7. Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2021) 

8. Materiály z Dozorčí komise 

9. Informace o soudních sporech a správních řízeních (2021) 

10. Stížnosti a podněty 

11. Různé 

12. Závěr 
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 (12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

     ZDRŽEL SE: M. Doktor 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 22/02/23: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Pavel Matocha a 

radní Ladislav Mrklas a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

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

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

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

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 23/02/23: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT24 za rok 2022“. 

Hodnotící zprávou pověřuje radního Romana Bradáče. 

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

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

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

 

Usnesení č. 24/02/23: Rada obdržela materiál „Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání 

v roce 2022“. Hodnotící zprávou pověřuje radní Ladislava Mrklase a místopředsedu Petra 

Šafařík. 

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

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

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

  

Usnesení č. 25/02/23: Rada pověřuje předsednictvo Rady ČT, aby zorganizovalo interní 

 seminář s externím expertem na téma metodiky měření veřejné hodnoty vysílání, a to do 31. 

 května 2023.  

 (7:1:5) Návrh byl přijat. 

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

       PROTI: L. Veselý 

     ZDRŽEL SE: R. Bradáč, P. Matocha, P. Šafařík, V. Karmazín, J. Šlégr 

 

 

4) Vyhlášení podmínek výběrového řízení na GŘ ČT 

 

Usnesení č. 26/02/23: Rada České televize vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 

483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 

funkce: 

 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE 

 
Požadujeme: 

 
• splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících 
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 ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
• vysokoškolské vzdělání: ukončený magisterský studijní program ve smyslu §46, zákona č. 

111/1998 Sb.; viz https://www.msmt.cz/file/54471_1_1/ nebo rovnocenné vysokoškolské 
vzdělání 

• osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné 
 služby 
• respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového 
 řízení 
- aktivní znalost jednoho světového jazyka 

 
Vítaná je praxe v médiích a zkušenost v řídících funkcích v mediální oblasti. 
 
Přihláška k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat: 

 
1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče 
2. Datum narození 
3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky 
4. Adresu trvalého bydliště 
5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel 

a adresy elektronické pošty 
6. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém VŠ vzdělání 
7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není 

starší tří měsíců 
8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým 

se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky („Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s 
ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení. Kandidát se 
zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do 30 dnů od 
podání přihlášky do výběrového řízení, pokud se bude nadále o funkci GŘ ucházet 

9. Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona 
10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT nebo čestné prohlášení o tom, že v případě 
jmenování GŘ, uvede své poměry do souladu se zmiňovanými zákony 

11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno 
dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta 

12. Vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby v 
rozsahu přibližně 5-10 normostran A4. V záměru musí být vytyčeny jednotlivé kroky a priority 
v horizontu funkčního období generálního ředitele. Tento dokument je třeba přiložit též na 
USB FLASH disku ve formátu PDF. 

13. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:  

 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
Radě České televize dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem 
výběrového řízení na funkci generální ředitel/ka České televize.  
Souhlasím s tím, aby můj materiál Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako 
televize veřejné služby, byl na základě usnesení Rady ČT uveřejněn na webových stránkách 
Rady ČT.  

 
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 
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Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 
 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky ve dnech 13. 4. (čtvrtek), 14. 4. (pátek)  
a 17. 4. 2023 (pondělí) - vždy v rozmezí od 9:00 do 16.00 hod. Místem pro přebírání 
přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech ll. 1130/6, (tzv. budova 
Rohlík) Praha 4, PSČ 140 70. 

 
Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo 
kurýrem. O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno 
písemné potvrzení.  

 
Uzávěrka podání přihlášek je 17. 4. 2023 v 16 hod. Na přihlášky doručené po tomto termínu 
nebude brán zřetel. 

 
Případné dotazy zasílejte na e-mail radact@ceskatelevize.cz. 

