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Pod úsek Komunikace a vnějších vztahů spadá 7 oblastí:

Tiskové oddělení ČT 

reaguje na dotazy médií a věnuje se komunikaci korporátních témat.

PR programu

se věnuje podpoře vlastní tvorby, pořadů, programu a off air podpoře projektů ČT. 

Vnitřní komunikace ČT 

zajišťuje komunikaci uvnitř instituce a akce pro zaměstnance. 

Charitativní projekty ČT 

koordinují aktivity v oblasti podpory charity a neziskových aktivit ČT.

Mediální partnerství

zajišťuje výběr kulturních projektů a podporu těchto akcí včetně spotových kampaní.

Divácké centrum

reaguje na podněty diváků.

ČT edu

vzdělávací portál pro potřeby učitelů a dětí.

Komunikace a vnější vztahy
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A.
Česká televize v médiích v roce 2021 
Mediální analýza

Zdroje:  Newton Media, Hi-Lights



Česká televize v médiích v roce 2021

24 868 mediálních výstupů

Tonalita zpráv v roce 2021

25 %

64 %

4 %
7 %

Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní
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25 %

64 %

4 % 7 %

Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní

Tonalita zpráv v roce 2021

Česká televize byla v loňském
roce předmětem celkem 24 868
mediálních výstupů. Většina z
nich (64 %) byla neutrálních. A
celá čtvrtina všech výstupů (25
%) vyzněla vůči ČT pozitivně.
Dalších 7 % příspěvků vyznělo
ambivalentně.

Negativní tonalita převažovala ve
4 % příspěvků, tj. v celkem 913,
přičemž plnou třetinu jich
uveřejnil web parlamentnilisty.cz.
Dále pak neviditelnypes.cz, Haló
noviny a prvnizpravy.cz.

33 %

67 %

Parlamentní listy
Ostatní
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Vývoj medializace v letech

Medializace České televize v roce 2021 i přes pandemickou situaci kopírovala obvyklou sezónnost televizního cyklu s
pravidelným poklesem v letních měsících.

Oproti roku 2020, kdy vrcholila publicita České televize v březnu – ve chvíli zaznamenání prvních případů nemoci
covid-19 v Česku, byla v roce 2021 nejvyšší hned v lednu. Mimo jiné se o to zasloužila pozitivní odezva na
premiérovou tvorbu ČT.

Z hlediska tonality mediálních výstupů je trend rovněž neměnný, dlouhodobě převažuje neutrální publicita
následována příspěvky s pozitivním vyzněním.
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Vývoj medializace za rok 2021

Nejvyšší publicity dosáhla Česká
televize hned v prvním čtvrtletí
loňského roku s celkem 8 100
výstupy. Největší pozornost poutaly
premiérové seriály. Pozitivní ohlasy
sbírala ČT zejména za minisérii
Božena, seriál Zločiny Velké Prahy
či pokračování Marie Terezie.
Kladně výstupy referovaly také o
65. výročí vzniku ostravského
studia ČT nebo o výsledcích
sledovanosti.

Druhý výrazný vzestup publicity
týkající se ČT nastal v září a v říjnu,
a to v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny a s
odvoláním radní Hany Lipovské.
Září se rovněž vyznačovalo vysokým
množstvím pozitivních příspěvků,
mimo jiné o tvorbě České televize
na televizních festivalech. Říjnový
mediální obraz ČT pak významně
utvářela jedenáctá řada StarDance,
která se stala historicky třetí
nejsledovanější. 9
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Medializace podle mediatypů a tonality výstupů

Z jednotlivých mediatypů byly tradičně nejaktivnější weby, které publikovaly 14 274 výstupů, následované tištěnými
periodiky, které dohromady otiskly 10 090 článků. K výrazné meziroční změně došlo především u regionálních titulů,
u nichž významně narostl počet pozitivně laděných výstupů (+ 9 procentních bodů).
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Medializace a tonalita publicity aktuální tvorby

Média ve všech kvartálech pozitivně hodnotila aktuálně vysílanou i připravovanou vlastní tvorbu. Zaujaly rovněž
informace o vysoké sledovanosti pořadů ČT.
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Vývoj medializace: představitelé ČT v médiích

Mezi představiteli ČT byl v médiích v roce 2021 nejčastěji citován a zmiňován generální ředitel Petr Dvořák (2 631
výstupů), následován tiskovou mluvčí Karolínou Blinkovou (639 výstupů) a ředitelem programu Milanem
Fridrichem (209 výstupů).

Jméno Funkce Poz. Neu. Neg. Amb. Celkem

Petr Dvořák generální ředitel 97 1308 424 802 2631

Karolína Blinková tisková mluvčí 0 634 2 3 639

Milan Fridrich ředitel programu 8 198 1 2 209

Jiří Ponikelský výkonný ředitel ČT sport 0 70 0 0 70

Petr Koliha výkonný ředitel ČT :D 3 64 0 0 67

Jan Maxa ředitel divize vývoje a nových médií 1 59 3 0 63

František Lutonský zástupce šéfredaktora zpravodajství a sportu 0 21 26 7 54

Miroslav Karas ředitel TS Ostrava 2 38 0 1 41

Zdeněk Šámal ředitel zpravodajství a sportu 2 26 8 3 39

Jan Souček ředitel TS Brno 0 35 0 0 35

Jaroslav Sedláček šéfdramaturg 1 27 0 0 28

Marek Doležel výkonný ředitel Nových médií 0 26 0 0 26

Michal Kratochvíl ředitel divize technika 4 21 0 0 25

Vít Kolář ředitel korporátních vztahů, komunikace a obchodu 0 21 2 2 25

Hynek Chudárek výkonný obchodní ředitel 0 22 0 0 22

Tomáš Motl výkonný ředitel ČT art 1 19 0 0 20

12



B.
Komunikace ČT v roce 2021



Komunikace v roce 2021

I v roce 2021 významně ovlivněném pandemií nemoci covid-19 (nouzový stav, zavřená kina, zákaz konání kulturních
a hromadných akcí, zvyšující se počet nemocných v další podzimní vlně) tiskové oddělení a oddělení PR programu
České televize realizovalo:

14

149 tiskových zpráv a 

programových avíz 

24 tiskových konferencí 
a novinářských projekcí 

(z toho 11 on-line) 
představujících 

programová vysílací 
schémata či vlastní 

projekty ČT

13 novinářských dnů či 

speciálních akcí 



Novinářské projekce, tiskové konference a setkání 
s médii v roce 2021
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On-line tisková konference: Zločiny Velké Prahy

Leden 2021

Česká televize za účasti početné delegace představila novinku jarní sezóny Zločiny Velké Prahy. K seriálu vyšlo 
po této tiskové konferenci 154 mediálních ohlasů.

