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Radě Českého rozhlasu byla ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání postoupena 

stížnost Českého tenisového svazu z.s. (dále jen jako „stěžovatel“) ze dne 1. 9. 2022, jejímž 

předmětem je údajné porušení z.č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTV“) v souvislosti 

s pořadem Vinohradská 12 odvysílaným Českým rozhlasem dne 25. 8. 2022 s názvem “Kontrola 

peněz nebyla žádná,” vysvětlují milionové čachry v tenisovém svazu reportéři a článkem s názvem 

„Peníze pro děti získali Černošek a další vlivní muži tenisu. Podle jakých pravidel, svaz tají“ 

uveřejněném dne 23. 8. 2022 na zpravodajském portálu provozovaném Českým rozhlasem 

na webové adrese www.irozhlas.cz. Prostřednictvím odvysílaného pořadu a článku informoval 

Český rozhlas veřejnost o nakládání s finančními prostředky získanými Českým tenisovým svazem 

na základě darů od provozovatelů loterií a jiných podobných her.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání není kompetentní řešit, 

zda v rámci odvysílaného obsahu mohlo dojít porušení zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

(dále jen „ZČRo“) či k porušení Kodexu Českého rozhlasu (dále jen „Kodex“), postoupila stížnost 

Českého tenisového svazu v této její předmětné části Radě Českého rozhlasu jako věcně 

příslušnému orgánu.  

 Stěžovatel ve své stížnosti tvrdí, že se Český rozhlas dopustil odvysíláním výše uvedeného 

pořadu a uveřejněním výše uvedených článků porušení ZČRo a Kodexu v následujících bodech:  

a) § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZČR, kde je stanovena povinnost poskytování objektivních, ověřených, 
ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání 
k právnímu vědomí obyvatel České republiky; 

b) písm. d) preambule Kodexu, který stanoví povinnost poskytování nestranného a nezávislého 
zpravodajství, informací, komentářů a analýz; 

c) čl. 6 odst. 6.6 a 6.8 Kodexu, který stanoví povinnost dbát ve zpravodajských a publicistických 
pořadech na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování 
skutečnosti a zprávy zakládat výhradně na zjištěných a ověřených údajích; 

d) čl. 6 odst. 6.13 Kodexu, který stanoví redaktorům povinnost při vystupování ve zpravodajských 
a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat si tak, aby posluchač nemohl 
rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují a v komentářích, které obsahují osobní 
stanovisko autora, se nesmějí odchylovat věcně od skutečnosti; 

 
 

Rada Českého rozhlasu 

 

Vyjádření Českého rozhlasu ke stížnosti Českého tenisového svazu z.s. ze dne 1. 9. 2022 

V Praze dne 10. 11. 2022 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí 

informace 

 

Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen 

jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „Český rozhlas“ nebo „povinný 

subjekt“) rozhodl v souladu s ustanovením § 

15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o 

žádosti pana Matěje Hollana, datum narození 

9.11.1984, adresa trvalého pobytu: Lipová 19, 

Brno, 60200 (dále jen „žadatel“), doručené 

povinnému subjektu dne 14. května 2013, o 

poskytnutí následujících informací podle InfZ: 

  a)   přehled všech smluv uzavřených 

povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 

dubna 2013.  

  b)   elektronickou podobu prvních deseti 

smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 

duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu 

nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

       Požadované informace jsou vyžadovány 

v elektronické podobě. 

 

t a k t o : 

 

 

Žádost žadatele ze dne 14. května 2013 o 

poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se 

částečné odmítá z důvodu ochrany osobních 

údajů, a to v rozsahu poskytnutí 

identifikačních údajů smluvních stran, jež 

uzavřely jako fyzické osoby smlouvy 

s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou 

podobu žadateli na základě jeho žádosti o 

poskytnutí informací podle zákona č. 

106/1999 Sb. z 14. května 2013 poskytuje.  

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že 

informace týkající se osobnosti, projevů 

osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 

osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v 
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e) dle čl. 19 odst. 19.2 a 19.3 Kodexu je Provozovatel povinen zdržet se pořízení a použití 
zvukových materiálů dříve, než k takovému pořízení a použití získá souhlas osoby, které udělení 
takového svolení přísluší, a to včetně nahrávek telefonických rozhovorů. 

 V prvé řadě považujeme za nutné zdůraznit, že tématu rozdělování finančních prostředků 

ve sportovním prostředí se Český rozhlas věnuje dlouhodobě. Kromě rozdělování finančních 

prostředků v Českém tenisovém svazu se v minulosti Český rozhlas věnoval této problematice 

ve spojení s fotbalem konkrétně ve spojení s Fotbalovou asociací České republiky.  

 Otázky na způsob financování sportu dětí a zvláště kritéria pro jejich rozdělování považuje 

Český rozhlas za zcela oprávněné a pro společnost důležité otázky, na které má zaměřovat svoji 

investigativní činnost. Jedná o veřejné prostředky v širším slova smyslu, když jejich účelem je 

financování sportu dětí, na čemž existuje silný veřejný zájem a proto je úkolem média veřejné 

služby sledovat, jak se s těmito prostředky nakládá. Redaktoři pokládají zcela legitimní otázky 

týkající se kritérií pro rozdělování loterijních výnosů, když původním záměrem tohoto způsobu 

financování sportu byla podpora sportu dětí napříč všemi výkonnostními kategoriemi a ne jenom 

těch mimořádně nadaných. Otázky redaktorů tak sice mohou být pro respondenty do jisté míry 

nepříjemné, ale přispívají k veřejné diskuzi na téma, které je mimořádně důležité pro celou 

společnost.  

