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Dnešní krize veřejnoprávního 
statutu České televize – stav 
a perspektivy
The today crisis of public status of the Czech television – 
state and perspective

1. HIsTorICkÉ a PolITICkÉ PŘedPoklady 
Politický převrat, který se odehrál v listopadu 1989, 
přinesl do celé společnosti mnoho nových impulsů 
a transformační energie. Náhle bylo parolou dne změnit 
vše staré, odhodit všechno přežité a postavit katedrálu  
zvanou budoucnost. Což je konec konců ambice každé  
revoluce: nenechat kámen na kameni a na náležitě na-
svíceném zbořeništi postavit svůj vlastní pomník. Jde 
jen o to, zda ta nová stavba je jen mauzoleem revoluč-
ních hesel, nebo živoucím prostředím pro lidi. Neboť 
o ně přece v každé společenské změně jde – nebo by jít 
mělo.

Jednou z těch změn, jež se odehrály na mediálním  
poli, byl vznik tzv. duálního systému v rozhlasovém 
a televizním vysílání. Znamená de facto skutečnost, 
že se dosud kompletně státní rozhlas a televize stáva-
jí mediálními institucemi nového – veřejnoprávního – 
typu, a proti nim vstane fronta soukromých provozo-
vatelů vysílání, čímž se umožní především programová 
pluralita1. 

Na tomto místě je nutné učinit následující poznámku:  
Média, jak známo, nejen odrážejí, ale namnoze i spolu- 
utvářejí realitu, nebo se o to alespoň s větším či menším 
úspěchem pokoušejí: mají to zakódováno ve vlastní pod-
statě. Novinářská práce se skládá nejen z pouhého refero- 

vání o faktech, případně jejich analyzování a strukturování  
tak, aby odpovídala na nějaké komplexnější otázky. Sou-
částí novinářovy činnosti – prací to nazvat lze jen s nad-
sázkou – je i jistý druh aktivismu. Novinář zpravidla dispo- 
nuje psychologickými předpoklady pro výkon své profese,  
a k nim patří i jistá míra mesianismu, snahy takzvaně 
zlepšovat svět.2

Je tedy předně na místě si říci, kdo vlastně je novi-
nář, koho za něj budeme považovat. Podle jedné z nej-
obecnějších definicí je žurnalista osoba, jejíž profesí 
je žurnalistika, nebo osoba, vlastnící nějaké médium3. 
V této dvojjedinosti je skryt jeden z hlavních záludů,  
deformujících celý náš polistopadový mediální čas. 
Český novinář této éry sice splňuje první část definice,  
tedy jeho převažující činností je výkon novinářské prá-
ce, ale zároveň se velká část, možná dokonce většina  
novinářů považuje za osoby mající ne-li vlastnický, tak 
alespoň prakticky dispoziční vztah k médiu, v němž 
působí. Často nerespektují, že média mají své majitele, 
provozovatele, vydavatele, kteří jsou určující pro ob-
sah a směřování daného média. Novináři jsou naopak 
přesvědčeni, že jejich činnost je sama sobě objektivi-
zujícím a validizujícím faktorem, který jim dává právo 
zaplňovat média těmi obsahy, které sami považují za 
k tomu vhodné. 
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1 Duální systém zavádí Zákon č. 468/1991 
Sb. o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, dostupný např. 
zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.
sqw?cz=468&r=1991

2 Není od věci připomenout, že to byl 
ruský revolucionář V. I. Lenin, kdo 
stanovil pro novináře tři hlavní role: 
agitátor, propagandista a organizátor. 
Tato nesvatá trojice přečkala Leninovy 
časy a platí v neztenčené míře i v časech 
našich, byť by to žádný novinář, chovající 
se přesně podle Leninových představ, 
nikdy nepřiznal.

3 „Journalist: 1. a person whose occupation 
is journalism, 2. a person who keeps 
a journal“, in: Collins English Dictionary –  
Complete & Unabridged 2012 Digital 
Edition, HarperCollins Publishers 2012
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Jednoduše se tomu říká „dělat si vlastní politiku“, 
avšak tento přenesený výraz je nadsázkou jen velmi ma-
lou, protože o politiku skutečně jde: Mnozí novináři mají 
dojem, že jsou povoláni vstupovat do politických dějů, 
formovat je, dávat jim směr a obsah. Nestačí jim fakta pou- 
ze monitorovat, zaznamenávat, třídit, analyzovat a dávat 
do souvislostí: mají ambici je vytvářet. Chovají se přesně  
podle jednoho z Murphyho zákonů: „Když máš v ruce 
kladivo, vše okolo ti připadá jako hřebík“ (Bloch, 1999). 
V mediální teorii se této činnosti, patřící plně do sféry 
manipulačních technik, říká nastolování agendy – agenda  
setting.4 Nastolování agendy se postupně stalo – vedle  
dalších manipulačních technik (zamlčování a deformace  
faktů, jednostranné informování, tvorba směrodatných 
autorit, spirála mlčení atd.) hlavní pracovní metodou po-
listopadových „agitátorů, propagandistů a organizátorů“ 
v českých médiích.