 

Formální požadavky a doporučení 
 

Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné 
jednotlivé stránky přihlášky při listování bezproblémově obracet. 

 
V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí 
být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo 
možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet. 

 
Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 
ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky. 

 
Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, 
označeném JMÉNEM UCHAZEČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem 
uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE-
NEOTEVÍRAT PŘED STANOVENÝM TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!”. 

 
 
Zrušení výběrového řízení: 
Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 

 

 

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

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

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

 

 

5) Informace GŘ 
 

Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu 
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6) Informace o stavu šetření podání zaměstnanců a nápravných opatření ČT 

 

Usnesení č. 27/02/23: Rada souhlasí s návrhem radního V. Ježka, aby zpráva generálního 

ředitele v tomto bodě byla veřejná a následná diskuse proběhla neveřejně. 

(12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

 ZDRŽEL SE: V. Karmazín 

 

Usnesení č. 28/02/23: Rada bere na vědomí informace o stavu šetření podání zaměstnanců a 

nápravných opatření ČT a žádá generálního ředitele o průběžné informování o vývoji šetření v 

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

 (12:0:1) Návrh byl přijat. 

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

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

     ZDRŽEL SE: L. Veselý 

 

 

7) Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2021) 

 

Usnesení č. 29/02/23: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Vývoj a 

nová média – oblast Nová média“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci 

materiálu v termínu do 30. září 2023. 

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

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

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

 

 

8) Materiály z Dozorčí komise 

 

Usnesení č. 30/02/23: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání dozorčí komise RČT ze dne 8. 

2. 2023. 

(Příloha č. 2) 

(11:0:1) Návrh byl přijat. 

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

M. Richterová, T. Samek, J. Šlégr 

ZDRŽEL SE: L. Veselý 

 

Usnesení č. 31/02/23: Rada uděluje dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k uzavření smlouvy o provedení 

veřejné dražby dobrovolné a o provedení veřejné dražby dobrovolné opakované se společností 

Dražební společnost MORAVA s.r.o., se sídlem Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, IČ: 262 75 953, na 

jejichž základě proběhne veřejná dražba dobrovolná nemovitostí ve vlastnictví České televize: 

 

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

jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba,  

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

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

jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1985 pro obec Ostrava, katastrální území 

Radvanice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava. 

 

(11:0:1) Návrh byl přijat. 

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

M. Richterová, T. Samek, J. Šlégr 

ZDRŽEL SE: L. Veselý 

 

 

9) Informace o soudních sporech a správních řízeních (2021) 

 

Usnesení č. 32/02/23: Rada bere na vědomí materiál „Informace o soudních sporech a 

správních řízeních“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 

31. března 2023. 

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

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

M. Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

10) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 33/02/23: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti: čj. 

e7a/23, e9/23, e10/23, e11/23, e20/23, e29/23, e31/23, e39/23, e51/23, e53/23, e54/23, e57/23, 

e58/23. 

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

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

M. Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 34/02/23: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření tyto stížnosti: čj. e180-

e180f/22, CT29616/2023, e49/23. 

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

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

M. Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 35/02/23: Rada schvaluje návrh odpovědi na stížnost: čj. e165/22. 

(7:3:1) Návrh byl přijat.. 

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

PROTI: P. Matocha, J. Šlégr, L. Veselý 

ZDRŽEL SE: V. Karmazín 

 

Usnesení č. 36/02/23: Rada schvaluje návrh odpovědi na stížnost: čj. CT44347/2022. 

(5:2:4) Návrh nebyl přijat. 

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

    PROTI: L. Veselý, P. Matocha 

    ZDRŽEL SE: R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, J. Šlégr 

 

 



7 

 

 

Usnesení č. 37/02/23: Rada schvaluje návrh odpovědi generálnímu řediteli ke stížnosti: čj. 

e158/22. 

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

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

M. Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 38/02/23: Rada schvaluje návrh odpovědi stěžovatelce na stížnost: čj. e158/22. 