 Pokud se týká povinnosti Českého rozhlasu spočívající především ve zjišťování a ověřování 

skutečnosti, pak jsme přesvědčeni, že této povinnosti Český rozhlas dostál beze zbytku. Redaktoři 

kontaktovali všechny funkcionáře tenisových klubů, které inkasovaly od Českého tenisového svazu 

největší částky a byly ve výše uvedených příspěvcích uvedeny a rovněž i funkcionáře Českého 

tenisového svazu (např. Libor Tačner, Jaroslav Kalát, Miloslav Hajátko, Vojtěch Flégl, Petr Huťka, 

Vladislav Šavrda, Ivo Kaderka, Leoš Fiala, Jakuba Fastr), aby od nich získali stanovisko, které 

v rámci předmětných příspěvků prezentovali. Dále pak pro utvoření komplexního názoru k celé věci 

vyžádali stanovisko od Českého olympijského výboru, Sdružení sportovních svazů a Národní 

sportovní agentury. Kompletní výčet osob, které redaktoři kontaktovali, aby získali jejich stanovisko, 

je přílohou č. 1 k tomuto vyjádření. K tomu je třeba dodat, že reakci Českého tenisového svazu 

v nezkrácené podobě, konkrétně pak odpovědi Leoše Fialy a Jakuba Fastra, zveřejnil Český 

rozhlas dne 23. 8. 2022 jako součást výše uvedeného článku s názvem: „Peníze pro děti získali 

Černošek a další vlivní muži tenisu. Podle jakých pravidel, svaz tají“, a to formou zřetelného odkazu. 

 Stěžovatel dále Českému rozhlasu vytýká, že uveřejněním předmětných příspěvků došlo 

k porušení čl. 6.13 Kodexu, který stanoví redaktorům povinnost při vystupování ve zpravodajských 

a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat si tak, aby posluchač nemohl 

rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují a v komentářích, které obsahují osobní stanovisko 

autora, se nesmějí odchylovat věcně od skutečnosti, je třeba zdůraznit, že téma bylo rozpracováno 

v rámci výše uvedeného článku a o dva dny později v rámci pořadu Vinohradská 12, přičemž tento 

pořad lze žánrově zařadit mezi aktuální publicistiku (viz čl. 6.4 Kodexu). Aktuálně publicistické 

pořady se vyznačují tím, že zasazují informace o věcech veřejného zájmu do souvislostí, což je 

také cílem pořadu Vinohradská 12 a používají širší spektrum výrazových prostředků a díky těmto 

prostředkům pomáhají posluchače orientovat v určitých otázkách a problémech a konfrontují je 

s různými pohledy. Vzhledem k tomu, že k charakteristice pořadu Vinohradská 12 v souvislosti 

s tématem rozdělování tzv. loterijních peněz českým tenisovým svazem se Český rozhlas vyjádřil 

na žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, považujeme pro utvoření uceleného názoru 

za přínosné poskytnout toto vyjádření Radě Českého rozhlasu, které tvoří přílohu č. 2.  

 Jsme přesvědčeni, že Český rozhlas při zpracování tématu rozdělování tzv. loterijních peněz 

Českým tenisovým svazem dal obsáhlý prostor k vyjádření všem podstatným aktérům, ať již v rámci 

předmětného článku nebo prostřednictvím odkazu na nezkrácené odpovědi funkcionářů Českého 

tenisového svazu. V pořadu Vinohradská 12 bylo například přečteno obsáhlé stanovisko 
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Miroslava Černoška. V něm vyjadřuje své hodnocení zvoleného systému a posluchačům nabídnul 

pohled akcentující úspěšnost klubů a mladých hráčů v nich působících. Zcela pak odmítáme 

tvrzení, že se redaktoři v rámci výše uvedených příspěvků snaží navodit dojem, že ze strany 

stěžovatele došlo ke zpronevěře prostředků ze strany funkcionářů Českého tenisového svazu. 

Z předmětných příspěvků zcela jasně vyplývá, že Český tenisový svaz obdržené peníze rozdělil 

na základě jím jasně deklarované podmínky, kterou je úspěšnost daného klubu a jeho svěřenců, 

což redaktoři podrobují veřejné diskuzi.  

 Účelem investigativní práce redaktorů Českého rozhlasu je v tomto případě nastolení otázky, 

jestli rozdělované loterijní peníze by měly být určeny většímu počtu sportujících dětí nebo jen těm, 

které hrají tenis ve špičkových klubech zastoupených ve vedení Českého tenisového svazu. 