Kdyby se uvedené jevy odehrávaly pouze na půdory-
su soukromých médií, tiskových či elektronických, nic 
zvláštního by se nedělo. Názorovost přece patří k cha-
rakteristikám různých médií po celém světě. Jistě roze-
známe podle politických afinit od sebe CNN a TV Fox, 
nebo The Times či Daily Telegraph od Guardianu pří-
padně Frankfurter Allgemeine Zeitung od Süddeutsche 
Zeitung. Jak ale upozorňují nemnozí, ale autentičtí kri-
tikové západních médií, i tam kvete onen svrchu uve-
dený nešvar, kdy si novinář plete oba významy definice 
žurnalisty – z novináře se domnívá přerůstat ve vlastní-
ka média.5

2. PrávNí dIMeNZe veŘeJNoPrávNíHo sTaTUTU čT
Česká média posledního čtvrtstoletí vznikla jiným způ-
sobem: neproběhla v nich evoluce jako u médií západ-
ních, nýbrž vznikla cestou revoluční. Z hromadných  
sdělovacích prostředků plně podřízených zájmům 
a vlastnictví komunistického státu a jeho organizací se 
v podstatě z roku na rok transformovala v média bez 
této přímé politicko-vlastnické vazby. Prošla buď divo-
kou (Mladá fronta, Právo) nebo legální (Večerní Praha, 
Práce) privatizací, vznikla jako remake tradičního, byť 
mnoho let nevydávaného titulu (Lidové noviny), nebo 
vznikla na zelené louce (Prostor, Telegraf) – to se týká 
médií printových. 

Elektronická média prošla, jak už bylo řečeno, proce-
sem vzniku duálního systému – zanikl původní monopol 
státního rozhlasu a televize, vznikly desítky soukromých 
rozhlasových stanic a několik privátních televizních sta-
nic, a souběžně s tím (což bylo diktováno jednak poli-
tickou realitou – rozpadem česko-slovenské federace), 
jednak technickými požadavky (potřeba uvolněných kmi-
točtů pro nové broadcastery) vznikl zcela nový fenomén 
tzv. veřejnoprávních médií, tedy Český rozhlas a Česká 
televize. 

Jejich založení předcházelo přijetí zákonů č. 483/1991 
Sb. o ČT a č. 484/1991 Sb. o ČRo.6 Tyto zákony vnesly do 
našeho prostředí pojem „veřejnoprávní médium“. Cituj-
me např. ze zákona o ČT: Hned úvodní § 1 konstatuje, že 

„Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří 
s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převe-
dený z Československé televize. Česká televize vlastními 
úkony nabývá práv a zavazuje se. Stát neodpovídá za zá-
vazky České televize a Česká televize neodpovídá za  
závazky státu.“7 Už zde je vložen nesystémový prvek, je-
hož důsledky pociťujeme v rozmanitých podobách po 
celé období existence veřejnoprávních médií: totiž jejich 
naprostá neodpovědnost, a z ní plynoucí individuální 
nezodpovědnost všech, kteří odpovídají za chod a fun-
gování těchto médií. Pro zjednodušení se omezíme na  
Českou televizi, protože tam jsou všechny uvedené 
jevy a problémy nejmarkantnější. V Českém rozhlase se 
sice také průběžně vyskytly, ale jednak v menší míře, 
ale hlavně s nesrovnatelně menšími dopady na celou 
společnost.

Hned v dalším § 2 zákona o ČT se dostaneme k pojmu 
„veřejná služba“, který bývá obvykle vydáván za hlavní 
důvod existence veřejnoprávních médií. Píše se tu: „Čes-
ká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením  
televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního  
obsahu a doplňkových služeb na celém území České re-
publiky za účelem naplňování demokratických, sociálních  
a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat me- 
diální pluralitu (dále jen „veřejná služba v oblasti televiz-
ního vysílání"). Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti 
televizního vysílání jsou zejména:
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 
vyvážených a všestranných informací pro svobodné vy-
tváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené  
nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem  
na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu,  
etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, so- 
ciální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy 
a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických,  
náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to 
s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podpo-
rovat soudržnost pluralitní společnosti…“

Tímto výčtem jsou dány povinnosti, které podle záko-
nodárce nemůže naplňovat jiný než veřejnoprávní pro-
vozovatel televizního vysílání. O tom by se samozřejmě 
dalo zeširoka diskutovat. Podobné diskuse se průběžně 
během oněch let vynořovaly a zase mizely, obvykle byly 
navázány na obecnější politické turbulence, jichž se pra-
covníci ČT zúčastňovali a kde masově propukalo ono zá-
kladní nepochopení rozdílu mezi novinářskou profe-
sí a politickým aktivismem. Nejcitelněji to bylo patrné 
v průběhu tzv. krize v ČT v zimě 2000–2001.