O natáčení seriálu ČT informovala v rámci tiskové konference připravovaných projektů v roce 2019. Během 
natáčení ve studiích na Kavčích horách byli individuálně zváni novináři a fotografové. 

K jednotlivým dílům se, kromě tiskových materiálů, vydávaly také zajímavosti z natáčení a aktuální citace tvůrců. 

16



Setkání s médii: Pan herec Miroslav Donutil

Leden 2021

Při příležitosti životního jubilea herce Miroslava Donutila uvedla ČT v premiéře jeho dokumentární portrét. 
Novináři snímek vzhledem k pandemické situaci obdrželi na recenzních kopiích.

Vybraní novináři byli zváni na profilové rozhovory s hercem včetně focení. 

17



On-line tisková konference: Národ sobě – kultura 
tobě
Únor 2021

Kultura bez možnosti pořádání akcí, profese, které se téměř rok nemohly vrátit ke své práci, země v nouzovém 
stavu. Česká televize uspořádala přímý přenos koncertu z Národního divadla. 

Na tiskové konferenci představili podobu koncertu organizátoři i umělci. Setkání s médii moderovala dvojice
Ondřej Cihlář a Petr Prokop, kteří provedli diváky také koncertem. Publikováno bylo 61 mediálních ohlasů.

Novináři byli zváni den před přímým přenosem na obhlídku prostor Národního divadla a na první zkoušky.
Videoštáby a fotografové vybraných médií byli akreditováni na celou generální zkoušku, na níž si mohli pořídit
rozhovory s vystupujícími.
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On-line tisková konference: Boží mlýny

Duben 2021

On-line tisková konference za účasti režiséra Jana Hřebejka, autora scénáře Janka Kroupy a představitelů 
hlavních rolí Martina Myšičky, Elišky Křenkové, Roberta Nebřenského a Vincenta Navrátila vygenerovala 
bezmála sto mediálních ohlasů.

Do redakcí byly následně zaslány recenzní díly a byla domluvena řada rozhovorů. 
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On-line tisková konference: Připravované projekty 

Květen 2021

Z důvodu pandemie proběhla tisková konference k připravovaným projektům (dokumenty a hraná tvorba) 
on-line. Virtuální setkání s médii vygenerovalo 59 mediálních ohlasů.

Prostřednictvím hereckých a tvůrčích delegací bylo představeno 12 hlavních projektů.  Pro vybrané fotografy a 
štáby ale byl ve studiu na KH připraven speciální prostor s možností krátkých rozhovorů a focení u logostěny. 
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Setkání s médii: Auto moto svět

Květen 2021

Na natáčení nového motoristického magazínu byli pozváni zástupci oborových a lifestylových médií.
Informace jim předali tvůrci a moderátoři pořadu. Novináři si mohli vyzkoušet, jak se řídí unikátní historický
vůz.
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Novinářská projekce: Osada

Srpen 2021

Česká televize za účasti početné delegace představila rodinný seriál Osada. Z novinářské projekce spojené s 
tiskovou konferenci vzešlo 106 mediálních ohlasů.
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Novinářská projekce: Ochránce

Srpen 2021

Za účasti herců v čele s Lukášem Vaculíkem a tvůrců představila ČT v kině Atlas podzimní novinku Ochránce. Z 
tiskové konference vzešlo 127 mediálních ohlasů.

Před uvedením seriálu ČT realizovala rovněž projekce a debaty pro učitele, kam byla zvána i regionální média.

Vzhledem k tématům z oblasti školství se komunikace nezaměřovala pouze na herce, ale i na autory scénáře a 
další odborníky, kteří mají dlouhodobé zkušenosti ve vzdělávání. O seriálu informovaly i pořady České televize, v 
Sama doma vznikla rubrika, která reagovala na téma spojené se vzděláváním.
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Setkání s diváky: Dům ČT v Karlových Varech

Srpen 2021

Česká televize již tradičně během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v Domě České 
televize na Divadelním náměstí pořádala besedy s diváky a autogramiády, kde představila svou filmovou, 
seriálovou, ale i dokumentární tvorbu. Na jednotlivé části programu byli zváni také zástupci médií. Česká 
televize uspořádala dohromady 31 debat se silným zastoupením televizní tvorby (Ochránce, Podezření nebo 
Peče celá země).
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Tisková konference: ČT art a Zlatá Praha

Srpen 2021

Představení podzimního programu kulturní stanice a mezinárodního televizního festivalu proběhlo v
prostorách Divadla Dobeška, kde byl ve stejný den ve večerních hodinách natáčen přímý přenos speciální
narozeninové Besídky. Z tiskové konference vzešlo 32 mediálních ohlasů.

Oslovení novináři byli na tiskovou konferenci pozváni na Dobešku, ostatní ji (vzhledem k omezením pro
pořádání akcí spojených s pandemií) mohli sledovat on-line. Novinky kulturní stanice představili Miro Žbirka,
Kamil Střihavka, Tomáš Klus, Jakub Sommer nebo Milan Šteindler a David Vávra z Divadla Sklep.
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Tisková konference: ČT :D

Září 2021

Nová sezóna dětské stanice České televize byla představena na tiskové konferenci na Kavčích horách.
Bezprostředně po setkání s médii vyšlo 21 mediálních výstupů.