V rámci zpracování tohoto tématu (v pořadu Vinohradská 12 a v rámci předmětného článku) byl 

pak akcentován rozpor mezi deklarovaným účelem směřování loterijních prostředků v letech 2014 

– 2017, tj. sport všech, resp. většího počtu dětí na straně jedné (jak deklaroval Český olympijský 

výbor) a tím, jak k rozdělování těchto finančních prostředků přistoupil Český tenisový svaz, který 

veřejně prezentuje a obhajuje svůj názor, že jeho úkolem je podporovat finančně pouze úspěšné 

a talentované jedince a nikoliv děti, které nemají potenciál být výborným sportovcem. V rámci 

uveřejněné nezkrácené verze odpovědi tajemníka Českého tenisového svazu Jakuba Fastra bylo 

uveřejněno následující tvrzení: „Vaše takto vyřčené dotazy evokují způsob vašeho 

pravděpodobného návodného vzorce, z nějž vyplývá, že sportovní svaz by pravděpodobně měl 

prioritně podporovat jiné než talentované děti. To znamená, netalentované, nešikovné, tedy 

bez potenciálu být výborným sportovcem. A zde by podle toho měly patrně směřovat finanční 

prostředky. Možná nevíte, že jednou z hlavních priorit a POVINNOSTÍ sportovních svazů je PÉČE 

O TALENTOVANOU MLÁDEŽ a REPREZENTACE STÁTU.“ Úplné znění odpovědi Jakuba Fastra 

a Leoše Fialy pak tvoří přílohu č. 3 tohoto vyjádření. V těchto odpovědích vedle argumentace 

týkající se rozdělování financí Českým tenisovým svazem, z nichž je citováno výše, stojí 

za pozornost i některá naprosto absurdní obvinění a urážky, které padly na adresu redaktorů, 

z čehož lze usuzovat na zjevné nepochopení role média veřejné služby ve smyslu 

zprostředkovatele veřejné diskuze na zásadní celospolečenská témata.  

 Rozhlasový posluchač či čtenář si tak mohl z poskytnutých informací učinit svůj vlastní názor 

porovnáním všech prezentovaných stanovisek včetně menších klubů a lze uzavřít, že redaktoři 

věnovali dostatečnou pozornost tomu, aby dali prostor k vyjádření všem dotčeným aktérům včetně 

Českého tenisového svazu.  

 Pokud se týká námitky stěžovatele o nedovoleném nahrávání tajemníka Českého tenisového 

svazu Jakuba Fastra, pak k tomu uvádíme, že hlas Jakuba Fastra zazněl v rámci pořadu 

Vinohradská 12. Nahrávka vznikla v okamžiku, když se redaktoři snažili domluvit rozhovor 

s prezidentem Českého tenisového svazu Ivem Kaderkou přímo v sídle svazu. Panu Fastrovi se 

redaktoři řádně představili a celou dobu rozhovoru drželi zřetelně v ruce diktafon s logem 

Českého rozhlasu. K tomu podotýkáme, že v žádném případě nešlo o použití skrytého mikrofonu, 

jak jej upravuje čl. 23 Kodexu. Z těchto okolností lze uzavřít, že respondent byl s pořízením 

zvukového záznamu projevu své osobní povahy srozuměn, neboť si s ohledem na všechny 

okolnosti musel být vědom toho, že přístroj je zapnut.  

 Na závěr si dovolujeme uvést, že dle našeho názoru jsou předmětné příspěvky naopak 

dokladem řádného výkonu povinností Českého rozhlasu uložených mu Kodexem, který stanoví, že 

posláním Českého rozhlasu je představovat fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat 

široké spektrum názorů a hledisek a dávat prostor svobodné výměně názorů. Český rozhlas 

vynaložil maximální úsilí k získání co nejširšího spektra názorů na danou problematiku, aby si 
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posluchač mohl učinit svůj vlastní úsudek. V tomto případě došlo k nastolení velmi důležitých 

otázek ohledně financování sportu dětí, na čemž existuje silný veřejný zájem. Ačkoliv položené 

otázky mohly být pro některé z respondentů nepříjemné, nemůže to být důvodem, aby na vedení 

veřejné diskuze na toto téma Český rozhlas rezignoval.  

 

Mgr. René Zavoral 
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Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury Seznam příloh: 
 
 
Příloha č. 1  - Seznam osob, které redaktoři kontaktovali za účelem získání stanoviska 
Příloha č. 2 - Vyjádření ČRo pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 
Příloha č. 3 - Odpovědi Jakuba Fastra a Leoše Fialy uveřejněné na webu irozhlas.cz v nezkrácené 
podobě 
 
 
Příloha č. 1  - Seznam osob, které redaktoři kontaktovali za účelem získání stanoviska 
 