3. ekoNoMICkÝ PoHled Na PraXI veŘeJNoPrávNí čT
Průběžně, po léta a vždy ve vlnách se vracející diskuse 
o smyslu a (ne)potřebě onoho nesystémového postavení 
veřejnoprávních médií zpravidla vedla (a i v současných 
vyjádřeních některých politiků či mediálních odborníků  
vede) ke dvěma rozdílným návrhům, které různě řešily  

4 Tímto fenoménem se soustavně 
zabývali M. E. McCombs a D. L. Shaw 
v průkopnické studii The agenda 
setting function of mass media, in: 
Public Opinion Quarterly, 1972, vol.36, 
s. 176-187, University of North Carolina 
Chapel Hill. O tom, že je možné udat 
do veřejného diskursu téma, s nímž se 
veřejnost ztotožní, psal ale už dávno 
předtím Walter Lippmann v knize Public 
opinion (Harcourt, Brace, 1922)

5 Velmi plasticky to popsal např. Robin 
Aitken v knize Can We Trust the BBC? 
Continuum International Publishing 
Group Ltd. 2007, ISBN-13: 978-
0826494276 nebo Bernard Goldberg 
v knihách Jak novináři manipulují (česky 
vyšlo v nakl. Ideál v r. 2005, ISBN: 
80-901017-8-X) a Arogance (Ideál 2009, 
ISBN: 978-80-86995-12-0)

6 „Oba zákony přijala Česká národní rada 
7. listopadu 1991.

7 Dostupné  na: http://img.ceskatelevize.
cz/boss/image/contents/zakony/pdf/
zakon-o-ceske-televizi.pdf

8 Informace dostupné např. na http://
www.digizone.cz/clanky/vazne-hrozi-
zestatneni-ct-a-cro/
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nový statut pro tato média. Jedním modelem byl návrh 
na zestátnění ČT a ČR, k němuž by jako první krok vedlo  
zrušení koncesionářských poplatků a navázání obou mé-
dií na státní rozpočet. Na toto téma se už v listopadu 
2009 vedla (ovšem bez konkrétního výsledku) dokonce  
rozprava i v Senátu Parlamentu ČR.8 Druhou cestou, kte-
rá by vedla ke změně postavení dosud veřejnoprávních 
médií, je privatizace těchto médií. O privatizaci se v této 
souvislosti mluví nejpozději od konce 90. let, což souvise-
lo právě s rostoucí tendencí novinářů zejména z ČT ovliv-
ňovat a manipulovat veřejné mínění v jednostranném 
politickém směru a zájmu. Kromě politiků (většinou pra-
vicových) ale pro privatizaci plédovali i renomovaní eko-
nomové, například Pavel Kohout, který v červenci 2011 
prohlásil: „Svobodný národ nepotřebuje státní televizi. 
Jednoznačně bych ji privatizoval metodou veřejné aukce  
nejvyšší nabídce. V případě Českého rozhlasu bych po-
nechal a navíc rozšířil Český rozhlas 6. Dále je třeba zru-
šit všechny cenzurní orgány a ponechat sdělovacím pro-
středkům naprostou svobodu od jakýchkoli politických 
vlivů.“9

Ani snahy rozvinout širší a hlavně k cíli vedoucí disku-
si o privatizaci zatím neměly žádný konkrétní výsledek.

V první části této úvahy jsme konstatovali, že základ-
ním problémem statutu ČT je její nestandardní a nesys-
témové postavení z hlediska hospodářského. Podstatou 
problému je fakt, že ČT je financována z drtivé části z tzv. 
koncesionářských poplatků – de facto sekundární daně 
občanů, kteří se placení této daně mohou vyhnout jedině 
pomocí místopřísežného prohlášení, že nepřijímají žádný 
televizní program (pojem „koncesionářský“ je ze své pod-
staty nesmyslný a anachronický, koncesionáři stáli u zro-
du rozhlasového vysílání v Československu ve 20. letech 
20. století, koncesovalo se tehdy vlastnictví přijímací-
ho přístroje, dnes je to v televizním kontextu vskutku jen 
eufemisticky označená daň). Tím je tedy Česká televize 
vlastnictvím všech – a nikoho. Občané platí její provoz, 
ale nemají sebemenší vliv na její fungování. Zprostřed-
kovaný dohled nad ČT formou Rady ČT, kam údajně ve-
řejnost volí své zástupce (ale de facto jde o politické vy-
slance kontrolující jen náležitou míru propagace „svých“ 
stran ve vysílání), je ryzí formalismus. Nadto do ČT ne-
může svou pravomocí zasáhnout ani Nejvyšší kontrolní 
úřad. Stav je tedy takový, že ČT dle zákona z r. 1991 hos-
podaří se svými prostředky, každoročně podává zprávu 
o hospodaření Poslanecké sněmovně, která tuto zprávu 
vezme nebo nevezme na vědomí. Když ji odmítne, není to 
však proto, že by vlastním kontrolním mechanismem při-
šla na nějaké chyby či nepravosti v hospodaření ČT. Ne-
přijetí výroční zprávy ČT je obvykle jen prostředek po-
litického nátlaku na vedení ČT, aby bylo vůči politickým 
reprezentantům servilnější než dosud. Takže výsledkem 
je stav, kdy ČT žije nekontrolovaně s astronomickým roz-
počtem (mimochodem vyšším, než je roční rozpočet ce-
lého ministerstva kultury ČR), garantovaným zákonem 
o povinném výběru koncesionářských poplatků, nikdo 
nemá ani pravomoc ani skutečný zájem dozírat na to, jak 
se s tím rozpočtem zachází. Typická struktura nákladů 
ČT pak vypadá takto10:

Jak rozumět tomuto grafu? Stát činnost ČT nijak nedo-
tuje. Ze státního rozpočtu neplyne směrem k ČT ani ko-
runa, ale naopak do státního rozpočtu přitéká z ČT ročně 
17 % financí ČT prostřednictvím daní, odvodů a od roku 
2009 také výdajů na digitalizaci podle zákona 304 /2007 
sb. Hlavní položkou je zde DPH a zákonné odvody ke 
mzdám. V průměru získává státní kasa z ČT cca 1,5 mld. Kč.

