
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 16. 1. 2008  
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Prokeš, I. Satrapa,  
A. Svobodová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, J. Mrzena, L. Oravcová  
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Rozpočet ČT na rok 2008  
• Materiály z DK  
• Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT za rok 2007 
• Stížnosti a podněty 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 01/01/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (10:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 02/01/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Prokeš a P. Uhl a pověřuje ji 
ověřením tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 03/01/08: 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. (10:0:0)  
 

4) Rozpočet ČT na rok 2008 
Usnesení č. 04/01/08: Rada ČT konstatuje, že  v roce 2007  projednávala řadu témat vztahujících 
se k přípravě rozpočtu na rok 2008. Dne 7. listopadu byla rada seznámena s programem a 
vysílacím schématem ČT na rok 2008 a dne 19. prosince 2007 byla Rada ČT na setkání s 
vedoucími pracovníky ČT seznámena s návrhem rozpočtu ČT  na rok 2008.  
Návrh rozpočtu byl dán k připomínkám členům Rady ČT a Dozorčí komise Rady ČT.  
Dozorčí komise na svém 1. jednání dne 8. ledna 2008 přijala stanovisko, které je přílohou zápisu. 
Rozpočet ČT na rok 2008 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu nákladů a 
výnosů 7 030 mil. Kč. 
Rada ČT schvaluje v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi 
v platném znění návrh rozpočtu České televize na rok 2008.  
 (8:1:1) 
 

5) Materiály z DK 
Usnesení č. 05/01/08: Rada bere na vědomí zápis č. 1 ze dne 8. 1. 2008 z jednání Dozorčí komise 
Rady České televize. (10:0:0) 
 
Usnesení č. 06/01/08: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za IV. čtvrtletí 
2007. (10:0:0) 

 
Usnesení č. 07/01/08: Rada bere na vědomí Návrh činnosti a kontrol DK na I. pololetí 2008. 
(10:0:0) 



Usnesení č. 08/01/08: Rada bere na vědomí stanovisko  DK, týkající se plnění usnesení Rady ČT 
č. 274/21/07 – prošetření smluvních vztahů mezi ČT a RTA a soukromými subjekty o nákupu 
zpravodajských příspěvků:   
„DK po projednání konstatuje, že ČT v tomto případě postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, §18, odst.1 h). V tomto ustanovení je mimo jiné řečeno, že zadavatel není 
povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, pokud se jedná o nabývání, přípravu, 
výrobu nebo společnou výrobu programového obsahu určeného pro vysílání. DK neshledala 
žádné snahy o zvýhodňování některých smluvních partnerů...“ (10:0:0)   
Usnesení č. 09/01/08: Rada doporučuje GŘ novelizovat podpisový řád, například tak, aby 
v případě, že dojde k překročení plnění a tím posunu podpisového oprávnění na vyšší stupeň 
řízení, byla příslušná smlouva předložena tomuto stupni řízení. (4:2:3) Toto usnesení nebylo 
přijato 
 

6) Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2007 
Usnesení č. 10/01/08: Rada pověřuje svého předsedu předložením osnovy Výroční zprávy o 
činnosti ČT v roce 2007 v termínu do 28. 1. 2008. Rada současně bere na vědomí informaci 
generálního ředitele o pověření personálního ředitele J. Mrzeny vypracováním podkladů k 
Výroční zprávě o činnosti ČT v roce 2007.  
Předseda rady předloží pracovní verzi Výroční zprávy v termínu do 7. března 2008 členům rady 
k připomínkám. 
Členové rady vypracují a písemně předají své připomínky na sekretariát rady v termínu do 14. 
března 2008 do 12:00 hodin.  
Na jednání dne 26. března 2008 bude rada svoji Výroční zprávu schvalovat.(10:0:0)   
 

7) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 11/01/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 
 

8) Různé 
a) Na příštím jednání rady bude prezentace výsledků výzkumu společnosti SC&C – Image TV – 

Divácká očekávání. 
b) Usnesení č. 12/01/08: Rada souhlasí s prodloužením termínu usnesení č. 23/02/07 - 

vzdělávání ve vysílání v ČT z 31. ledna 2008 na 18. února 2008. (10:0:0) 
c) Usnesení č. 13/01/08: Rada žádá GŘ o předložení rozboru hospodaření časopisu ČT+ za rok 

2007 v termínu do 18. února 2008. (10:0:0) 
d) Předběžný program 2. jednání Rady ČT, které se uskuteční 30. ledna 2008 od 13.00 hodin 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Prezentace společnosti SC&C 
• Jmenování ředitele TS Ostrava 
• Hodnocení ukazatelů pro odměnu GŘ za II. pololetí 2007 
• Materiály z DK 
• Informace o investičním záměru TS Brno 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