Martin Tetřev, předseda LTK Teplice 
Ivo Šlosar, předseda Tenisového klubu Chomutov 
Vladislav Šavrda, hlavní manažer 1. ČLTK 
Petr Svoboda, předseda tenisového klubu TJ Start z ostravské Poruby 
Miroslav Malý, ředitel Tenisového klubu Sparta Praha 
Petr Macinka, mluvčí Václava Klause 
Václav Klaus, bývalý prezident 
Miroslav Černošek, majitel TK Agrofert Prostějov 
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR 
Libor Tačner, předseda TK Most 
Jaroslav Kalát, majitel klubu TK Neridé 
Miloslav Hajátko, předseda klubu ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou 
Vojtěch Flégl, šéf klubu Orel jednota Praha – Balkán 
Petr Huťka, TK Precheza Přerov 
Jaroslav Rybka, prezident TK Česká Třebová 
Leoš Fiala, viceprezident svazu 
Libor Kvita, předseda tenisového klubu ve Fulneku 
Pavel Svoboda, exposlanec, který v roce 2013 navrhoval a prosazoval financování sportu 
z hazardu 
Veronika Linková, mluvčí ČOV 
Tomáš Frank, ředitel sekretariátu Českého florbalu, který má na starosti ekonomiku a dotace 
Jacek Přibáň, místopředseda Českého atletického svazu 
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Příloha č. 2 – Vyjádření ČRo pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

datovou schránkou 

 

502955-RRTV 

RRTV/11957/2022-blu 

2022/1125/pot 

 

Účastník řízení: 

Český rozhlas 

Vinohradská 1409/12 

120 00 Praha 2 

 

V Praze dne 04.11.2022 

 

VYJÁDŘENÍ Českého rozhlasu k žádosti RRTV ze dne 04. 10. 2022 – ČRo Plus – 

Vinohradská 12 (25. 08. 2022) 

 

I. Žádost o vysvětlení 
 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) požádala Český rozhlas o vysvětlení k pořadu 
Vinohradská 12. Ten byl odvysílán na programu ČRo Plus 25.08.2022.  
 
2. Konkrétně RRTV uvádí, že na základě její analýzy především některé výroky moderátora Matěje 
Skalického by mohly být brány jako hodnotící komentáře či názory. Jedná se např. o pasáž, kde 
uvádí „jak na trávě, tak na antuce platí prostě to, koho znám, tak tomu dám“, či o pasáž, ve které 
uvádí „Znovu se vracíme ke smyslu loterijních peněz, to že by ty v uvozovkách špatné peníze měly 
sloužit k dobrému účelu, a tady se s nimi nakládá netransparentně a jsou to takové čachry v Českém 
tenisovém svazu s těmi loterijními penězi“. Toto lze vztáhnou i na jeho závěrečné shrnutí, ve kterém 
výslovně uvádí „Dnes s našimi investigativními reportéry na zajímavé téma: loterijní peníze a jejich 
přerozdělování českým tenisovým svazem. Nebylo to transparentním a finance dostali jen vybraní“.  

 
3. Podle RRTV ze záznamu přitom není jasné, jestli se jedná o prezentaci hodnotících stanovisek 
moderátora pořadu (čemuž by odpovídaly jak závěry moderátora pořadu o transparentnosti 
rozdělování peněz, tak použité jazykové prostředky) nebo o zpravodajské informace. Zároveň 
pořad zcela jasně obsahoval informace zpravodajského charakteru – např. údaje o tom, kolik peněz 
celkově Český tenisový svaz rozděloval, jaké kluby dostaly kolik peněz či jak je rozdělování peněz 
řešeno v rámci jiných sportů.  
 

II. Pořad 
 
4. Před dalším považuje Český rozhlas (dále také jako ČRo) za užitečné vymezit charakter pořadu 
Vinohradská 12. Program ČRo Plus vysílá záznam podcastu, který ČRo primárně sděluje veřejnosti 
na svých internetových stránkách a digitálních aplikacích. Tento formát ČRo vymezuje jako 
zpravodajství v souvislostech. (Viz „Nestíháte sledovat nové události? Noviny a sociální sítě jsou 
plné jmen a fotek a vy nevíte proč? Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 vysvětlí 
aktuální témata v souvislostech. Najdete také v podcastových aplikacích.“  
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Zdroj: https://www.irozhlas.cz/vinohradska12). 
 

5. Podcastová tvorba celosvětově prochází dynamickým vývojem a pojem podcast zahrnuje různé 
žánry. Podcast je tak spíše vymezením způsobu primárního šíření audio obsahu (digitální aplikace 
a přístroje) než žánru. ČRo svůj podcast označuje jako zpravodajský, který čerpá z témat 
zpracovaných v rámci zpravodajství Českého rozhlasu, jde ale o typ pořadu, který by Kodex 
Českého rozhlasu posuzoval jako aktuální publicistiku (viz čl. 6.4 Kodexu). A to je asi nejpřesnější 
žánrové vymezení pořadu Vinohradská 15. Tradičním příkladem aktuální publicistiky jsou např. 
rozhovory, investigativní pořady, diskuse, spotřebitelské magazíny atd. 
 
6. Aktuálně publicistické pořady pracují s širším spektrem tvůrčích a výrazových prvků než ryze 
zpravodajské pořady. To jim umožňuje zasazovat informace o věcech veřejného zájmu 
do souvislostí, což je také cílem pořadu Vinohradská 12. Díky těmto prostředkům pomáhají 
posluchače orientovat v určitých otázkách a problémech a konfrontují je s různými pohledy.    
 