Jak tedy vypadá struktura financí protékajících Českou  
televizí? Ukažme si to na srozumitelném přehledu za rok 
201311: 

Nejčastější otázka, kladená v souvislosti s těmito úda-
ji, je tato: Za co ČT vynakládá cca 6 miliard z kapes daňo-
vých poplatníků? Vskutku na předmět, k němuž je povi-
nována dle zákona o ČT, tedy především na „poskytování 
objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených 
a všestranných informací pro svobodné vytváření názo-
rů“? Nejčastější odpovědí na tuto otázku je pochybnost, 
ne-li přímo zápor, vyjadřující masovou diváckou zkuše-

Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost*

vysílání reklamy 89 216

změna stavu zásob, aktivace (pořady) 80 991

ostatní výnosy 628 084

čerpání fondu televizních poplatků 5 989 164

VÝNOSY 6 787 455

mzdy a zákonné pojištění ke mzdám 1 743 976

odpisy dlouhodobého majetku 510 712

externí náklady na výrobu (výrobní úkol) 2 255 904

odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) 32 204

DPH bez nároku na odpočet 587 385

ostatní režijní náklady 1 657 274

NÁKLADY 6 787 455

Plnění rozpočtu výnosů a nákladů za rok 2013

Poznámka: *neauditované údaje

Graf 1.

stát        Zaměstnanci – mzdy         Mandatorní výdaje
disponibilní zůstatek

9 Zdroj: http://www.penize.cz/
ekonomika/213480-ocima-expertu-
melo-by-dojit-k-privatizaci-ceske-
televize-a-ceskeho-rozhlasu

10 Zdroj: http://www.digizone.cz/clanky/
financovani-ceske-televize-kam-ty-
penize-mizi/

11 Zdroj: PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ 
ROZPOČTU ČT ZA ROK 2013, dostupné 
na: http://img.ceskatelevize.cz/boss/
document/376.pdf
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nost veřejnosti. Té veřejnosti, která si za své miliardy ku-
puje službu dle zákona, ale tuto službu dostává v míře 
a podobě, s níž není spokojena. Případně vůbec.

Jaká jsou opět vcelku jednoduchá čísla? ČT ročně od-
vysílá cca 9000 hodin zpravodajství (zde je však třeba říci, 
že program ČT 24 vysílá zpravodajství 24 hodin denně, 
a proto tuto statistiku značně ovlivňuje). Vedle toho cca 
5000 hodin sportovních pořadů a zhruba stejné množství 
hodin zábavy, seriálů a podobné produkce. Započteme-
li ještě publicistiku či vzdělávací či kulturní pořady, vyjde 
nám, že tomu, co bychom chápali jako naplňování výše 
citovaného poslání ČT dle zákona, odpovídá zhruba 50 % 
vysílacího času.12

A opět nejčastější úvaha vyslovovaná v této souvislos-
ti, vede právě ke spornému „veřejnoprávnímu“ statutu ČT 

a nekontrolovatelným pravomocem osob, v jejichž rukou 
se ČT nachází.

4. sPeCIFIka FoNdovÉHo HosPodaŘeNí
Spor o ČT je sice navenek traktován jako spor o svobodu 
slova, případně o ochranu práva na nestrannou informova-
nost oproti případným (leckdy jen fiktivním, jindy skuteč-
ným politickým tlakům), ale jeho opravdová podstata leží 
čistě v oblasti hospodaření. Pro porozumění tomu, co je 
klíčem k problému zvanému ČT, je třeba si uvědomit něko-
lik jednoduchých numerických (popř. účetních) souvislostí. 

Položme si proto několik základních otázek a doložme 
je grafickým znázorněním odpovědí.13

Předně: jak vypadá celková křivka hospodářského vý-
sledku ČT v průběhu posledních bezmála 15 let?

Už na první pohled je dvanáct let trvající „nulová“ fi-
nanční bilance podezřelá. Česká televize (i Český rozhlas) 
účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pod-
le prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednot-
ky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
Hlavními výkazy účetní závěrky jsou rozvaha a výsle-
dovka (= Výkaz zisků a ztrát). Účetní závěrku a Rozpo-
čet ČT schvaluje Rada ČT. Výroční zprávu o hospodaření 
ČT předkládá Poslanecké sněmovně Rada České televi-
ze. Výroční zpráva o hospodaření České televize podává 
souhrnný a ucelený přehled o hospodaření a dosažených 
ekonomických výsledcích ČT. Účetní závěrku ověřuje ne-
závislý auditor.

Z grafu č. 2 tedy vyplývá, že výsledkem hospodaření 
ČT je každým rokem (od r. 2004 včetně) přesná nula. To je  
unikát! Znamená to snad, že má Česká televize každým 
rokem vyrovnané hospodaření? A jakou vypovídací schop-
nost má výsledovka, která každým rokem končí nulou?

