
Zápis z 15. jednání Rady České televize dne 29.  8.  2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Prokeš, I. Satrapa,  
A. Svobodová,  
Omluveni: P. Uhl, J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, R. Pop 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006  
• Zpráva o výsledku hospodářské činnosti ČT za I. pololetí 2007 
• Hodnocení ukazatelů dle manažerské smlouvy Radou ČT 
• Informace o investičním záměru TS Brno 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 198/15/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (8:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 199/15/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení  A. Svobodová a I. Satrapa 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (8:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 200/15/07: Rada mění usnesení č. 191/14/07 takto: Rada ČT konstatuje, že byl splněn 
vyrovnaný hospodářský výsledek za předchozí kalendářní rok a zpráva auditora ověřila roční 
účetní závěrku České televize s výrokem bez výhrad. Rada dále konstatuje, že dle čl. 5.2. Dodatku 
č. 2 (usnesení č. 16/01/06) a Dodatku č.  4 k Manažerské smlouvě GŘ (usnesení č. 138/09/07) 
v nezměněném znění „Zaměstnanci na základě rozhodnutí Rady ČT náleží za vykonanou práci 
pohyblivá složka mzdy ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) za splnění 
vyrovnaného hospodářského výsledku za předchozí kalendářní rok, a to v případě, že zpráva 
auditora ověří roční účetní uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad…“, byly podmínky pro 
vyplacení pohyblivé složky mzdy pro generálního ředitele ČT za rok 2006 splněny.  
Rada ČT proto souhlasí s vyplacením roční odměny ve výši 500.000,- Kč ve výplatním termínu za 
měsíc srpen. 
 (8:0:0) 
 
Usnesení č. 201/15/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (8:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006 
Usnesení č. 202/15/07: Rada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2006. 
Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2  zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve 
znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 31. 8. 2007 předsedovi PSP ČR.  
(8:0:0) 
 
 



5) Zpráva o výsledku hospodářské činnosti ČT za I. pololetí 2007 
Usnesení č. 203/15/07: Rada vyslechla informace o Zprávě o výsledku hospodářské činnosti ČT 
za 1. pololetí 2007.  
Rada konstatuje že:  
- Rozpočet nákladů České televize rozepsaný na I. pololetí 2007 ve výši 2 984 050 tis. Kč byl 
plněn na 94,0 %, tj. čerpán částkou 2 804 876 tis. Kč, čímž vznikla úspora ve výši 179 174 tis. Kč.  
Z toho: 

• Osobní náklady – plán plněn na 99,4% 
• Spotřebované nákupy – plánované prostředky nebyly vyčerpány 
• Služby – plán plněn na 93,4% 
• Daně a poplatky – plán plněn na 80,4% 
• Odpisy dlouhodobého majetku – plán plněn na 95,5% 
• Ostatní náklady, příspěvky – plán plněn na 94,9% 

 
- Rozpočet výnosů České televize byl na sledované období roku 2007 rozepsán ve výši 
2 883 455 tis. Kč a plněn na 97,1 %, tj. byly zúčtovány oproti rozpočtu nižší výnosy o 82 455 tis. 
Kč. Z toho: 

• Nižší čerpání fondu televizních poplatků 
• Vyšší objem stavu zásob rozpracovaných a vyrobených pořadů 
• Zlepšení tržeb za vlastní výkony 

 
- Hospodářský výsledek České televize byl na I. pololetí roku 2007 plánován záporný ve výši – 
100 595 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo zhoršení výsledku hospodaření pouze o 3 876 tis. 
Kč. V důsledku úspory nákladů ve výši 179 174 tis. Kč při současném nižším plnění plánovaných 
výnosů o 82 455 tis. Kč bylo dosaženo zlepšení výsledku hospodaření České televize oproti plánu 
o 96 719 tis. Kč.  
 
- Plán investičních výdajů České televize byl na I. pololetí stanoven v objemu 96 997 tis. Kč 
a plněn na 70,1 %, tj. částkou 67 976 tis. Kč. Kromě vykázaných investičních výdajů zůstaly v ČT 
v Praze ve schvalovacím řízení faktury za dodanou technologii v hodnotě cca 13 mil. Kč. 
 