(8:1:2) Návrh byl přijat. 

PRO: R. Bradáč, V. Karmazín, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I. Racek, J. Šlégr, L. Veselý 

PROTI: M. Doktor 

ZDRŽELI SE: V. Ježek, M. Richterová 

 

Usnesení č. 39/02/23: Rada schvaluje návrhy odpovědí na stížnosti: čj. e154/22, e174/22, 

e175/22, e188a/22, e190/22, e191/22, e192/22, e195/22, e197/22, e212/22, e245/22, e247/22, 

e248/22. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

Usnesení č. 40/02/23: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT K. Nováka o stavu 

řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

 

11) Různé 

 

a) Usnesení č. 41/02/23: Rada vítá materiál "Analýza Superdebaty a Prezidentského duelu" od 

společnosti Media Tenor, vypracovaný pro Českou televizi. Zároveň si ale Rada ČT nechá 

zpracovat vlastní analýzu těchto dvou diskusních pořadů od profesora mediálních studií Jana 

Jiráka. 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

b) Usnesení č. 42/02/23: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT za 

rok 2022, která činila 49 219 Kč. 

 (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

c) Usnesení č. 43/02/23: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady ČT 

v roce 2023 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění: 

předseda ve výši 1,27 

místopředseda 1,03 

členové 0,8 

 



8 

a stanovuje odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2023 ve výši: 

předseda 43 200 Kč 

místopředseda 35 800 Kč 

členové 32 200 Kč 

 

(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

d) Usnesení č. 44/02/23: Z důvodu plánované volby generálního ředitele bere rada na vědomí 

dodatečný termín jednání Rady ČT dne 7. 6. 2023. 

 (10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

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

Richterová, J. Šlégr, L. Veselý 

 

e) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2023, které se uskuteční ve středu dne 8. 3. 2023 

v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

12) Závěr  

 

 

 

 

   Mgr. Karel Novák 

   předseda Rady ČT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Informace generálního ředitele 

2) Zápis z 2. jednání dozorčí komise 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

  

 

Mgr. Ladislav Mrklas      Mgr. Pavel Matocha 
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Informace generálního ředitele České televize 

Materiál pro 2. jednání Rady ČT dne 15. února 2023 

 

1. Předvolební a volební vysílání České televize provázel mimořádný zájem diváků. Program 

ČT24 v sobotu 28. ledna, v den zveřejnění výsledků hlasování, měl celodenní podíl na 

sledovanosti 17,14 procenta, a ČT24 se tak stala nejvyhledávanějším programem na 

českém trhu. Pro ČT24 se jedná o nejsledovanější den od 9. října 2021, kdy se konaly volby 

do Poslanecké sněmovny, a zároveň o celkově devátý v celé historii programu, tedy od roku 

2006. Celkem si během dne alespoň na chvíli ČT24 pustilo 2,87 milionu diváků starších 15 

let. 

Prezidentské volební modely agentur Kantar a Data Collect, které byly prezentovány ve 

vysílání České televize, byly zároveň nejpřesnějším volebním modelem pro druhé kolo 

prezidentských voleb. Volební model pro druhé kolo se oproti reálnému volebnímu výsledku 

lišil o pouhou jednu desetinu procentního bodu. 

Duel prezidentských kandidátů v neděli 22. ledna sledovalo na programech ČT1 a ČT24 

1,72 milionu diváků starších 15 let, přičemž alespoň na chvíli si přenos pustilo 2,6 milionu 

lidí. Jednalo se tak o nejsledovanější duel ve srovnání s ostatními vysílateli. Divácký zájem 

zaznamenala i předchozí prezidentská superdebata, kterou na ČT1 a ČT24 vidělo 

dohromady 1,54 milionu diváků, což bylo o 620 tisíc více než před prvním kolem voleb v 

roce 2018. První rozhovor s nově zvoleným prezidentem v Národním muzeu si na 

programech ČT1 a ČT24 nenechalo ujít v průměru 1,1 milionu diváků. 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v souvislosti s volebním 

vysíláním ocenila, že Česká televize zpřístupnila debaty s prezidentskými kandidáty formou 

tlumočení do českého znakového jazyka a titulky. Zároveň vyzdvihla, že byli kandidáti 

dotázáni na otázku přístupnosti pro neslyšící a nevidomé občany. Viceprezident ASNEP 