Odpověď není složitá. Na rozdíl od Českého rozhla-
su, který hospodaří konzervativním způsobem (tedy po-
rovnáním nákladů a výnosů, v nichž figurují dominantní 
měrou vybrané tzv. koncesionářské poplatky, a zdaněním 
následného zisku), Česká televize právě v tom roce 2004 
přešla ke způsobu hospodaření, který by se zjednodušeně 
dal nazvat „fondovým“. Lapidárně řečeno: vytvořila tzv. 
Fond televizních poplatků (FTP), v průběhu fiskálního 
roku sčítá náklady, ty pak vyrovná z FTP a vykáže na kon-
ci účetní nulu. Ve FTP pak akumuluje přebytky. Což mimo 
jiné poškozuje i státní rozpočet, protože ČT své hospoda-
ření tím pádem nezdaňuje a nepřináší do rozpočtu žádný 
přínos. Veškeré zisky si ponechává ve FTP.

Nebo ale i naopak. Z FTP lze hradit náklady, které by se 
nedaly sanovat z běžného výběru poplatků a jiných hospo-
dářských výnosů. Tak jako tak ale na konci roku dojde ČT 
k oné žádoucí účetní nule. Na následujícím grafu je vidět, 
jak se vyvíjelo naplňování – a čerpání prostředků z FTP.

12 Zdroj: Materiál Deset mýtů o fungování 
České televize – Prezentace pro Volební 
výbor PS ČR Praha, 6.března 2014, 
dostupné na: http://www.slideshare.
net/frozanek/deset-mt-o-fungovn-esk-
televize

13 Grafy 2 až 7 jsou citovány s autorovým 
souhlasem z referátu ing. Radka 
Žádníka, předneseného na konferenci 
Senátu Parlamentu ČR s názvem Role 
České televize v naší společnosti, 
která se konala 11. dubna 201, referát 
s názvem Vyrovnané hospodaření ČT – 
pravda nebo fikce? dosud nebyl veřejně 
publikován.

Graf 2
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Jak je vidět, za ředitelování Jiřího Janečka se FTP poměrně úspěš-
ně plnil, kdežto po nástupu Petra Dvořáka do funkce generálního ředi-
tele z FTP prostředky odcházely. Díky výše uvedeným predikcím (po-
stavení ČT mimo kompetenci veřejné kontroly, zejména NKÚ) se občan 
– poplatník v zásadě nemá šanci dozvědět, kam tyto stamiliony z FTP 

zmizely a proč jich bylo nutno užít pro potřeby ČT nad rámec v průměru 
6–7 miliardového ročního rozpočtu plynoucího z poplatků.

Kdybychom si vymodelovali, jak by vypadal skutečný obraz hospoda-
ření bez vlivu prostředků užitých z FTP, vypadal by výsledek takto:

Graf 4

Graf 3
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Je dobré se podívat, jak interpretuje svoje hospodaření 
samotný management ČT. Několik citací:
2012:
„Nové televizní kanály ČT:D a ČT art, spuštěné na začátku  
tohoto podzimu, nevyvolávají tlak na zásadní změnu bu-
doucích rozpočtů ani na úpravu financování České televi-
ze. Proto ani v dlouhodobých plánech na roky 2012–2017 
schválených Radou ČT nepočítáme ve střednědobém ho-
rizontu s navyšováním televizního poplatku a ne se změ-
nami v rozsahu prodeje reklamy nebo účtování DPH.“ 
(Výroční zpráva o hospodaření 2012, str. 7 Úvodní slovo 
generálního ředitele ČT)14

„Rozpočet České televize na rok 2012 byl sestaven jako 
vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve 
výši 6.970 mil. Kč“. (Výroční zpráva o hospodaření 2012, 
str. 16)15

2013:
„Dnes jsem si jistý, že naplníme i své představy o vyrov-
naném hospodaření při zachování nutných finančních  
rezerv pro mimořádné situace či rozsáhlé projekty.“  
(Výroční zprava o hospodaření 2013, str. 7 Úvodní slovo 
generálního ředitele ČT)16

„Rozpočet České televize na rok 2013 je sestaven jako 
vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů.“  
(Návrh rozpočtu České televize na rok 2013, str. 5)17

„Rozpočet ČT na rok 2013 schválený radou ČT nebyl  
překročen. Skutečné náklady i výnosy dosáhly výše 
6.788.347 tis. Kč.“ (Výroční zpráva o hospodaření 2013, 
str. 21)18

2014:
„Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2014 byl sestaven 
jako vyrovnaný. Výše nákladů a výnosů dosahuje shodné-
ho objemu 7.054 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem 2013 
je o 6 mil. Kč nižší“. (Návrh rozpočtu České televize na 
rok 2014, str. 4)19

„Náš závazek udržet disponibilní zdroje ve výši okolo  
2 miliard korun, a to bez požadavku na zvýšení koncesio-
nářského poplatku, platí. Je to ostatně naplnění slibu  
z mého kandidátského projektu z roku 2011.“ (Výroční 
zprava o hospodaření 2014, str. 7 Úvodní slovo generální-
ho ředitele ČT)20

2015:
„Plánované náklady a výnosy v roce 2015 dosahují shod-
né výše 6 956 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem na rok 
2014 jsou o 98 mil. Kč nižší.“ (Návrh rozpočtu ČT na rok 
2015, str. 4)21