Novinky Déčka představili zástupci jednotlivých pořadů, například Robert Mikluš, Amálie Rožnětínská,
Petr Vršek, Naomi Adachi, Amálie Kovářová, Jakub Šmíd a další.
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Tisková konference: StarDance XI

Září 2021

Dvacítku účinkujících StarDance ČT poprvé odtajnila na dubnové tiskové konferenci. V průběhu léta
informovala o složení tanečních párů a v září na tiskové konferenci zveřejnila novinky aktuálního ročníku.
Taneční klání vygenerovalo 820 mediálních ohlasů.

ČT o soutěži a zejména o jejím benefičním kole informovala také ve svých pořadech. Relace Studio 6 a Sama
doma pravidelně hostily osobnosti jedenáctého ročníku. StarDance a jednotlivým párům se věnovali i mediální
partneři.

V průběhu trvání soutěže dostávala lifestylová média zajímavosti z tréninků i příprav přímých přenosů.
Jedenáctou řadu silně ovlivnila koronavirová pandemie a následné změny v dramaturgii. Komunikace musela na
všechny změny reagovat v souladu s licencí pořadu a pravidly.
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Novinářský den: Místo zločinu České Budějovice

Říjen 2021

Do Tábora pozvala Česká televize jihočeská média na natáčení seriálu Místo zločinu České Budějovice, který
navazuje na úspěšné série z Plzně a Ostravy. Novinářský den přímo vygeneroval 15 mediálních ohlasů, v
regionálních i v celostátních médiích.
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Tisková konference: Vánoce 2021

Listopad 2021

Na tiskové konferenci k programovému schématu Vánoc byla představena i nová podoba iVysílání a první
pořady vzniklé exkluzivně pro web ČT. Mezi hosty nechyběla delegace ke štědrovečerní pohádce Jak si nevzít
princeznu nebo Jiřina Bohdalová, jež představila silvestrovský program. Bezprostředně po tiskové konferenci
bylo publikováno 56 mediálních ohlasů.
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On-line tisková konference: Národní kolo Eurovize

Prosinec 2021

Na tiskové konferenci ČT představila sedm soutěžních písní usilujících o reprezentaci České republiky na
finále Eurovize v italském Turíně. Píšící novináři sledovali rozhovory s jednotlivými interprety on-line,
fotografové byli na Kavčích horách přítomní fyzicky, aby si hudebníky mohli vyfotit. Z vyhlášení Národního
kola vzešlo 26 mediálních ohlasů.

Jednotlivé písně byly svými interprety představeny i ve Studiu 6. Vítězná píseň Lights Off od skupiny We Are
Domi byla uvedena na setkání s novináři v polovině prosince.
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On-line tisková konference: Jaro 2022

Prosinec 2021

Z důvodu zhoršujících se pandemických podmínek představila ČT jarní novinky ve vysílání novinářům na on-
line tiskové konferenci. Informace k jednotlivým pořadům do redakcí předalo sedm delegací zastupující
jednotlivé pořady. Bezprostředně po tiskové konferenci vyšlo 28 mediálních výstupů.
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On-line tisková konference: Stíny v mlze

Prosinec 2021

Prvním jarním seriálem nadcházejícího roku, který ČT představila, byly Stíny v mlze. Na on-line tiskové
konferenci projekt uvedli tvůrci a herci. Vybraným novinářům byly zaslány recenzní díly, zároveň byly
dohodnuty rozhovory s režisérem Radimem Špačkem a hereckými představiteli hlavních rolí. Dosaženo bylo
48 mediálních ohlasů.
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On-line tisková konference: Marie Terezie

Prosinec 2021

Z důvodu pandemie byla k závěrečnému dílu Marie Terezie uspořádána on-line tisková konference. K Vojtovi
Kotkovi se na dálku z Vídně připojila i nová představitelka titulní role Ursula Straussová a režisér Robert
Dornhelm.

V průběhu roku informovala ČT média o natáčení poslední epizody a na „plac“ zvala zástupce regionálních
médií. Po tiskové konferenci byla vybraným novinářům rozeslána recenzní kopie Marie Terezie a lifestylovým
médiím sada zajímavostí z natáčení.
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Novinářská projekce: Jak si nevzít princeznu

Prosinec 2021

Vybrané novináře ČT tradičně těsně před Vánoci pozvala na Kavčí hory, aby jim pustila štědrovečerní pohádku
za účasti kreativní producentky Barbary Johnsonové a režiséra Karla Janáka. V létě zvala na natáčení
regionální média.

34



Speciální komunikační projekty: Dokumenty ČT

Oddělení komunikace se pravidelně věnuje novým dokumentárním snímkům nebo cyklům. Reflektuje úterní
sekci „dokumentární nebe“, velké profilové dokumenty na ČT1 i dokumenty uváděné na programu ČT art.
Informuje redakce pomocí tiskových zpráv, recenzních kopií a zve je na novinářské a speciální projekce.

V případě charitativního nebo vzdělávacího přesahu dokumentu je i toto akcentováno v domluvených velkých
rozhovorech.
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Speciální komunikace projektů v době pandemie

V průběhu druhého pandemického roku Česká televize znovu směřovala
pomoc tam, kde byla nejvíce potřeba.

Pomocí desítek tiskových zpráv a avíz, spotů ve vysílání a rozhovorů
Česká televize intenzivně informovala mimo jiné o přechodu programu
ČT3 z experimentálního do řádného vysílání, o zařazení přímých přenosů
nedělních bohoslužeb v době uzavření kostelů, o obnově UčíTelky v
průběhu uzavření škol či o dalším ročníku projektu na podporu kultury
Česká tleská, tentokrát s podtitulem Letní scéna.

Veřejnost zpravovala také o posílení aktuálního zpravodajského servisu i o
zařazení dvou nových zpravodajských pořadů – o Epicentru shrnujícím
platná vládní opatření a o relaci Zprávy ČT3 s přehlednějším grafickým
zpracováním a klidnějším tempem moderace.
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Kontinuální podpora osobností a historie ČT

V roce 2021 pokračovala Česká televize v komunikační
podpoře tváří a osobností České televize formou řady
rozhovorů publikovaných v tisku, na webu či v rozhlase.