Vlastimil Chlumský zdůraznil, že problematika je pro komunitu neslyšících velmi důležitá a 

jsou velmi rádi, že mohli znát odpověď a názor prezidentských kandidátů.  

2. Česká televize připravila do vysílání řadu nových dokumentárních seriálů, pokračování 

oblíbených cyklů nebo tzv. dokumentárních solitérů. Tvůrci se tentokrát zaměřili na sociální 

a společenskou problematiku jako v případě cyklu Plné hnízdo, který přináší příběhy 

pěstounů ze čtrnácti krajů republiky. Dále portréty významných osobností, například Jitky 

Molavcové nebo Jaromíra Hanzlíka, spolu s historickými tématy. Prostor dostanou také 

divácky oblíbené cestopisy, mezi nimi například Příběhy starých hospod nebo Varhanní NEJ, 

představující nejzajímavější královské nástroje v naší zemi. 
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3. Projekty, které vznikly za podpory České televize, získaly 68 z 95 možných nominací na 

cenu Český lev za rok 2022. Mezi celovečerními filmy se o hlavní cenu utkají filmy Arvéd, 

Banger, Il Boemo a Oběť, na jejichž vzniku se Česká televize koprodukčně podílela. 

Slavnostní vyhlášení cen České a filmové televizní akademie mohou diváci sledovat 

v přímém přenosu 4. března na programu ČT1.  

V sobotu 4. února byly předány Ceny české filmové kritiky, ve kterých uspěly mimo jiné 

snímky Arvéd, který obdržel cenu za nejlepší film, a dokumentární Kaprkód s cenou za 

nejlepší dokument loňského roku, nebo televizní minisérie Podezření, všechny 

koprodukované nebo vyrobené Českou televizí. 

4. Ve čtvrtek 19. ledna byl odvysílán benefiční speciál pořadu Kde domov můj?, a to 

s tlumočením do znakového jazyka. Partnerem speciálního vydání byla organizace “Tichý 

svět – chráněná pracoviště” podporující osoby s postižením v oblasti zaměstnávání a 

vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich začlenění do společnosti. Výtěžek benefičního 

pořadu byl 180 tisíc korun. 

5. Tematické programy České televize v loňském roce dosáhly na přední místa 

v mezinárodním srovnání sledovanosti. Mezi zpravodajskými programy byla ČT24 s podílem 

4,9 procenta druhá za polskou veřejnoprávní TVP Info. Program Déčko byl mezi dětskými 

veřejnoprávními vysilateli rovněž druhý, s podílem 29,9 procenta za norským NRK Super. 

Sportovní program ČT sport s podílem 3,7 procenta obsadil druhou příčku za švýcarským 

SRF, který je vysílán ve třech jazykových mutacích. Mezi kulturními programy skončil ČT art 

na deváté příčce, čímž si meziročně polepšil o dvě místa a dostal se do první desítky. 

6. Česká televize v minulém roce na všech svých televizních programech splnila zákonné 

povinnosti týkající se odvysílané evropské produkce, včetně evropské nezávislé produkce, 

současné evropské produkce, českých děl a koprodukcí. V souladu se zákonem odevzdala 

příslušnou informaci včetně tabulek Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Radu 

zároveň informovala o splnění povinností týkajících se evropské tvorby v rámci iVysílání a 

předložila jí Zprávu o mediální gramotnosti, shrnující opatření České televize na podporu 

mediální gramotnosti obyvatel České republiky. 