                                                                                      PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

Přílohy:  
1) Přehled stížností a podnětů  
2) Stanovisko DK k rozpočtu ČT na rok 2008 
3) Stanovisko P. Uhla k bodu jednání Rozpočet ČT na rok 2008 
 

Ověřovatelé zápisu: J. Prokeš, P. Uhl 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 16. 1. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 16. 1. 2008 

416/07 27.9.2007 

L.Veselý, 
právní zástupce 
B.Monoszona 

stížnost na 
M. Wollnera VO 

2.10.2007 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 

18.10.2007 
vyjádření 
GŘ 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 
a Etického 
panelu ČT 

487/07 16.11.2007 P.Nakvasil 

stížnost na zpravodajství 
ČT, neinformování o 
jednání ÚV KSČM dne 
6.10.2007 VO 19.11.2007 4.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

470/07 7.11.2007 V.Štrbíková 

stížnost na GŘ,  
prodej licenčních práv na 
rozšiřování seriálu 
"Major Zeman"   8.11.2007 18.12.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

471/07 7.11.2007 M.Jandora 

stížnost na pořad 
"Případ pro reportérku" z 
18.6.2007 VO 12.11.2007 18.12.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

488/07 16.11.2007 K.Pavlů 
stížnost na pořad "Sama 
doma" z 13.11.2007   19.11.2007 4.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

570/07 27.12.2008 K.Pavlů 

stížnost na pořad "Dobré 
ráno" z TS Brno ze 
14.12.2008       dle č.j.488/07 

496/07 20.11.2007 J.Lupoměský 
stížnost na pořad 
 "Nedej se" ze 14.8.2007 VO 21.11.2007 7.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

516/07 26.11.2007 K.Malá 
stížnost na seriál 
 "Krev zmizelého"   28.11.2007 7.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

497/07 20.11.2007 M.Kapr 
stížnost na pořad 
 "168hodin" z 18.11.2007 VO 21.11.2007 4.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

498/07 22.11.2007 

J.Stránský, 
právní zástupce 
M.Froňka 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
5.11.2007 VO 22.11.2007 4.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

522/07 29.11.2007 B.Šesták 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
26.11.2007 VO 29.11.2007 7.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

5 20.12.2007 M.Lukeš 

připomínky k 
moderátorovi 
J.Železnému a k tv. 
poplatkům       

odpověď 
RČT+předáno 
GŘ jako podnět 



6 2.1.2008 

F.Vyskočil, 
právní zastupce 
spol.Czech 
Venture Partners 

pro RRTV, RČT na 
vědomí, oznámení o 
skutečnostech 
nasvědčujících spáchání 
spávního deliku, pořad 
"Reportéři ČT"z 
10.12.2007 VO     na vědomí 

7 2.1.2008 E.Kuliková reklama v ČT       na vědomí 

8 21.12.2007 K.Vránová 

na vědomí, odpovědi 
A.Řebíčka na dotazy 
redaktora D.Havlíka       na vědomí 

9 4.1.2008 M.Novačík stížnost na ČT       

odpověď 
RČT+předáno 
GŘ jako podnět 

10 7.1.2008 J.Schneider 

RČT na vědomí, 
připomínka k pořadu 
"Duchovní kuchyně"       na vědomí 

11 8.1.2008 P.Chlumský videopůjčovna ČT       

odpověď 
RČT+předáno 
GŘ jako podnět 

42 9.1.2008 I.Zwach 
RČT na vědomí, stížnost 
na pořady ČT       na vědomí 

45 9.1.2008 E.Lacinová 
stížnost na novou podobu 
Radiožurnálu       odpověď RČT 

46 10.1.2008 V.Hendrych 
stížnost na ČT1, 
"Události" z 6.1.2008       odpověď RČT 

55 11.1.2008 

L.Olejár, 
J.Mrázek, 
Svaz pacietů ČR stížnost pro diskriminaci       odpověď RČT 

71 14.1.2008 M.Fojtů 
poděkování za pořad 
"Česká mše vánoční"       na vědomí 

72 14.1.2008 T.Igazová cenzura v ČT       na vědomí 

433/07 21.12.2007 J.Schneider 

reakce na odpověď RČT, 
manipulace s hlasováním 
obliby pořadu "Duchovní 
kuchyně"       na vědomí 

492/07 21.12.2007 M.Šíp 
reakce na odpověď RČT, 
film "Jan Cimbura"       na vědomí 