Současně informovala ve formě tiskových zpráv,
dobových materiálů či speciálních videí významné
milníky z historie České a Československé televize. V roce
2021 šlo například o 65 let od spuštění televizního studia v
Ostravě či 60 let od zahájení vysílání z brněnského studia.
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Získaná ocenění v roce 2021

Lemur 2021

o 1. místo v kategorii Tiskové 
konference 
- za kreativitu při pořádání 
tiskových konferencí bez možné 
prezenční účasti novinářů, 
kterou nedovolovala aktuální 
protipandemická opatření

o 2. místo v kategorii Krizová 
komunikace 
- za komunikaci v době 
pandemie

o 2. místo v kategorii Zábava a 
sport 
- za PR aktivity k minisérii 
Božena

Všechny oceněné projekty vznikaly „in-
house“, tedy přímo na Kavčích horách, v 
týmu Komunikace a vnější vztahy.
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C.
Interní komunikace



Cíle interní komunikace

• Zajistit zaměstnancům maximální informační servis a vedení ČT zpětnou vazbu od zaměstnanců 

(prostřednictvím intranetu a informačních ploch v prostorách ČT, vydáváním tištěných ČT Novinek, 

organizací setkávání zaměstnanců s vedením ČT)

• Pomáhat zlepšovat komunikaci mezi zaměstnanci napříč ČT 

• Zvyšovat angažovanost/zapojení/aktivitu zaměstnanců a jejich zájem o život v ČT, posilovat vnímání ČT 

jako prestižního zaměstnavatele (prostřednictvím akcí pro zaměstnance, interních CSR aktivit, apod.)

• Pokrývat potřeby zaměstnanců (prostřednictvím získané zpětné vazby)
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• Intranet ČT

• Interní zaměstnanecký časopis ČT Novinky

• Televizní obrazovky a informační tabule (A1/A3 plochy ve výtazích, na chodbách apod.)

• E-mailová schránka vnitřní komunikace (direct mail) a linka 2811

• Interní informační kampaně

• Akce pro zaměstnance

Nástroje a aktivity interní komunikace

stojany na časopisy a letáky

stojany a plochy na chodbách nástěnky s aktuálními informacemi, zejména pro kolegy s omezeným 
přístupem k počítačům

plochy ve výtazích
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Intranet

Hlavní interní komunikační platforma, jejíž obsah je neustále aktualizován

• klíčový nástroj pro komunikaci se zaměstnanci

• informace pokrývající každodenní život v ČT

• snadno dostupné většině zaměstnanců, po direct mailu nejefektivnější nástroj pro sdílení informací 

• v roce 2021 vydala interní komunikace 374 článků

možnost zapojit se do 
firemních výzev

aktuální provozní 
informace

každodenní aktuality ze života 
v ČT

fotodokumentace 
ze společných 
firemních akcí

celofiremní akce -
komunitní život - soutěže

informace o aktuálních 
pandemických opatřeních
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Zaměstnanecký časopis ČT Novinky

Vychází pravidelně jako čtvrtletník. Distribuován je v tištěné podobě a k dispozici současně v digitální podobě
na intranetu. Formát A4 – 24 stran textu.

Čtenářům nabízí interní pohled na život v České televize:

• seznamuje s prací jednotlivých oddělení v ČT

• nabízí pohled do zákulisí příprav pořadů 

• přináší rozhovory se zaměstnanci

• připomíná zajímavá výročí

• seznamuje s historií televize a jejího vysílání
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Pandemie: čas na on-line setkávání

Začátek a konec roku 2021 byly ovlivněny trvající pandemií covid-19, pravidelná setkání zaměstnanců s
generálním ředitelem Petrem Dvořákem se proto konala on-line.

28. dubna 2021

• seznámení zaměstnanců s aktualitami v České televizi, přímé odpovědi na dotazy zaměstnanců

23. listopadu 2021 

• seznámení zaměstnanců s plánovaným výzkumem firemní kultury, přímé odpovědi na dotazy zaměstnanců

44



Akce pro zaměstnance 

Akce pro zaměstnance v období od května do října, kdy pandemie umožnila setkávání.

Sportovní akce a výzvy

• Kolo pro život + Do práce na kole

• Sportovní odpoledne ve Žlutých lázních – beach volejbal

• Turnaj v malé kopané

• Cyklistický závod ČT Author Cup

• startovné na sérii závodů Jizerské 50

Rodinné a společenské akce 

• Rodinné odpoledne na Kavčích horách – program pro děti zaměstnanců

• Vyhlášení Výročních cen za rok 2020

Kultura a aktivity v ČT

• projekce ČT Kino – projekce filmových titulů pro zaměstnance v ČT

• projekce ČT Kino Archiv – zahájení série promítání titulů z archivů ČT
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Komunikace v době covidových omezení 

Díky komunikaci na interních plochách (plakáty a stojany, TV obrazovky, intranet) pomáhala interní
komunikace zaměstnancům orientovat se v neustále se měnících vládních nařízeních a s tím spojených
opatřeních při výkonu zaměstnání.
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Jak se nám žije v ČT

Kompletní komunikační podpora průzkumu firemní kultury „Jak se nám žije v ČT“.

Cílem bylo nejen informovat, ale i pobavit. Hlavním motivem kampaně byla sada osmnácti sloganů
reflektujících konkrétní místa na Kavčích horách či filmové a televizní hlášky.

• termín 24. listopadu – 10. prosince
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• účast i přes probíhající pandemii a 

předvánoční čas takřka 60 %, tzn. 