7. Česká televize nabídne divákům vysílání z olympijských her až do roku 2032. Vysílací práva 

od Mezinárodního olympijského výboru získala Evropská vysílací unie, jejímž členem je 

i Česká televize. Získaná práva platí pro zimní olympijské hry v Miláně a v Cortině 

d´Ampezzo v roce 2026, dále v Los Angeles v roce 2028 a následující zimní olympijské hry 

v roce 2030, u nichž zatím nebylo rozhodnuto o místě konání. Poslední olympijské hry, 

které jsou součástí získaných práv, se uskuteční v létě 2032 v australském Brisbane. 

Vysílací práva se vztahují rovněž na olympijské hry mládeže.  
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8. O uplynulém víkendu byla Česká televize generálním mediálním partnerem 56. ročníku 

největšího závodu v běhu na lyžích ve střední Evropě - Jizerské padesátky, kterého se 

zúčastnilo celkem přes 9200 závodníků. Program ČT sport nabídl přenos hlavního závodu, 

diváci mohli sledovat také zpravodajství z přípravy a průběhu jednotlivých okruhů a tradiční 

součástí byla rovněž rodinná verze závodu – ČT Jizerská 10. 

9. Ve druhé polovině ledna se konala jubilejní 20. Olympiáda dětí a mládeže, tentokrát v 

Královéhradeckém kraji. ČT sport odvysílal více než 25 hodin přímých přenosů a záznamů. 

Mezi nejsledovanější přenosy patřilo krasobruslení, alpské lyžování a běžecké lyžování.  

Na platformě ČT sport Plus bylo možné sledovat další přímé přenosy. Na místě bylo studio a 

dva reportérské týmy, které přinášely aktuální informace ze všech sportovišť.  

V závěru ledna program ČT sport odvysílal více než čtyři hodiny přímých přenosů Světového 

poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně. Česká televize měla na místě studio, 

které přinášelo všechny důležité informace a rozhovory a zároveň se postaralo o odbavení 

víkendového kontinuálního vysílání na programu ČT sport. 

V těchto týdnech se konají další dvě tradiční sportovní akce, a to mistrovství světa v 

biatlonu, ze kterého ČT sport zatím odvysílal více než pět hodin přímých přenosů. Na místě 

v německém Oberhofu je rovněž studio, které každý přenos doplňuje o bohatý doprovodný 

program.  

Dalším, aktuálně probíhajícím šampionátem, je místrovství světa v alpském lyžování ve 

Francii, ze kterého Česká televize zatím odvysílala přes 16 hodin všech odjetých závodů 

v přímém přenosu.  

V průběhu obou šampionátu je na Kavčích horách otevřené kontinuální studio, které po celý 

den přináší aktuální sportovní servis a vše zajímavé, jak z domácího, tak ze světového 

sportu. Vysílání se tak věnovalo například univerzitnímu sportu, vyhlášení nejlepších 

českých leteckých sportovců roku 2022, přípravám na Jizerskou 50 a také prvnímu turnaji 

Euro Hockey Tour roku 2023, kterým jsou Švédské hokejové hry.  

10. V období od 30. listopadu do 15. ledna se v prostorách Strahovského kláštera uskutečnila 

výstava „Libuše Šafránková – jak ji máme rádi“, která byla ohlédnutím za více než třemi 

desítkami jejích divadelních, filmových a televizních rolí. Vůbec první expozici o životě a díle 

této legendární herečky provázel výrazný zájem návštěvníků a za dobu jejího trvání výstavu 

navštívilo 30 tisíc lidí. Jde o rekordní číslo ve srovnání s obdobnými koncepty výstav. Podíl 

z tržeb, který na základě smlouvy o spolupráci připadl České televizi, pokryl vynaložené 

náklady na výrobu a instalaci expozice a přinesl navíc jeden milion korun do rozpočtu ČT. 
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11. Výročí dvaceti let vysílání letos slaví pořad Toulavá kamera, který divákům přináší inspiraci 

na výlety a objevování zajímavých míst republiky. Od prvního vydání v únoru roku 2003 

nabídl magazín už více než šest tisíc reportáží. Toulavá kamera, kterou provázejí Iveta 