„…Česká televize je z ekonomického hlediska v dobré 
kondici. Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce zní 
„bez výhrad“ a cíl vyrovnaného hospodaření, který jsem 
stanovil ve svém kandidátském projektu, byl naplněn. Pří-
jmy České televize byly v roce 2015 oproti běžným výda-
jům vyšší o 16 miliónů korun.“ (Výroční zprava o hospo-
daření 2015, str. 9 Úvodní slovo generálního ředitele ČT)22

Jestliže jsme svrchu položili zásadní otázku, kam zmi-
zely značné finanční prostředky z FTP – s cílem, aby byl 
udržen „vyrovnaný roční hospodářský výsledek“, pak je 
dobré se také podívat, jak je to s vývojem skutečného  
stavu peněžních prostředků.

Graf 5

To v překladu znamená, že stav peněžních prostřed-
ků od konce září 2011, kdy se Petr Dvořák ujal funkce GŘ 
České televize, klesl o 2 mld. Kč. Podle rozpočtu na rok 
2017, schváleného Radou ČT, bude na konci roku 2017 
na účtech ČT 1,8 mld. Kč. To je o 0,5 mld. Kč méně, než 

tomu bylo v roce 2007. A to po 6 letech „vyrovnaného“ 
hospodaření. 
Úměrně tomu vypadá křivka vývoje objemu hmotného a 
nehmotného majetku ČT.

14 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/ 
zprava2012_hospodareni.pdf?_ 
ga=2.264281033.737606794. 
1512036504-904321090.1495193116

15 tamtéž
16 Dostupné zde: http:// 

img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/ 
zprava2013_hospodareni.pdf?_ 
ga=2.29947129.737606794. 
1512036504-904321090.1495193116

17 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_ 
2013.pdf

18 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/ 
zprava2013_hospodareni.pdf?_ 
ga=2.29947129.737606794. 
1512036504-904321090.1495193116

19 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_ 
2014.pdf

20 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/ 
zprava2014_hospodareni.pdf?_ 
ga=2.269007671.737606794. 
1512036504-904321090.1495193116

21 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_ 
2015.pdf

22 Dostupné zde: http:// 
img.ceskatelevize.cz/boss/image/ 
contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/ 
zprava2015_hospodareni.pdf?_ 
ga=2.21877757.737606794. 
1512036504-904321090.1495193116
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Poslední otázkou, která se nabízí, je zjištění, jak vypadá korelace mezi křivkou vývoje stavu FTP a zůstatkem peněžních  
prostředků. Odpověď je jednoduchá: Míra této korelace je až nepříjemně vysoká.

Mimochodem, vhled do těchto problémů způsobil vel-
ké protesty zejména mezi ekonomy proti novému jmeno-
vání Petra Dvořáka do funkce v dubnu letošního roku, což 
bylo navíc provázeno velmi netradiční procedurou. Rada 
České televize (která přece musí všechny tyto informace  
mít k dispozici, a pokud je nemá, pak nedělá svou práci 
tak, jak má), zvolila Dvořáka šest měsíců před skončením 
předchozího mandátu, což se v minulosti ještě nikdy ne-
stalo. Rada ČT to vysvětlovala poněkud komicky: aby se 

nový ředitel mohl seznámit s institucí, kterou má vést.23 
Kromě toho členové rady ČT tehdy vcelku explicitně zdů-
vodňovali atypický předčasný termín volby tím, že man-
dát Petra Dvořáka vyprší 30. září 2017. Nový – staronový 
ředitel měl do funkce nastoupit 1. října, kdy v Česku vr-
cholila kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. 
„Rada chtěla volbu nového generálního ředitele uspíšit 
právě proto, aby se nekonala těsně před podzimními sně-
movními volbami“24. Kdyby nic jiného, tak přinejmenším 

23 Předseda Rady ČT Jan Bednář doslova 
řekl, že „Vítěz výběrového řízení musí mít 
dostatek času na přípravu před nástupem 
do své funkce“

 Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/rada-ct- 
zvoli-noveho-generalniho-reditele-26- 
dubna-fb3-/media.aspx?c=A170215_ 
163949_ln-media_ele

24 Zdroj: https://www.novinky.cz/kultura/ 
429467-rada-ct-zvoli-noveho-
generalniho-reditele-26-dubna.html
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tato okolnost svědčí o tom, že řízení ČT se už po léta ují-
mají politické zájmy, a nikoli zájmem naplňovat v úvodní  
partii citovaný článek 2 zákona o ČT, tedy naplňovat sám 
smysl a důvod existence veřejnoprávní televize jako spo-
lutvůrce pluralitního informačního a názorového pro-
středí s cílem posílit demokracii ve společnosti. A – jak je 
zřejmé z předchozího výkladu – ekonomické zájmy jsou 
zde zjevně nejpřednější.