III. Přezkoumávané výroky 
 
7. Jedním z výrazových prostředků typicky používaných v aktuální publicistice je formulace 
otázek, na které pořad hledá odpověď. A právě první dva úryvky, které RRTV vypočetla, zazněly 
jako věty tázací. První otázka moderátora přesně zněla: „…takže chápu správně to, že jsi tu 
zmiňoval ten příklad fotbalu, že jak na trávě, tak na antuce, prostě to koho znám, tak tomu dám?“ 
Otázku pak následuje odpověď redaktorů porovnávající rozdělování finančních prostředků 
ve fotbale a v tenise a některých dalších sportech. 
 
8. Tato otázka byla a zůstává legitimní, neboť se opírá o popsaný skutkový stav týkající se 
rozdělování finančních prostředků. A otázka byla na místě i z hlediska zpřehlednění problematiky, 
protože se vracela k upřesnění toho, co redaktoři předtím naznačili. Jde současně o otázku 
ve veřejném zájmu, neboť porovnání rozdělování v obou sportech, takovou otázkou je.  

 
9. Jak je navíc patrné z textu, moderátor nevyslovil názor, ale ptá se, jestli předchozí větu 
redaktora správně chápe. Taková otázka nemůže být komentářem. Jde o otázku připouštějící 
různé odpovědi. Otázka v aktuálně publicistickém pořadu byla formulována přiměřeně s ohledem 
na to, že vycházela ze zjištěných a ověřených informací, jichž se týkala. Zůstala však především 
otázkou a jako otázka má být hodnocena. Od předchozí a navazující části pořadu byla oddělena 
tázacím způsobem, který je posluchači srozumitelný.  

 
10. Na právě vyjádřeném nemění nic fakt, že redaktoři na otázku odpověděli kladně, pro takovou 
odpověď měli oporu v nashromážděných faktech.  

 
11.  A stejně tak tomu bylo v případě druhého úryvku, který by měl být citován v úplnosti celé 
pasáže moderátora: 

 
 
„Znovu se vracíme ke smyslu loterijních peněz, to že by ty v uvozovkách špatné peníze měly sloužit 
k dobrému účelu, a tady se s nimi nakládá netransparentně a jsou to takové čachry v Českém 
tenisovém svazu s těmi loterijními penězi. Je to přesně to, na co tahleta kauza podle Vás ukazuje? 
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Nebo je tam nějaká nedostatečná organizovanost celostátní v případě rozdělování těch 
příspěvků?“ 

 
12.  I v případě druhé citace máme co do činění s otázkou moderátora. Jasně v proudu pořadu 
slyšitelnou. I zde následuje odpověď redaktora založená na shromážděných a ověřených faktech. 
Odpověď míří k podstatě tématu – mimochodem v pořadu opakovaně zmiňované a vysvětlené – 
jestli rozdělované loterijní peníze měly být určeny většímu počtu sportujících dětí nebo jen těm, 
které hrají tenis ve špičkových klubech zastoupených ve vedení Českého tenisového svazu.  
 
13.  A konečně je zde třetí výrok, který RRTV přezkoumává, totiž závěrečné shrnutí: „Dnes s našimi 
investigativními reportéry na zajímavé téma: loterijní peníze a jejich přerozdělování Českým 
tenisovým svazem. Nebylo to transparentním a finance dostali jen vybraní“.  

 
14.  Tento výrok není otázkou, ale není ani komentářem. Je zpravodajským shrnutím obsahu 
pořadu, který odpovídá zjištěným, ověřeným a tam uveřejněným informacím. Pokud máme tyto 
informace shrnout, tak předmětné vydání pořadu Vinohradská 12 exponovalo rozpor mezi 
deklarovaným účelem směřování loterijních prostředků v letech 2014 – 2017, tj. sport všech, resp. 
většího počtu dětí na straně jedné (jak deklaroval Český olympijský výbor) a tím, jak k rozdělování 
těchto finančních prostředků přistoupil Český tenisový svaz. Reportáž popsala, že Český tenisový 
svaz tyto finanční prostředky rozdělil klubům, kde se hráči věnují vrcholovému tenisu a které mají 
zastoupení ve vedení Českého tenisového svazu. Redaktoři pokládají zcela legitimní otázky týkající 
se kritérií pro rozdělování loterijních výnosů, když původním záměrem tohoto způsobu 
financování sportu byla podpora sportu dětí napříč všemi výkonnostními kategoriemi a ne jenom 
těch mimořádně nadaných. Otázky redaktorů jsou zcela oprávněné a přispívají k veřejné diskuzi 
na téma, které je mimořádně důležité pro celou společnost.  

 
15.  Reportáž dala obsáhlý prostor k vyjádření některým tenisovým klubům, kteří, resp. jejichž 
svěřenci ze zvoleného způsobu rozdělování loterijních výnosů v tenise profitovali. V pořadu bylo 
například přečteno obsáhlé stanovisko Miroslava Černoška. V něm vyjadřuje své hodnocení 
zvoleného systému a posluchačům nabídnul pohled akcentující úspěšnost klubů a mladých hráčů 
v nich působících. Beneficienti finančních prostředků tedy nezpochybňovali, že by finanční 
prostředky nedostali, ale uváděli pro to důvod, který pořad posluchačům zprostředkoval.  