Toušlová a Josef Maršál, patří k divácky nejoblíbenějším pořadům. Pravidelně ji v neděli 

dopoledne sleduje přes 550 tisíc lidí. Speciální narozeninový díl uvedl program ČT1 v neděli, 

5. února. 

12. V závěru roku se po dvouleté přestávce uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců České a 

Československé televize. Setkání proběhlo v Národním domě na Vinohradech za účasti více 

než 600 bývalých kolegyň a kolegů, které v zastoupení generálního ředitele pozdravil ředitel 

Výroby Václav Myslík a také předseda Nezávislé odborové organizace Vlastimil Vojtěch. Do 

organizace setkání se zapojili rovněž stážisté z programu ČT Start. 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 2. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 8. 2. 2023  

 

Přítomni: E. Hubková - online, P. Juchelka, J. Lamser – příchod 9:43 hod., M. Petrman,  

  Z. Prokopcová 

Omluveni:   

Hosté:  D. Břinčil, A. Lukasíková, auditoři EY 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:  M. Petrman  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Pravidelný měsíční reporting – prosinec 2022 

3. Diskuse s externím auditorem – výsledky interimu a plán na finální audit 

4. Zpráva z interního auditu – přehled provedených auditů a hlavních zjištění v roce 

2022 (od poslední průběžné zprávy) a plán na rok 2023 

5. Zpráva o stavu řešení doporučení DK za rok 2022 – projednání 

6. Informace o průběhu probíhajících kontrolních šetření: 

1_1Q_2023 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2022 

 - zpravodaj Eva Hubková 

2_1Q_2023 - 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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- zpravodaj Zuzana Prokopcová 

3_1Q_2023 - Akvizice pořadů – seznámení se s problematikou a 

identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření  

- zpravodaj Petr Juchelka 

 

7. Různé 
 

 

Ad 1) Zahájení 

 

Bez usnesení 

 

 

 

 

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – prosinec 2022 

 

Usnesení č. DK 07/02/23 

DK projednala informaci o předběžných výsledcích hospodaření ČT za rok 2022 u vybraných 

ukazatelů a konstatuje, že hospodaření probíhá v souladu s rozpočtem České televize. DK bere 

informace finančního ředitele Davida Břinčila na vědomí. 

 (4:0:0) 

 

 

Ad 3) Diskuse s externím auditorem – výsledky interimu a plán na finální audit 

 

Usnesení č. DK 08/02/23 

DK se seznámila s prezentací auditorů spol. EY týkající se auditu ČT. Auditoři informovali členy DK 

o výsledcích předběžného auditu, při kterém nezjistili žádné významnější nepřesnosti. Předběžný 

audit se týkal především průběžného hospodaření v roce 2022. 

Spol. EY plánuje vydat výrok auditora k hospodaření ČT 15. 6. 2023. DK navrhla setkání s auditory 

nad výsledky finálního auditu během června 2023. 

DK projednala toto téma a vzala informaci od externích auditorů na vědomí. DK konstatuje, že 

auditor nezjistil žádné významnější nepřesnosti. 

(5:0:0) 

 

 

Ad 4) Zpráva z interního auditu – přehled provedených auditů a hlavních zjištění v roce 

2022 (od poslední průběžné zprávy) a plán na rok 2023 

 

Usnesení č. DK 09/02/23 

Andrea Lukasíková informovala členy DK o činnosti interního auditu v roce 2022.  