5. česká TelevIZe – ProblÉM PolITICkÝ?
Problém České televize má tedy v nejobecnější poloze dvě  
roviny: ekonomickou a politickou. Z hlediska ekonomic-
kého jde o nesystémového bumbrlíčka, jehož hospodaře-
ní je svévolné a nadto kryté bezmála třicet starou, fatálně 
zastaralou, ale skálopevně vynucovanou legislativou, což 
samo o sobě volá po kritické analýze. Z hlediska politic-
kého jde o mimořádně silnou zbraň v ruce toho, kdo ovlá-
dá její vysílání. Po mnoha zkušenostech z let existence 
ČT v současné „veřejnoprávní“ podobě lze s jistotou říci, 
že z hlediska politického je ČT jednoznačně aktivistickou,  
propagandistickou a manipulační jednotkou bojující ne-
pokrytě za zájem svých redaktorů prosazovat určité poli-
tické názory, nikoli za zájem svých diváků na objektivní  
a úplné informovanosti. Je to patrné na řadě příkladů,  
z posledních let lze připomenout dosti jednostranné 
a často dezinformační působení redaktorů ČT v období 
přímé volby presidenta, v období působení úřednické vlá-
dy Jiřího Rusnoka, v událostech kolem konfliktu na Ukra-
jině – počínaje odtržením Krymu a konče dnešní otevře-
nou silovou konfrontací západních států pod vedením 
USA s Ruskou federací. Tento trend vykulminoval kolem 
již zmíněných parlamentních voleb v říjnu 2017 a v týd-
nech po nich následujících. Zde všude lze najít desítky 
a stovky profesionálních a etických pochybení ze strany 
pracovníků ČT25.

Obě stránky problému – ekonomická a politická – spo-
lu úzce a integrálně souvisí. Bezedný ekonomický polštář 
a nulová hospodářská i profesionální kontrola způsobu-
je zaměstnancům ČT – a zejména redaktorům – dojem je-
jich všemocnosti a nepostižitelnosti, jejž obvykle provází 
i přesvědčení o vlastní neomylnosti a právu na hlásání je-
diné přípustné „pravdy“. Tuto chorobnou systémovou de-
formaci lze napravit či odstranit opět jedině systémově. 
Samozřejmě nejde o to, aby vysílané obsahy podléhaly 
nějaké politické kontrole. Jde o to, aby ekonomické kont-
role podléhalo samo hospodaření ČT. Což lze v dnešních 
souvislostech uskutečnit patrně jedině slovenskou ces-
tou, tzn. zrušením nesystémových „koncesionářských  
poplatků“ a převodem ČT z tzv. veřejnoprávní instituce  
(jejíž obsah je dnes už tak překroucen a namnoze vy-
prázdněn, že postrádá jakéhokoli smyslu, který možná 
byl důvodem jeho ustavení krátce po pádu komunismu) 
na instituci rozpočtovou. Někdy se tomu říká „slovenská 
inspirace“26.

6. sloveNská INsPIraCe
Slovenská televize (STV) prošla v období po roce 1992 
v mnoha směrech odlišným vývojem. Jedno však měla se 
svou českou kolegyní ČT společné: veřejnoprávní statut.  

I legislativní úprava vzniku obou institucí byla víceméně  
totožná. Jenomže na Slovensku došlo k dramatickému 
poklesu hospodářského výsledku STV, způsobenému jed-
nak rozmachem soukromého sektoru (nejprve mocná TV 
Markíza, dnes především TV JOJ), jednak nehospodárným  
vedením STV a poklesem atraktivity a úrovně programo-
vé nabídky veřejnoprávní STV, a z toho všeho pak stále  
klesající ochotou slovenských poplatníků platit koncesi-
onářské poplatky. Zajímavé je, že v tomtéž období si na-
opak Slovenský (veřejnoprávní) rozhlas vedl obsahově  
i ekonomicky velmi dobře. Je to zřejmé opět z prosté řeči 
čísle: K 1. 1. 2009 byl stav peněžních prostředků STV ve 
výši 3 407 223 €, za jediný rok 2009 došlo k jeho poklesu  
o 724 396 €, takže k 31. 12. 2009 představoval stav pe-
něžních prostředků a ekvivalentů (cash flow) sumu 
2 682 827 €.27 Oproti tomu Slovenský rozhlas (SRo) vyká-
zal výsledek hospodaření za rok 2009 se ziskem ve výši 
3 504 514 €.28

Tento trend stálého zadlužování STV vedl slovenské 
zákonodárce z Národní rady SR k přehodnocení veřej-
noprávního statutu těchto mediálních institucí a přijetí 
nového zákona, který jednak spojuje obě instituce v jedi-
nou – Rozhlas a televízii Slovenska (RTVS), a jednak váže 
hospodaření RTVS už nikoli na koncesionářský poplatek,  
nýbrž na zákonem stanovené fixní procentu z ročního 
HDP. Jednoduše řečeno: když se republice daří ekono-
micky dobře, má RTVS vyšší rozpočet, a to platí i naopak. 
Rozpočtová státní organizace RTVS navíc umožňuje – na 
rozdíl od české reality – podřídit RTVS kontrole sloven-
ského Nejvyššího úřadu.