 
16. Rozhlasový posluchač si mohl učinit názor porovnáním těchto stanovisek a také stanovisek 
menších klubů. Moderátor a reportéři věnovali pozornost tomu, aby dali prostor k vyjádření 
dotčeným aktérům včetně Českého tenisového svazu.  

 
17. V každém případě třetí výrok pravdivě a přiměřeně shrnul skutková zjištění, k nimž redaktoři 
dospěli. Netransparentnost z hlediska původně stanoveného účelu byla v pořadu vysvětlena 
včetně toho, že Český olympijský výbor následně nekontroloval, zda finanční prostředky došly 
širšímu okruhu dětí, ale jen to, zda proti nim stojí relevantní náklady na sport, což velké kluby 
vykázaly. Pořad nezpochybňoval, že tyto kluby finanční prostředky použily ve prospěch svých 
(vrcholových) mladých hráčů, ale ve shodě s expozicí hlavního problému nastoloval otázky 
a dokumentoval odpovědi, proč tenisový svaz nezvolil stejný postup jako některé jiné svazy, které 
podpořily širší spektrum klubů a tím i dětí (zmíněn byl florbal, atletika nebo hokej).  
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IV. Závěr 
 

18.  Český rozhlas uzavírá, že odvysíláním pořadu Vinohradská 12 dne 25. 08. 2022 na programu 
ČRo Plus zákon neporušil.  
 
 
        ………………………………………… 
        Mgr. René Zavoral 
        Generální ředitel Českého rozhlasu 
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Příloha č. 3 – Odpovědi Jakuba Fastra a Leoše Fialy uveřejněné na webu irozhlas.cz 
v nezkrácené podobě 

 

Reakce tenisového svazu na dotazy Radiožurnálu 

Radiožurnál se v rámci transparentnosti rozhodl publikovat neupravenou reakci 

představitelů Českého tenisového svazu na dotazy, podle jakých pravidel rozděloval 44 

milionů z loterijních peněz. 

Dotazy Radiožurnálu ohledně čerpání finančních prostředků z loterií na 
sportování dětí a mládeže v letech 2014 až 2017: 

 
1. Jaký byl účel tohoto programu? 

2. Proč dostalo finanční příspěvek jen asi 20 klubů každý rok? 

3. Jakým způsobem ČTS informoval kluby, že mohou získat finanční příspěvek z loterií?  

4. Co říkáte na to, že zástupci některých klubů tvrdí, že vůbec nevěděli, že mohli o peníze 

žádat? 

5. Proč nedostaly všechny kluby peníze plošně, když znáte počty dětí a mládeže v 

jednotlivých klubech? 

6. Proč dostaly peníze jen vybrané kluby? V seznamu se objevují stále stejná jména – 

1. ČLTK, TK Sparta Praha, TK Precheza Přerov, ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., TK 

Neridé, TK Most, TK Slavia Plzeň, TK Prostějov? 

7. Jaká byla kritéria, podle kterých se vyplácely peníze? Proč třeba v roce 2017 dostal TK 

Česká Třebová 140 000 Kč a TK Neridé 3 000 000 Kč? 

8. Co říkáte na kritiku zástupců některých klubů, že peníze dostaly jen vyvolené kluby a že 

rozhodovaly konexe (zmíněné kluby v předminulé otázce mají vazby na vedení svazu 

nebo je vedly/vedou vlivní sportovní podnikatelé? 

Reakce 2. viceprezidenta tenisového svazu Leoše Fialy (8. srpna 2022):  

Vážený pane Janoušku, reportére analytiku. 

Než začnu odpovídat na Vaše otázky, týkající se rozdělování nějakých financí v 

časovém horizontu více než pěti let zpátky, musím si sám sobě odpovědět na otázku, 

proč se raději nezabýváte úspěchy či neúspěchy některých sportovních odvětví u nás. 

Pokud byste se hlouběji zajímal o sport, alespoň ten český, tak byste zcela určitě zjistil, 

že tenis je dlouhodobě nejúspěšnějším českým sportem. Můžete s tím nesouhlasit, 

můžete proti tomu protestovat, ale to je tak jediné, co proti tomu můžete dělat. Na místo 

hledání odpovědí na otázky proč má český tenis tolik individuálních i týmových 

úspěchů, jaké je postavení českých hráčů, juniorů a žáků na evropských a světových 

žebříčcích, kolik český tenis získal olympijských medailí a kolik vyhrál světových 
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soutěží družstev, pátráte po tom, proč některý klub získal tolik a některý více nebo 

méně. 

Voláte po pseudo spravedlivém rozdělování peněz dle členské základny nebo nevím 

jakých dalších kritérií. Vyhrožujete různými kontrolami. Nenapadá Vám, že právě toto 

je cesta do šedi průměrnosti? ČTS má cca 1200 klubů a 22.000 registrovaných hráčů. 

Pokud máte základní znalosti matematiky prostým dělením zjistíte, že přidělovat něco 

plošně je nesmysl a částka připadající na každý klub by stačila buď na jednu večeři 

úzkého vedení klubu nebo na nové koště na zametání antuky. 