Dále také informovala o plánu činnosti interního auditu na rok 2023. Audity plánované na rok 2023 

v oblasti výroby pořadů se přímo dotýkají plánovaných kontrolních šetření DK a proto si DK 

vyžádala bližší informace o časovém a věcném průběhu těchto interních auditů. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 5) Zpráva o stavu řešení doporučení DK za rok 2022 – projednání 
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Bod přeložen na příští jednání DK. 

 

 

Ad 6) Informace o průběhu probíhajících kontrolních šetření 

1_1Q_2023 - Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2022 

Kontrolní šetření probíhá podle plánu a předložení závěrečné zprávy se 

předpokládá na příštím zasedání DK. 

 - zpravodaj Eva Hubková 

2_1Q_2023 - Výnosy z podnikatelské činnosti – navázání na kontrolní 

šetření provedené v roce 2021 – prodej reklamního 

prostoru, sponzoringu, televizních práv, vlastní 

vydavatelská činnost  

Kontrolní šetření probíhá a závěrečná zpráva by měla být předložena 

do 2 měsíců. 

- zpravodaj Zuzana Prokopcová 

3_1Q_2023 - Akvizice pořadů – seznámení se s problematikou a 

identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření  

Kontrolní šetření probíhá a závěrečná zpráva by měla být předložena 

do 2 měsíců. 

- zpravodaj Petr Juchelka 

 

Usnesení č. DK 10/02/23 

E. Hubková, Z. Prokopcová a P. Juchelka informovali členy DK o probíhajících šetřeních, postupu 

prací a předpokládaném ukončení šetření. 

 (5:0:0) 

 

 

Ad 7) Různé 

 

a) Usnesení č. DK 11/02/23 - Radvanice 

 

Dozorčí komise obdržela 7/2/23 od vedení Rady ČT Žádost o předchozí souhlas Rady České 

televize k uzavření smlouvy o provedení veřejné dražby dobrovolné a o provedení veřejné dražby 

opakované s tím, že se má k předmětné žádosti vyjádřit své stanovisko. Tuto problematiku DK 

projednala na svém zasedání 12. října 2022 a vydala stanovisko 5_3Q_2022 Záměr nakládání 

s nemovitostmi s tímto závěrem: „Z hlediska nákladů / výdajů na provoz se jeví varianta odprodeje 

areálu jako ekonomicky výhodnější. Komise vycházela z odhadovaných nákladů na potřebné 

investice uvedených v záměru. Vzhledem k povaze areálu, kdy pravděpodobný zájemce bude 

zřejmě VVUÚ, doporučuje komise zvážit, zda forma veřejné dražby je optimální. Dozorčí komise 

doporučuje Radě ČT udělit souhlas se záměrem odprodeje části areálu Radvanice dle záměru.“ A 

dále Rada na svém zasedání 19/10/2022 vzala naše doporučení na vědomí. Výše uvedená žádost 

je dalším krokem k realizaci záměru odprodeje části areálu v Ostravě – Radvanicích.  
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Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu byl vybrán dražebník. 

Navrhovaná smlouva s dražebníkem prošla standardní kontrolou interních právníků, parametry 

naznačené ve smlouvě jsou obvyklé a koncept této smlouvy nevybočuje z logiky už projednaného 

výše zmíněného záměru. Vyvolávací cena, kterou určí ČT, ani následná vydražená cena, nesmí být 

nižší než cena určená odborným posudkem, který bude před dražbou zpracován. Podmínky pro 

dražbu i případnou opakovanou dražbu jsou identické. 

DK doporučuje udělit předchozí souhlas k uzavření smlouvy o provedení veřejné dražby 

dobrovolné a o provedení veřejné dražby dobrovolné opakované s vysoutěženým dražebníkem. 

 

 

b) Termín jednání DK v červnu posunut ze 7. 6. na pondělí 5. 6. 2023 od 9.00 hod. 

 

 

 

 Ing. Michal Petrman, CSc. 

 předseda dozorčí komise Rady ČT 

 