- Hodnota zásob České televize se v průběhu I. pololetí 2007 zvýšila o 159 655 tis. Kč, z toho 
na výrobu pořadů připadá 154 692 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnila větší rozpracovanost 
především dramatické tvorby a dětských pořadů, přičemž hodnota ukončených pořadů se snížila.  
 
- V průběhu l. pololetí 2007 se zvýšil stav finančního majetku České televize o 454 377 tis. Kč. 
 
- V průběhu I. pololetí 2007 bylo dosaženo zvýšení fondu televizních poplatků o 754 066 tis. 
Kč. 
 
- Úhradu svých závazků provádí Česká televize v  termínech splatnosti, které jsou v běžném 
dodavatelském styku dohodnuty minimálně na 14 dnů (cca 60 % faktur). 
 
- Rada konstatuje, že hospodaření České televize v 1. pololetí roku 2007 vykazuje pozitivní 
posun ve všech významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.  
Rozhodující ukazatele plánu I. pololetí roku 2007 byly splněny 
 (8:0:0) 

 
6) Hodnocení ukazatelů dle manažerské smlouvy Radou ČT 

Usnesení č. 204/15/07: Rada konstatuje, že dle čl. 5.2. Dodatku č. 2 k Manažerské smlouvě GŘ  
„…Dále bude zaměstnanci na základě rozhodnutí Rady ČT přiznána průběžná pohyblivá složka 
mzdy pololetně v maximální výši 350 000,- Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), ve 
výplatním termínu za: 
I. pololetí  - výplatní termín za měsíc srpen 



II. pololetí – výplatní termín za měsíc únor 
Odměna bude přiznána na základě hodnocení Radou ČT podle následujících ukazatelů: 
a) splnění plánované sledovanosti a spokojenosti ČT1 a ČT2 za hodnocené pololetí; 
b) splnění vyrovnaného hospodaření ČT za hodnocené pololetí; 
c) splnění a překročení plánovaného cash-flow za hodnocené pololetí; 
d) plnění usnesení Rady ČT ve sledovaném pololetí;“ 
 
Rada ČT zhodnotila podklady pro hodnocení ukazatelů odměny generálního ředitele za I. pololetí 
2007.  
 
Rada ČT na základě předložených materiálů konstatuje splnění stanovených ukazatelů za I. 
pololetí takto: 
 
ad a)  
- podíl na trhu diváci nad 15 let: plán nad 25% - skutečnost 31,56%. Ukazatel splněn 
- rating celkem: plán nad 3% - skutečnost 4,3%. Ukazatel splněn 
- hodnocení spokojenosti celkem: plán nad 6 - skutečnost 7,9. Ukazatel splněn.  
 
ad b) zlepšení hospodářského výsledku o 96 719 tis. Kč. Ukazatel splněn.  
 
ad c) plán cash-flow: 1 714 770 tis Kč – skutečnost k 30.6.2007: 2 129 147 tis Kč. Ukazatel 
splněn.  
 
ad d) na každém jednání rada projednává bod týkající se plnění usnesení. Za 1. pololetí 2007 
nebylo žádné usnesení ze strany GŘ nesplněno.  
 
Rada schvaluje vyplacení odměny v plné výši 350.000,- Kč za I. pololetí 2007 podle manažerské 
smlouvy – dodatku č. 2  ve výplatním termínu za měsíc srpen.  
(8:0:0) 
 

7) Informace o investičním záměru TS Brno 
Usnesení č. 205/15/07: Rada bere na vědomí informace R. Popa o pokračování projektu TS Brno. 
Rada žádá GŘ o předložení úplného investičního záměru TS Brno s využitím pokynu Ministerstva 
financí č. R1-07 nejpozději do konce září 2007.  
Rada žádá GŘ, aby v součinnosti s DK předložil návrh zpřesněného harmonogramu investičního 
záměru TS Brno na příští jednání rady.  
(8:0:0) 

