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Odvolání Dozorčí komise Rady ČT
Hlavní roli v této kauze zaujímá trio nových radních ČT Lipovská - Matocha- Xaver Veselý, kteří byli zvoleni v květnu 2020.
Na popud Hany Lipovské Rada ČT dne 11. listopadu 2020 odvolala svou Dozorčí komisi. Tento krok byl částí společnosti
vnímán jako první krok k politickému ovládnutí České televize, a potvrdil tak obavy, které panovaly již od zvolení
zmíněného tria radních do funkcí.
Odvolání Dozorčí komise proběhlo nečekaně, bez dřívějšího projednání či zdůvodnění, na běžné schůzi komise
s Radou ČT. Komise byla pohodlnou většinou 10 hlasů z 15 odvolána přímo na místě. Podle odborníků na veřejnoprávní
média šlo o test síly bloku kolem zmíněného tria radních, jehož cílem je v konečném důsledku destabilizace ČT a výměna
generálního ředitele.
S odvoláním Dozorčí komise nesouhlasila část Rady ČT v čele s předsedou René Kühnem a místopředsedou Jaroslavem
Dědičem. Ti na protest rezignovali ze svých funkcí. Pravděpodobně tak urychlili zvolení nové Dozorčí komise Rady ČT,
k němuž došlo už 25. listopadu 2020. Podle mnoha právníků bylo ale odvolání původní komise v rozporu se zákonem
a zvolení nové komise tedy mohlo vést k paralelní existenci dvou dozorčích komisí.
V prosinci 2020 poté zaznamenal výše zmíněný blok radních významné vítězství, když se novým šéfem Rady ČT stal
Pavel Matocha. Podívejte se na grafiku, která přibližuje jeho politické vazby.
Dozorčí komise Rady ČT
Dozorčí komise Rady ČT je odborným poradním orgánem Rady ČT ve věcech kontroly hospodaření České televize. Má
za úkol sledovat, jestli jsou finanční zdroje a majetek ČT účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu ČT
v souladu s právními předpisy. V případě zjištění nedostatků je komise povinna na ně Radu ČT upozornit a předložit jí
návrhy na jejich odstranění. Dále má komise jedinečné právo nahlížet, s vědomím generálního ředitele, do všech účetních
dokladů, účetních záznamů a dalších písemností České televize.
Kontext a významné momenty kauzy
Oficiálním důvodem k odvolání Dozorčí komise byla nespokojenost s jejím fungováním. Stížnosti k ní již dříve
vyslovila řada radních. Samotnému odvolání předcházelo doporučení komise, aby ČT vykoupila pozemky před
ostravským studiem.
Načasování odvolání komise ale bylo značně podezřelé. Došlo k němu právě v období, kdy se měly schvalovat
zásadní dokumenty včetně Dlouhodobých plánů ČT a rozpočtu na rok 2021.
Většina členů odvolané komise podala proti tomuto rozhodnutí žalobu. Kauza tak bude mít pravděpodobně
i soudní dohru.
Reakce občanské společnosti
Před samotnou volbou nových radních varovala řada expertů a organizací, včetně Milionu chvilek. Samotné odvolání
komise vedlo k řadě protestů:
Přímo v reakci na odvolání Dozorčí komise Rady ČT zorganizoval Milion chvilek v listopadu 2020 auto protest
Braňme ČT!, konaný přímo před jejím sídlem.
Dne 24. 11. 2020 následovala tisková konference Milionu chvilek a organizací a iniciativ znepokojených děním
v Radě ČT. Mezi ně patří iniciativa Svobodu médiím nebo Vraťte nám stát. Součástí tiskové konference byl
i laserový happening Bez svobodných médií nejsou svobodné volby
Ještě před zvolením nové Dozorčí komise Rady ČT upozorňoval Milion chvilek na veřejně dostupné jednání Rady
ČT.
V neposlední řadě Milion chvilek spolu se spolkem Společně Brno a Stojím za ČT inicioval korespondenční protest
Rada ČT- píšeme poslancům.
https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/1-2-3/odvolani-dozorci-komise-rady-ct