1775 odevzdaných dotazníků

• komunikace formou plakátů, 

informačních brožur s vysvětlením 

jak vyplňovat, direct mailu, 

intranetu, potisků na podnosech v 

jídelnách 



Vnitřní komunikace v číslech
• 430 zaměstnanců a jejich dětí navštívilo rodinné odpoledne v ČT

• 132 zaměstnanců se zapojilo do květnové výzvy Do práce na kole

• 100 zaměstnanců se zúčastnilo akce Kolo pro život

• přes 68 zaměstnanců se zúčastnilo Sportovního odpoledne ve Žlutých lázních

• 134 zaměstnanců se přihlásilo a zúčastnilo závodu ČT Author Cup v Jizerských horách

• v rámci projektu ČT Kino zajistila interní komunikace promítání filmů, které zhlédlo přes 240 zaměstnanců

• 527 zaměstnanců se zapojilo do hlasování o Výroční ceny

• 1775 zaměstnanců se zúčastnilo výzkumu firemní kultury
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D. 

Podpora veřejně prospěšných aktivit 

1. Charitativní a osvětové aktivity 

2. Mediální partnerství a kulturní projekty

3. ČT edu 



D. 

1. Charitativní a osvětové aktivity 



Charita v číslech

Spotové kampaně v oblasti charity v roce 2021

• Česká televize podpořila formou spotové kampaně 57 projektů + 3 projekty v iVysílání

• Celkový počet uvedení na ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art: 3 298 spotů

• Česká televize se zaměřila na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a dospělým, zdravotní 

prevenci, pomoc lidem s psychickými problémy a nemocemi nebo osvětu v oblasti předčasně narozených 

dětí. 

• Do vysílání zařadila i spoty podporující filantropii a dobrovolnictví, pomoc v rozvojových zemích, udržitelný 

rozvoj, aktivní trávení volného času nebo kvalitní vzdělávání.

• Česká televize se v roce 2021 připojila také ke komunikační kampani Takoví jsme, jejím cílem bylo 

představit veřejnosti základní fakta o neziskovém sektoru, jeho fungování, financování a přínosech.

• Celkový zásah kampaní: 7 326 962 unikátních diváků

• Celková délka kampaní ve vysílání: téměř 20 hodin
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Benefiční pořady

V roce 2021 odvysílala Česká televize třiadvacet benefičních pořadů a benefičních speciálů.
Pouhých šest dní po ničivém tornádu na Moravě zorganizovala koncert na podporu obyvatel zničených obcí.

Přehled benefičních pořadů za rok 2021
• 4 Adventní koncerty

• StarDance pro Paraple

• Světlo pro Světlušku

• benefiční díl Herbáře

• Koncert hvězd proti bezmoci

• 5 benefičních dílů soutěže Kde domov můj?

• benefiční díl pořadu Všechno, co mám ráda

• Koncert naděje

• Koncert pro Moravu

• dva benefiční koncerty České filharmonie

• podpora 4 neziskových projektů v rámci běžeckého 

závodu Volkswagen Virtual Prague Marathon and The 

Battle of the Teams

• benefiční díl Zázraků přírody

• Pomozte dětem

• benefiční díl Tajemství těla

• Tříkrálový koncert
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Celkem 116 milionů korun 
od individuálních i firemních 

dárců



Pomozte dětem 1998 - 2021

Pomozte dětem patří k tradičním benefičním projektům ČT. Od roku 2015 se koná i celonárodní sbírka 

„Peříčkový den“, jejímž partnerem je Česká televize.

V roce 2021 
vybráno přes 

17,5 mil. 
korun

23 let 
fungování

Celkem 
získáno více 
než 273 mil. 

korun

Sbírka 
Pomozte 

dětem  
podpořila již 
více než 200 

tisíc dětí

5,6 mil. 
korun z DMS

Vypsány 
mimořádné 
výzvy pro 

individuální 
žadatele
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Adventní koncerty 1991 - 2021

V roce 2021 
vybráno více 

než 18,7 
milionu korun

Celkem 
rozděleno přes 
254 mil. korun

128 
podpořených 

organizací

V roce 2021 oslavily Adventní koncerty České televize dva 
milníky. Překonání čtvrtmiliardové hranice vybraných peněz a 
nejúspěšnější ročník v historii sbírky.

Hodnotící komise vybrala z 97 došlých žádostí tyto organizace:

• Domov sv. Anežky z Týna nad Vltavou zaměstnávající osoby s 
mentálním a kombinovaným postižením.

• Hospic sv. Jiří, který zajišťuje mobilní hospicovou péči v 
Karlovarském a Plzeňském kraji.

• Centrum Kaňka poskytující osobní asistenci a provozující 
denní stacionář pro zdravotně postižené děti a mladé lidi v 
Táboře.

• Mezinárodní vězeňské společenství podporující děti 
odsouzených rodičů.
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Pomoc pro Moravu

Koncert pro Moravu

• Česká televize rychle zareagovala na mimořádnou situaci vzniklou po tornádu na jižní Moravě a ve snaze 
zajistit potřebnou pomoc během několika dní připravila velký benefiční Koncert pro Moravu.

• Pořad přinesl do veřejné sbírky partnerské Charity ČR jen na DMS téměř 12 milionů korun. Další desítky 
milionů korun poslali lidé na účet sbírky. Novinkou bylo využití QR kódu, pomoci kterého mohli dárci 
jednoduše přispět z prostředí internetového bankovnictví.

• Dalším benefičním pořadem na pomoc lidem zasaženým tornádem byl Koncert Naděje České a Moravské 
filharmonie, který přinesl přes 2 miliony korun. 

55



Benefiční speciály

• V projektu benefičních speciálů využívá Česká televize zavedených úspěšných pořadů s vybudovanou
diváckou základnou a propojuje je s propagací aktivit charitativních organizací.

• Za úspěšný koncept získala Česká televize v roce 2016 ocenění Top Odpovědná firma roku a v roce 2017
Cenu Fóra dárců.

• V roce 2021 odvysílala Česká televize deset benefičních speciálů, které dohromady vynesly téměř 26
milionů korun.
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Benefiční speciály v roce 2021

Tajemství těla pro Centrum TamTam

• Premiérový benefiční díl pořadu Tajemství těla byl věnován Centru pro dětský sluch Tamtam, které podporuje 
rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Diváci pomocí DMS darovali částku převyšující 2 miliony korun.

