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Doporučení Rekonstrukce státu k jednání volebního výboru Poslanecké 

sněmovny k tématu odvolání dozorčí komise Radou ČT 
 

Na svém zasedání ve středu 11. listopadu 2020 odvolala Rada ČT pětičlennou dozorčí 

komisi. Pro návrh radní Hany Lipovské na odvolání dozorčí komise hlasovalo 10 ze 13 

radních, kteří byli na zasedání přítomni. Hlasování se zdržel předseda Rady ČT René 

Kühn, proti pak hlasovali radní Martin Doktor a Zdeněk Šarapatka. O týden později, ve 

středu 18. listopadu, pak v návaznosti na dění okolo odvolání dozorčí komise odstoupili 

ze svých funkcí v Radě ČT předseda René Kühn a místopředseda Jaroslav Dědič. 

 

Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT, který má za úkol dohlížet na účelné a 

hospodárné využívání zdrojů a majetku České televize. Má 5 členů, kteří jsou voleni a 

odvoláváni Radou ČT. V souladu se zákonem o ČT se na proces odvolání členů dozorčí 

komise přiměřeně použije ustanovení o odvolání členů Rady ČT Poslaneckou 

sněmovnou. To umožňuje odvolání za následujících podmínek: a) přestal-li člen 

splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené v § 5 zákona, který upravuje případy 

neslučitelnosti funkcí, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady 

nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo 

nestrannost při výkonu funkce člena Rady.  

 

Z dostupných informací vyplývá, že Rada navrhla (v souladu s jednacím řádem) odvolání 

členů dozorčí komise na začátku jednání, avšak ne všichni členové Rady byli s tímto 

návrhem předem obeznámeni. Odvolání dozorčí komise je problematické také s ohledem 

na momentální situaci, kdy je potřeba schválit rozpočet České televize na následující rok. 

K nahlížení do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších relevantních 

písemností České televize jsou přitom oprávněni pouze členové dozorčí komise.  

 

Podle dalších informací z veřejného jednání Rady ČT dále vyplývá, že během jednání 

Rady ČT nebyly pro odvolání členů dozorčí komise uvedeny žádné konkrétní důvody a 

neproběhla řádná diskuze. S ohledem na výše uvedené lze tedy usuzovat, že v případě 

odvolání členů dozorčí komise Radou ČT nebyly naplněny zákonem stanovené 

podmínky, neboť nejsou jasné důvody, pro které byli členové dozorčí komise odvoláni. 

Nedůvěru v řádný průběh odvolacího procesu prohlubuje také odstoupení předsedy a 

místopředsedy Rady ČT ze svých funkcí. Rada ČT je orgánem, který uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu činnosti České televize a měla by tak veřejnost o svých krocích 

řádně a včas informovat.  

 

Doporučujeme tedy, aby členové volebního výboru požadovali po členech Rady ČT 

vysvětlení: 

 

1) Proč došlo k odvolání členů dozorčí komise bez předchozího projednání?  

2) Proč k odvolání došlo v době schvalování rozpočtu na následující rok?  

3) A dále také jaké jsou konkrétní důvody, pro které byli jednotliví členové dozorčí 

komise odvoláni? 

 

Za Rekonstrukci státu Markéta Brabcová, Martin Luhan a Lukáš Kraus, v Praze dne 19. 

11. 2020 
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