Proto, že český tenis a jeho stávající vedení již několik nebojím se napsat desítek let, 

pracují tak, jak pracují, je náš tenis tam kde je. Nebudu Vám zdlouhavě vysvětlovat, 

v jakém stavu jsme český tenis přebírali v roce 1998. Dluhy vysoce přesahovaly 20 

milionů, žádná tréninková střediska, nulová péče o mládež... 

ČTS nepodporoval a nikdy nebude podporovat kluby, většinou privátní, které se 

zaměřují pouze na komerci nebo rekreační tenis. Ve vámi zveřejněném seznamu naopak 

najdete zejména kluby, které v uvedených letech dominovaly v soutěžích družstev 

a jednotlivců zejména v mládežnických kategoriích. Najdete mezi nimi i všechny kluby, 

které excelentně pracují s mládeží a mají největší podíl na světové úrovni a dominanci 

českého tenisu, významné pořadatelé a organizátory domácích i mezinárodních 

mládežnických turnajů. 

Proč se nás neptáte na to, jak to, že máme nejlépe propracovaný systém domácích 

turnajů, který nám závidí celý svět? Proč se nás neptáte na to, jak je možné, že 

s rozpočtem až stokrát menším je český tenis na úrovních amerického, australského 

a britského tenisu, kde částkou odpovídající ročnímu rozpočtu ČTS disponuje “každý 

druhý“ klub a jenom grandslamové turnaje přinášejí roční zisky kolem 300 milionů 

dolarů? Tyto federace pak mají rozpočty skutečně až stonásobně větší než ČTS! 

Napadá mě jediná odpověď. Někdo si Vás na tuto práci najal a pravděpodobně Vám 

za ni i zaplatil. Pokud to tak je, jste prodejná děv.. (slovo upraveno redakcí), která je 

za peníze schopná psát nebo v rozhlase hovořit, prakticky o všem, co si kdo objedná 

a  zaplatí. Ale poslužte si, karma je zdarma, jak rádi používáte vy novináři. Dnes si Vás 

najal pravděpodobně některý z našich kolegů ze severočeských lázní, s poněkud ptačím 

jménem, příště to může být někdo jiný. Až zase budete po středočeských klubech slídit 

po informacích o mé osobě, ušetřete si čas. Můžete mi zavolat přímo. Osobně Vás, 

za práci kterou děláte, lituji. Poněvadž se znám s několika redaktory Českého rozhlasu 

a trošku jsme pokecali, tak mi vše do sebe tak trošku zapadá... 

Přeji Vám hezký a úspěšný zbytek léta. 
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S pozdravem 

Leoš Fiala, víceprezident ČTS a předseda Středočeského tenisového svazu  

Reakce tajemníka tenisového svazu Jakuba Fastra (8. srpna 2022):  

Pane Janoušku, zaslal jste nám vaše dotazy, kontaktoval desítky tenisových 

funkcionářů, kontroloval jste, zda pan prezident Tennis Europe skutečně předává ceny 

vítězům Mistrovství Evropy, bez ohlášení jste se domáhal rozhovorů v sídle ČTS, lhal 

jste zaměstnancům svazu ve snaze proniknout do sídla ČTS a hlavně – hodně jste se 

snažil a snažíte pošpinit Český tenisový svaz, případně jeho vedení. K tomuto tvrzení 

nás opravňuje řada exaktních poznatků a informací, dnes již i důkazů. 

Ale popořádku, k vašim dotazům. 

V úvodu vašeho mailu ze dne 3. srpna uvádíte: cituji “…posílám dotazy, které se týkají 

programu čerpání finančních prostředků z loterií na sportování dětí a mládeže…“ 

a následuje dotaz č. 1 – Jaký byl účel tohoto programu. 

Bohužel, vám musíme sdělit, že na takový dotaz NELZE odpovědět, neboť je zcela 

irelevantní. Je nám líto, že nemáte žádnou, ani elementární znalost, resp. povědomí 

o způsobu a účelu využívání finančních prostředků, které bohužel i velmi nepřesně 

nazýváte. Program totiž neexistoval a neexistuje, je škoda, že to nevíte a jste bohužel až 

takto extrémně nevzdělán. 

Český tenisový svaz obdržel od Českého olympijského výboru finanční prostředky, 

které byly DAREM od společností provozující činnost podle Zákona o loteriích a jiných 

podobných hrách (vč. sázek). Tyto finanční darované prostředky pak Český olympijský 

výbor rozděloval prostřednictvím odborné expertní komise, která vytvořila NÁVRH na 

rozdělení sportovním svazům. Tento návrh posléze odsouhlasily adekvátní orgány ČOV 

a konečné schválení bylo v kompetenci pléna ČOV na Valné hromadě. Český 

olympijský výbor pak zasílal schválené finanční příspěvky (neboli finanční dar – viz 

výše) sportovním svazům spolu s “Pravidly čerpání příspěvků“. Odtud cituji “…způsob  

rozdělení příspěvku mezi základní články je plně v kompetenci příjemce“. Neboli, 

sportovní svaz je ten, kdo využije příspěvek ve své kompetenci, dle svých priorit a 

potřeb, samozřejmě v souladu s pravidly ČOV. ČOV následně auditoval svazová využití 

příspěvků, audit prováděla špičková společnost KPMG a závěr byl vždy: Bez závad. 