Benefiční díl StarDance pro Centrum Paraple

• Popáté se oblíbený pořad StarDance spojil s Centrem Paraple. Na podporu služeb pro klienty po úrazu míchy 
se podařilo vybrat rekordní částku, a to více než 21,5 milionu korun.

Zázraky přírody pro Fokus Praha

• Benefiční díl Zázraků přírody podpořil Fokus Praha, jednu z nejstarších neziskových organizací v ČR, která 
poskytuje komplexní komunitní péči lidem se zkušeností s psychickým onemocněním. V rámci benefičního 
dílu získala organizace prostřednictvím DMS a dalších nástrojů darování přes 1,3 milionu korun.

Herbář pro Cestu domů

• Téma péče o lidi na konci života podpořil benefiční Herbář pro organizaci Cesta domů. Ta provozuje domácí 
hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné. Benefiční díl přinesl organizaci téměř 300 tisíc korun.

Benefiční speciály soutěže Kde domov můj?

• V roce 2021 odvysílala Česká televize 5 benefičních dílů soutěže Kde domov můj? Podpořily organizace 
Acorus, Popálky, Helppes, Arpida a Česká alzheimerovská společnost a diváci v jejich prospěch darovali téměř 
600 tisíc korun.
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Další formy podpory

Vzdělávání neziskového sektoru

• Česká televize průběžně nabízí edukační aktivity pro zástupce charitativních organizací, a to zejména menších 
a regionálních.

• V roce 2021 uspořádala 4 workshopy zaměřené na posílení komunikačních kompetencí.

• Vzdělávacích seminářů se zúčastnili zástupci více než 80 organizací.

Digitální dárcovství

• Česká televize je generálním partnerem portálu Darujspravne.cz, který je historicky prvním projektem 
zaměřeným na on-line dárcovství a charitativní crowdfunding. Portál využila Česká televize například při 
sbírce Adventní koncerty ČT, kdy dary do sbírky touto cestou přinesly na 700 tisíc korun.

Cena ČT v rámci Cen Fóra dárců

• Česká televize udělila v roce 2021 Nadačnímu fondu Mathilda ocenění v rámci předávání Cen Fóra dárců za 
kreativní zpracování osvětové spotové kampaně.

Zaměstnanecké dárcovství

• Do charitativních aktivit se zapojují i individuální zaměstnanci České televize. Ve firemní sbírce pro Moravu 
přispělo více než 250 zaměstnanců částkou převyšující 200 tisíc korun. 

• Vyšší desítky tisíc korun vynesla také sbírka na speciálně upravený počítač pro kolegu, který onemocněl 
závažnou neurodegenerativní chorobou.
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Vlastní projekty České televize

Řadu tradičních aktivit nebylo v roce 2021 možné uspořádat kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s
koronavirovou situací. Neuskutečnila se tak například charitativní mikulášská projekce pro znevýhodněné děti,
výrazně zredukované bylo i firemní dobrovolnictví Den jinak s Českou televizí.
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Poděkování partnerů
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V roce 2021 jsme podpořili tyto organizace 
a projekty
Spotová kampaň

• Charita ČR

• Nadace Sirius

• Liga otevřených mužů, z.s.

• Nadační fond Senior inn pro

• EDUin, o.p.s.

• Český červený kříž

• Loono, z.s.

• Asistence, o.p.s.

• Česká basketbalová federace

• Světlo pro svět

• Linka bezpečí

• Nadační fond muži proti rakovině

• Národní ústav duševního zdraví

• NROS

• Post Bellum, z.ú.

• CZEPA, z.s.

• DEBRA ČR, z.ú.

• Sdružení Tulipan

• Liga proti rakovině Praha, z.s.

• EDA cz, z.ú.

• Česká nadace sportovní reprezentace

• Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.

• Centrum Narovinu, o.p.s.

• No foot no stress, z.s.

• Děti patří domů, z.s.

• Celé Česko čte dětem, o.p.s.

• Dejme dětem šanci, o.p.s.

• Dobrý anděl

• Podané ruce – osobní asistence

• Junák – český skaut

• Nadace Krása pomoci

• Modrá linka, z.s.

• Spiralis, z.s.

• Spolek BOLITO

• Integrační centrum Praha, o.p.s.

• Tyfloservis, o.p.s.

• Mary 's Meals Česká republika, z.s.

• Smiling Crocodile, o.p.s.

• Nadační fond Českého rozhlasu

• Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s.

• Nadace Tipsport

• Český telekomunikační úřad

• Fórum mobilních hospiců, z.s.

• Hnutí pro život ČR, z.s.

• Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, z.s.

• Nerudný fest/Festival svobody

• Česká kardiologická společnost, z.s.

• Women for women, o.p.s.

• Aliance pro individualizovanou podporu 
+ Naděje pro děti úplňku

• Centrum LOCIKA, z.ú.

• SOS dětské vesničky, z.s.

• Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

• Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

• Člověk v tísni, o.p.s.

• Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR

• Nadace Charty 77

Spotová kampaň v iVysílání

• Auto*mat, z.s.

• Nadace Forum 2000

• České centrum pro investigativní 
žurnalistiku, o.p.s.
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V roce 2021 jsme podpořili tyto organizace 
a projekty
Adventní koncerty

• Domov sv. Anežky, o.p.s.

• Hospic sv. Jiří, o.p.s.

• Centrum Kaňka, o.p.s.

• Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Benefice

• Alsa, z.s.

• Charita ČR

• Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

• pražské a brněnské nemocnice

• Český svaz ochránců přírody, z.s.

• Nadace Partnerství

• Nadační fond Pink Bubble

• Cesta za snem, z.s.

• Nadace pro výzkum rakoviny ČR

• Nadace Via

• NROS

Benefiční speciály pořadů

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

• Centrum Paraple, o.p.s.

• Fokus Praha, z.ú.

• Cesta domů, z.ú.

• Acorus, z.ú.

• Popálky, o.p.s.

• Helppes, o.p.s.

• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

• Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

• Charita ČR
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D. 