 
8) Materiály z Dozorčí komise Rady České televize 

Usnesení č. 206/15/07: Rada bere na vědomí zápis č. 10 ze dne 21. 8. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (8:0:0) 
 
Usnesení č. 207/15/07: Rada po projednání v DK a v souladu s §  9 odst. 8 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 675-4-
D1-00 o nájmu nebytových prostor ze dne 31.3.2006 se společností K.A. Production, spol. s r.o.. 
Předmětem nájmu dle této smlouvy je užívání nebytových prostor v objektu pronajímatele v Praze 
4, Kavčí hory, a to celková užívaná plocha 57,18 m2. Roční celková úhrada za nájemné a služby 
činí 206.074,03 Kč bez DPH. Dodatek je v souladu s Opatřením VRŘ č. 9/2006. (8:0:0) 

 
9) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 208/15/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (8:0:0) 

 
 
 



 
10) Různé 

a) Předběžný program 16. jednání Rady ČT, které se uskuteční 19. září 2007 od 13.00 hod 
v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Nový formát hlavní zpravodajské relace Události – hodnocení 
• Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2007 
• Správní a soudní řízení 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 
 
 
 
 
 
 

                                                                               PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  A. Svobodová a I. Satrapa 



Příloha č. 1 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 29. 8. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 29. 8. 2007 

256 28.6.2007 P.Macháček 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
30.4.2007 VO     odpověď RČT 

359 15.8.2007 J.Suchý 
RČT na vědomí, 
vyplacení odměny GŘ       na vědomí 

363 20.8.2007 K.Štancl vyplacení odměny GŘ       odpověď RČT 

                               
                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

304 25.6.2007 A. Šabatová 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

305 25.6.2007 P.Uhl 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

319 9.7.2007 Zapletalovi 

stížnost na pořad "Ježíšova 
rodina" 
 z 6. a 7.7.2007   10.7.2007 13.8.2007   

326 11.7.2007 J.Krejčí stížnost na ČT24   16.7.2007     

328 12.7.2007 M.Bažantová 

RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Události v 
regionech" z 22.6.2007 VO 16.7.2007 23.8.2007   

329 16.7.2007 J.Lomič 

stížnost na  
propagaci komunistických 
programů v ČT   16.7.2007 23.8.2007   

314 29.6.2007 

M.Sládek,  
Obvodní soud 
Praha 8 

RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Události" z 
28.6.2007 VO 18.7.2007 23.8.2007   

346 3.8.2007 M.Rusek 
poskytování informací 
veřejnosti   6.8.2007     

353 13.8.2007 
P.Lindovský, 
o.s. Praktik.cz 

stížnost na "Události" ze 
7.8.2007 VO 13.8.2007     



364 21.8.2007 T.Křenek 
stížnost na pořad "Otázky 
V.Moravce" z 19.8.2007 VO 24.8.2007     

362 20.8.2007 P.Fialová vydávání časopisu ČT+   24.8.2007     

357 14.8.2007 J.Pechlát 

stížnot na pořad Mýty a 
fakta historie"Jorge 
Gaitan"   24.8.2007     

358 14.8.2007 M.Navrátil 
přerušení vysílání z 
Parlamentu ČR   24.8.2007     

360 15.8.2007 J.Řezníček 
stížnost na poskytování 
zabarvených zpráv   24.8.2007     

361 23.8.2007 V.Hendrych 
stížnost na pořad 
"8.květen 1945" z 8.5.2007 VO 24.8.2007     

367 22.8.2007 M.Hoření, KSČM 
nevyváženost zpravodajství 
ČT VO 28.8.2007     

368 23.8.2007 K.Polášek vysílání jednání z PS PČR   28.8.2007     

370 23.8.2007 V.Fuksa 

stížnost na pořad 
"Magazín bojových 
sportů"    28.8.2007     

371 24.8.2007 J.Holas 

stížnost na "Události v 
regionech" 
 z 22.8.2007 VO 28.8.2007     

 
 