Nevím, zda jste to pochopil a věci již alespoň částečně rozumíte. Nicméně, rád bych 

vám mimo jiné sdělil, že Český tenisový svaz je nejúspěšnější federací v Evropě, 

v mládežnických kategoriích dominuje světu a každý, kdo rozumí tenisu a zná světovou 

tenisovou mapu vnímá naše úspěchy s obrovským obdivem. Jen pro vaši informovanost 

a částečnou orientaci, v první světové stovce juniorů je na prvním místě USA – 

29 hráčů, druhá je ČR – 22 hráčů, třetí Rusko – 20 hráčů a čtvrtá grandslamová Francie 

– 7 hráčů. Francouzská federace má jen z Roland Garros příjem cca 300 milionů Euro, 
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její roční rozpočet je cca 12 miliard Kč. ČTS má však v TOP světové mládežnické 

stovce třikrát více mladých tenistů. Náš zcela ojedinělý a světově unikátní systém 

podpory mládeže a práci s mládeží nám závidí celý svět. Ne tak investigativec Artur 

z veřejnoprávního média. Jak jinak si máme vysvětlit bizardní dotazy typu – cituji 

“…Proč nedostaly peníze všechny kluby PLOŠNĚ…“, dále pak proč podporujeme 

pouze talentované tenisty, reprezentanty a kluby, kde se špičkově pracuje s mládeží 

vskutku na TOP světové úrovni? Z vašich takto pokládaných dotazů je vidět nejen 

nebývalá nevzdělanost a odborná neznalost. Vaše takto vyřčené dotazy evokují způsob 

vašeho pravděpodobného návodného vzorce, z nějž vyplývá, že sportovní svaz by 

pravděpodobně měl prioritně podporovat jiné než talentované děti. To znamená, 

netalentované, nešikovné, tedy bez potenciálu být výborným sportovcem. A zde by 

podle toho měly patrně směřovat finanční prostředky. Možná nevíte, že jednou z 

hlavních priorit a POVINNOSTÍ sportovních svazů je PÉČE O TALENTOVANOU 

MLÁDEŽ a REPREZENTACE STÁTU. A patrně ani nevíte, že za tímto prioritním 

účelem poskytuje stát Česká republika účelové finanční prostředky právě sportovním 

svazům. Ale to je pro vás asi hodně složité téma. Z vašich dotazů je navíc velmi silně 

cítit žluč a účelovost, zadání a směr, který z vaší horlivé aktivity trčí jako šídlo z pytle.  

Český tenisový svaz má péči o talentovanou (nikoliv sportovně nešikovnou) mládež 

jako jednu ze svých priorit. I tak ČTS nabízí dostatečný prostor ve svých soutěžích 

a turnajích všem dětem bez rozdílu. Systém řízení svazu – tedy rozvoje českého tenisu 

je každoročně podle aktuálních priorit. Jeho nedílnou součásti je finanční řízení 

a investice. Výsledkem je dlouhodobá úspěšnost a síla českého tenisu, kterou patrně 

nevnímáte a nevíte o ní. 

ČTS není ani “zásilkovna“, poštovní úřad ani Ministerstvo sociálních věcí neboli 

instituce zasílající PLOŠNÉ DÁVKY “na hlavu“, resp. klub. 

Pokud si naši odpověď přečtete vícekrát, možná to částečně pochopíte. A na závěr: 

Za poslední týden zvítězila česká hráčka na Mistrovství Evropy v Mostě. 

Marie Bouzková v mládežnických kategoriích dlouhodobě podporovaná tenisová naděje 

vyhrála v Praze silný turnaj světové série WTA. Ve středu české naděje vyhrály 

Mistrovství Evropy, český junior Jan Kumstát vyhrál Olympiádu dětí a mládeže EYOF 

v Bánské Bystrici, v sobotu český národní tým do 14 let vyhrál Mistrovství světa 

v Prostějově. V neděli mladý reprezentant ČR (nedávno mladý junior vždy 

podporovaným v systému ČTS) Jiří Lehečka vyhrál silný ATP Challenger v Liberci, tak 

jako Katka Siniaková turnaj WTA v polské Varšavě. 

Prezident ČTS a Evropy, tak jako my ostatní je náležitě pyšný na výsledky naší 

dlouholeté společné práce, investic a energie, které přivedly náš tenis na vrchol světové 

pyramidy. 

Milý odborníku, investigativče. Podívejte se, prosím, na přiloženou fotografii 

ze sobotního Mistrovství světa, kde uvidíte českou vlajku nad vlajkami Německa 
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i Ameriky. A zkuste nám prosím odpovědět na naši jedinou otázku k vám. V kterém 

oboru činnosti jste na prvním místě na světě vy? 

Výsledky rozhodují, ostatní jsou pouze jalové proklamace a bláboly. Další dotazy 

nezasíláme, je však možné, že je budou zasílat naši právníci. Ale určitě již k jiným 

osobám, resp. subjektům než vaší osobě. 

Více studujte a méně obchodujte. A nenechávejte se raději najímat na špínu, přece jen 

jste zaměstnanec veřejnoprávní instituce. Zatím... 

 