2. Mediální partnerství a kulturní projekty 



Mediální partnerství v číslech

Podpora kulturních projektů v roce 2021

• Česká televize podpořila formou spotové kampaně ve vysílání 57 kulturních projektů

• Na programech ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT art a v omezené míře také na ČT3 odvysílala dohromady 

2 145 spotů

• Kampaně zasáhly celkem 6 930 151 unikátních diváků

• Celková délka kampaní ve vysílání: 12 hodin 3 minuty 19 sekund 
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• Letní Letná

• Dvořákova Praha

• Divadlo Plzeň

• Serial Killer

• Forum 2000

• Designblok

• Struny podzimu

• MFDF Ji.hlava

• Příběhy bezpráví

• JuniorFest

• Týden Akademie věd ČR

• Mezinárodní queer filmový festival Mezipatra

• Festival francouzského filmu

• Mezinárodní filmový festival FEBIOFEST 

• Blues Alive

• Zlatý Ámos

• Gloria musaealis

• Národní památkový ústav: Hradozámecká noc

• Korzo Národní

• Moravské zemské muzeum: výstava Comenius

• Svět knihy Praha

• Tanec Praha

• Letní scéna Azyl78

• Bohemia JazzFest

• Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

• Signal festival

• Pražský divadelní festival německého jazyka

• Česká filharmonie: 126. sezona

• Národní technické muzeum

• Národní muzeum

• Česká filharmonie: 125 let

• Jeden svět

• Mene Tekel

• FamuFest

• JazzFestBrno

• Finále Plzeň

• Pražské Jaro

• Anifilm

• ZUŠ Open

• Prague Philharmonia

• Zlín Film Festival

• Smetanova Litomyšl

• Oslavy 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého

• Das Filmfest

• Národní památkový ústav: Rok osvícenské šlechty

• Oslavy 30. let Muzea romské kultury

• Letní filmová škola v Uherském Hradišti

• Český statistický úřad: Sčítání lidu

• British Council: FameLab a výročí

• 1100 let. Výročí svaté Ludmily

• Slavonice Fest

• Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

• Světový romský festival Khamoro

• Světová výstava EXPO

• 80. výročí zahájení deportací Židů a vzniku Ghetta Terezín

• Národní galerie v Praze

Podpora organizací a projektů v roce 2021



Semináře pro pedagogy

Česká televize uspořádala dva vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, které jsou zařazeny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Oba programy
se věnovaly mediální gramotnosti a jejich lektory byli odborníci z řad zaměstnanců České televize i externí
školitelé.
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Podpora kulturních projektů v době pandemie

Česká televize i v roce 2021 v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 zrealizovala projekt Česká tleská II na
podporu tuzemské kultury a podpořila řadu kulturních projektů a institucí. Pořadatelé kulturních akcí měli
během léta možnost nahrát krátká videa a prostřednictvím obrazovky ČT pozvat diváky na kulturní dění. Vysílala
se pozvání z oblasti hudby, literatury, výstavnictví, divadla, filmu, sochařství, výtvarného umění a dalších oblastí
společenského života lokálního, regionálního či celostátního charakteru.

Projekt podpořil dalších 56 pořadatelů napříč Českou republikou.
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• Ekofilm (Brno)

• Moravský podzim Filharmonie Brno

• Ester Krumbachová – výstava v Domě umění města Brna

• Tady a teď! Mladí přátelé výtvarného umění – výstava k 110. výročí 

Domu umění města Brna

• Divadelní Flora (Ostrava)

• Výstava Ester Krumbachová: skryté formy režie v Galerii výtvarného 

umění Ostrava

• Juniorfest (Plzeň)

Podpora kultury v regionech 

Partnerské projekty v regionech:

• Jazzfest Brno

• Finále Plzeň

• Anifilm (Liberec)

• Smetanova Litomyšl

• Divadlo Plzeň

• Letní filmová škola Uherské Hradiště

• Zlín Film Festival

• Festival Serial Killer (Brno)

• MFDF Ji.hlava

• Lednicko-valtický hudební festival

• Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (Ostrava)

• Ostravské dny

• Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae

• XVIII. ročník Svatováclavského hudebního festivalu Ostrava

• Divadelní svět Brno 2021

• Blues Alive (Šumperk) 

• Výstava Robot 2020 v Technickém muzeu Brno

• Setkání/Encounter (Brno)

• Mezinárodní folklorní festival Strážnice

• Maraton hudby Brno

• Meeting Brno

• Slavonice Fest 69



Memoranda a dlouhodobé spolupráce

S cílem stabilní podpory kulturního prostředí a institucí v České republice uzavírá Česká televize dlouhodobá
memoranda se stěžejními kulturními institucemi, se kterými spolupracuje na řadě dílčích projektů.

V roce 2021 Česká televize uzavřela memorandum s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Mezi memorandové a dlouhodobé partnery České televize dále patří například:

• Národní muzeum

• Národní divadlo

• Národní galerie v Praze

• Česká filharmonie
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Aktivní prezentace ČT na partnerských akcích 

Kromě podpory ve vysílání participuje Česká televize také na programu partnerských akcí. Podporuje kulturní
dění, vzdělávací aktivity, informuje o vlastních programových prioritách a o činnosti média veřejné služby.

Za dodržení všech platných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 a přísných hygienických podmínek se
ČT aktivně zapojila do dění na těchto akcích:

• Zlín Film Festival – Dům ČT, podpora tvorby pro děti a mládež

• Letní filmová škola – Maraton studentských filmů, Stan ČT, podpora mladých filmových tvůrců 

• Anifilm Liberec – interaktivní zvukové studio, podpora animované tvorby

• Korzo Národní – kontinuální vysílání v rámci zpravodajského studia ČT24

• Letní scéna Azyl78 – podpora multižánrově zaměřeného prostoru

• MFDF Ji.hlava – kinosál Dokument ČT, podpora dokumentární tvorby

• Festival vědy – stánek ČT edu, podpora vzdělávání
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Poděkování partnerů
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D. 