Co to znamená? Předně: Odstranění veškerých průběž-
ných politických tlaků na obsahy vysílané RTVS – nátlak 
politiků pohrůžkou snížení koncesionářských poplatků 
zde nelze využít, rozpočet RTVS je odvozen od rozpočtu 
státního a je tedy objektivizován a depolitizován. Zname-
ná to ale také podstatně vyšší hospodárnost fungování 
RTVS a vyšší průběžnou kontrolu její ekonomiky. Už tyto 
dvě změny znamenají, že „státní“, resp. rozpočtová RTVS 
plní svoji veřejnou funkci mnohem lépe, protože transpa-
rentněji a odpovědněji,

Jak totiž vypadá ona veřejná funkce v médiích na Slo-
vensku? Možná se podivíte, ale stávající zákon o RTVS  
z roku 2010 (č. 532/2010 Z. z. z 15. prosince 2010) ve 
svých prvních artikulech stanoví této instituci téměř to-
tožné úkoly, jako zákon o ČT stanoví České televizi. Do-
konce i formulace jsou skoro doslovně tytéž. Čtěme § 3 
zákona, nazvaný Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska:
(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,
1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v ob-
lasti vysielania.
(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytova-
nie programovej služby, 2) ktorá je univerzálna z hľadis-
ka svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, 
pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostred-
níctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spolo-
čenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň 
poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kul-
túrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne 

25 Autor na toto téma publikoval 
v poslední době několik zásadních 
textů, např. Rusko a česká média, in: 
Rusko včera, dnes a zítra, sborník 
textů  z konference, Praha: Medias Res 
2014, ISBN 978-80-87957-04-2,  Krym 
a česká média – selhání žurnalistiky, 
in: Ukrajina – dva roky po Majdanu 
a Oděse, sborník textů z konference. 
Praha: Medias Res 2016. ISBN 978-
80-87957-10-3, a také Žantovský, Petr 
a Jiří Hroník: Černá kniha České televize. 
Praha: Olympia 2016.  
ISBN 978-80-7376-457-9 

26 Jejím podkladem je slovenský zákon 
č..532/2010 Zb. z 15. 12. 2010 
o Rozhlase a televízii Slovenska, 
dostupná zde: http://www.
zakonypreludi.sk/zz/2010-532 

27 Dostupné zde: http://cdn.srv.rtvs.
sk/a542/file/item/sk/0000/vyrocna-
sprava-stv-2009.111.pdf

28 Dostupné zde: http://cdn.srv.rtvs.
sk/a542/file/item/sk/0000/vyrocna-
sprava-sro-2009.98.pdf
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hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verej-
ných prostriedkov.
(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska 
tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, drama-
tické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie progra-
my, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu 
a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu 
a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, 
zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné in-
formácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na 
slobodné utváranie názorov,
c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu oby-
vateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, 
rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické  
či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, prísluš-
nosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod 
alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali  
rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozo-
fických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj 
občianskej a vedomostnej spoločnosti,
d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo ve-
ciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozu-
menie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej 
spoločnosti.29

Vzhledem k tomu, že tato zákonná novela vznikla jako 
reakce na nehospodárnost existence STV, lze za klíčové 
považovat ty pasáže zákona, které se týkají hospodaření 
a její kontroly:
§ 20 – Financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1) Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú:
a) príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný každo-
ročne podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný roz-
počtový rok, na úhradu nákladov na zabezpečenie služ-
by verejnosti v oblasti vysielania v sume rovnajúcej sa 
0,142 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej re-
publiky za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu 
roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa 
príspevok poskytuje;...

V následujícím paragrafu se rozpočtový příspěvek de-
finuje jasně:
§ 21 – Príspevok zo štátneho rozpočtu
(1) Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 
písm. a) je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená pou-
žiť len na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verej-
nosti v oblasti vysielania.

Zákon tedy vlastně a priori vylučuje zneužití státního 
příspěvku na jiné věci než je služba veřejnosti definovaný 
par. 3 zákona (viz výše).

Kontrola hospodaření se pak vykonává podle Zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Na-
jvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky30, Záko-
na č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom au-
dite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon 
č. 523/2004 Z. z.31

7. ZávĚr
Lze poměrně s určitostí říci, že slovenský model před-
stavuje jedinou v současnosti relevantní cestu k trans-
formaci již nefunkčního statutu „veřejnoprávnosti“ Čes-
ké televize, odstranění politických vlivů a zprůhlednění 
veškerých toků vložených veřejných prostředků. Taková 
transformace totiž přinutí stát, aby se začal chovat (pro-
střednictvím rozpočtu) jako vlastník, tzn. provedl hloub-
kový audit bezmála čtvrtstoletí existence ČT ve veřej-
noprávním postavení, vyvodil z toho zásadní závěry 
ekonomického rázu, z důvodů rozpočtové úspornosti vy-
loučil z vysílání pořady ryze zábavného charakteru a sou-
středil veškeré prostředky na naplňování toho, co má ČT 
dělat doopravdy (i podle stávajícího zákona): totiž prav-
divě, komplexně, objektivně, nestranně a všestranně in-
formovat o událostech, poskytovat platformu k výměně 
a postulování názorů s cílem napomáhat co možná ote-
vřené demokratické diskusi, z níž není nikdo vylučován, 
ale naopak – jejíž pestrost a komplexnost je jedinou zá-
rukou toho, co od média ve skutečné veřejné službě po-
žadujeme: totiž podpory demokracie a svobody. Jedině 
tak může ČT obhájit fakt, že na ni společnost vynakládá 
nemalé prostředky z veřejných zdrojů.
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