3. ČT edu



Vzdělávací portál ČT edu vznikl jako pomůcka pro vedení distanční výuky v roce 2020. 

ČT se rozhodla projekt dále rozvíjet a v září roku 2021 tak web ČT edu vstoupil do plnohodnotné prezenční 
výuky na školách.

První měsíce nového školního roku (i další měsíce v roce 2022) ukázaly, že portál je pro pedagogy funkční a 
užitečnou pomůckou nejen při výuce na dálku, ale i v rámci výuky standardní.  

Statistika za rok 2021:

ČT edu v číslech
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Přes 9 000 

vzdělávacích 

videí

Více než 40 
předmětů 

pro tři 
stupně 

vzdělávání 

1 441 726 
unikátních 
uživatelů

Přes 1 300 
původních 
pracovních 

listů



Nové funkcionality webu ČT edu za rok 2021

• Můj účet 

Registrace uživatelů

Automaticky generovaný obsah dle preferencí uživatele

Možnost tvorby playlistů

Možnost ukládání oblíbených vzdělávacích materiálů

• Podrobnější vyhledávání a filtrace obsahů ČT edu

• Posílení přímé komunikace s uživateli - newsletter
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Významné obsahové aktivity

Dáme to!

• Původní web-only vzdělávací formát, který v době distanční výuky pomáhal maturantům s přípravou na 
jejich velkou zkoušku. 

• Pořad vznikal ve společné výrobě s Národním pedagogickým institutem. A pod jeho odbornou garancí.

• Videa i návazné vzdělávací materiály se zaměřovaly na problematičtější úlohy didaktických testů z 
minulých let.

• Formát stavěl na peer to peer přístupu, tedy vrstevnickém vzdělávání.
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Významné obsahové aktivity

Ochránce pro učitele

• Portál ČT edu využil diváckého potenciálu seriálu Ochránce a přispěl k tomu, že se české školství ocitlo na 
několik týdnů ve středu pozornosti. 

• ČT edu přinesl sérii aktivit cílených na pedagogy: rozhovory s odborníky, expertní materiály poskytující 
rady k řešení složitých situací ve škole, diskuse, jež otevřely prostor pro sdílení zkušeností učitelů, velkou 
závěrečnou konferenci pro 200 pedagogů.

• Ochránce pro učitele byla loni nejnavštěvovanější tematickou sekcí webu ČT edu.

• Učitelé si stáhli přes 10 000 metodik a dalších materiálů.

• Na projektu portál ČT edu spolupracoval s více než desítkou odborných společností.
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Významné obsahové aktivity

Tančí celá škola

• Dva roky distanční výuky znamenaly, mimo jiné, omezení pohybových aktivit dětí i oslabení v oblasti 
komunikace a socializace mezi žáky ve třídách, i mezi žáky a učiteli.

• Portál ČT edu se pokusil využít mezigenerační oblíbenosti pořadu StarDance a nabídl aktivitu cílenou na 
rozvoj výše zmíněných oblastí: Tančí celá škola. 

• Přestože z hlediska účastníků šlo o časově i organizačně náročný úkol, do soutěže se zapojilo přes 100 škol, 
od prvních tříd přes speciální školy až po žáky druhého stupně.
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Náměty do výuky

Námět do výuky je formát, který se snaží pedagogům usnadnit práci s audiovizuálním obsahem. Obsahuje tedy 
nejenom tematická videa, ale i materiály pro kompletní přípravu lekce/školní hodiny.

Nejúspěšnější náměty do výuky:

• Jak na přijímačky z matematiky

• Jak na přijímačky z češtiny

• Život a doba Boženy Němcové

• Labyrint světa a ráj srdce (ČJ)

• Božena Němcová

• 28. říjen

• Svatý Václav

• Vesmír

• Diktáty z češtiny
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Získaná ocenění v roce 2021

• Lemur 2021

o Absolutní vítěz

o 1. místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie

o 2. místo v kategorii Digital & social media – digitální 
komunikace

• Zlatý středník

o 1. místo za nejlepší covid projekt
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E. Divácké centrum



Divácké centrum v roce 2021

V roce 2021 řešilo Divácké centrum 139 094 příchozích podnětů, z toho 102 378 tvořily podněty zaslané
prostřednictvím e-mailu. Telefonních hovorů bylo 36 797 a dopisů 318.

97 % odpovědí 
do 7 dnů

139 094 
podnětů

Mezi nejčastější témata diváckých reakcí většiny roku patřil zejména vývoj
epidemie covid-19, vyhlášený nouzový stav v ČR a změny ve vládních
nařízeních. U diváků rezonovala také kauza Vrbětice a návazný dopad na česko-
ruské politické vztahy. Při zásahu moravských obcí tornádem se objevovaly
nabídky pomoci a vyjadřování podpory. Názorově se diváci zapojovali při
podzimních volbách do PS i zprávách o zdravotním stavu prezidenta republiky.
Ke konci roku dominovaly reakce na novou podobu iVysílání.
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Divácké centrum v roce 2021

Celkem 88 % diváků obdrželo odpověď do 3 dnů od zaslání podnětu, dohromady 97 % pak do 7 dnů
od zaslání.

85,30% 82,73%
75,34%

86,22%
93,51% 94,62% 95,85% 96,16% 95,61% 92,99% 92,77%

81,08%

12,38% 15,13%

21,05%

11,65%

4,63% 2,99% 2,52% 1,93% 2,25% 5,07% 4,48%

14,66%

2,32% 2,14% 3,61% 2,13% 1,86% 2,38% 1,63% 1,91% 2,14% 1,94% 2,75% 4,26%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Rychlost zpracování podnětů

do 3 dnů do 7 dnů déle než 7 dnů

83



Divácké centrum v roce 2021 – exkurze v ČT

Z důvodu zhoršené pandemické situace a vyhlášení nouzového stavu se v tomto roce prohlídky pro školy a
širokou veřejnost nekonaly.
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Děkuji za pozornost.

Vít Kolář
ředitel korporátních vztahů, komunikace a obchodu České televize

vit.kolar@ceskatelevize.cz