546/07 
27.12.2007 
9.1.2008 J.Macků 

reakce na odpověď  
RČT,stížnost na L.Štichu       na vědomí 

447/07 4.1.2008 L.Mosler 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na ČT a 
D.Bártka       na vědomí 

510/07 4.1.2008 P.Nedvěd 
reakce na odpověď RČT, 
televizní poplatky       na vědomí 

389/07 9.1.2008 M.Drahoslav 

reakce na odpověď RČT, 
námět do pořadu "Černé 
ovce"       na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          



435/07 18.10.2007 J.Neoral 
stížnost na "Události" 
 ze 14.10.2007 VO 24.10.2007 

30.11.2007 
18.12.2007 
žádost o 
doplnění 
stanoviska 
GŘ   

499/07 22.11.2007 

N.Kavalírová, 
Konfederace 
politických 
vězňů ČR 

prohlášení KPV ČR k 
 rozšiřování seriálu 
"30případů majora 
Zemana"   22.11.2007 10.1.2008   

508/07 23.11.2007 V.Krulich 

dotaz na pořad 
"Vládneme,nerušit" z 
22.11.2007   11.12.2007 10.1.2008   

518/07 27.11.2007 

J.Tamáš, 
Iniciativa Ne 
základnám 

stížnost na "Události" 
 z 26.11.2007 VO 29.11.2007 

4.1.2008 
15.1.2008 
žádost o 
doplění 
stanoviska 
GŘ   

519/07 28.11.2007 J.Navrátil 
stížnost na "Události" 
 z 26.11.2007 VO 29.11.2007 

7.1.2008 
15.1.2008 
žádost o 
doplnění 
stanoviska 
GŘ   

520/07 29.11.2007 

J.Cicvárek, 
Design centrum 
ČR 

stížnost na pořad 
 "Události,komentáře" z 
21.11.2007 VO 29.11.2007     

534/07 
k 
520/07 6.12.2007 

L.Žižková, 
Design centrum 
ČR 

stížnost na pořad 
 "Události,komentáře" z 
21.11.2007 VO 7.12.2007     

531/07 5.12.2007 J.Hloušek 
stížnost na pořad 
"Mimina" z 5.12.2007   7.12.2007 10.1.2008   

532/07 6.12.2007 I.Záboj 

stížnost na pořady 
"Večerník z Čech" a 
"Události v regionech" z 
27.11.2007 VO 7.12.2007     

533/07 
 
 
 
2/08 

6.12.2007 
 
 
 
3.1.2008 

A.Moravec, 
Občané za svá 
práva v Praze 

stížnost na pořad 
"Události, komentáře" z 
28.11.2007 a "Otázky 
V.Moravce" z 20.3.2005 
 
Doplňují informace ke 
stížnosti VO 7.12.2007     

542/07 11.12.2007 P.Štěpánek 

informování o rozhodnutí 
soudu ve věci 
odvolaných členů RRTV   12.12.2007     

543/07 11.12.2007 R.Gatíková 

stížnost na 
neinformování o II. 
sjezdu evropské levice  VO 12.12.2007     



544/07 12.12.2007 J.Kvapil 

stížnost na používání 
zkráceného označení 
České republiky výrazem 
Česko   12.12.2007     

545/07 11.12.2007 J.Kolář 

stížnost na úroveň a 
skladbu ranních pořadů 
ČT   12.12.2007     

549/07 12.12.2007 

K.Muzikář, 
právní 
zastoupení 
Ředitelství silnic 
a dálnic ČR 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
27.8.2007 VO 12.12.2007     

554/07 17.12.2007 V.Hendrych 

dotaz na vysílání 
informace 
o udělení Ceny lidských 
práv za r. 2007 
V.Filipovi   11.1.1900     

557/07 17.12.2007 J.Kraus 
stížnost na pořad "Elsa 
2007" z 15.12.2007   18.12.2007     

567/07 18.12.2007 E.Řezáčová stížnost na K.Vránu VO 18.12.2007     

1 27.12.2007 D.Sojka 
stížnost na pořad 
"Investorský magazín" VO 4.1.2007     

12 8.1.2008 J.Jařab 
stížnost na "Události" z 
 29.12.2007 VO 10.1.2008     

40 3.1.2008 I.Chatrný stížnost na D.Drtinovou   10.1.2008     

41 7.1.2008 R.Dulava 
stížnost na pořad 
 "Otázky V.Moravce" VO 10.1.2008     

51 11.1.2008 J.Karas 

stížnost na postup 
redaktora Macháčka, 
pořad "Reportéři ČT" z 
3.12.2007 VO 16.1.2008     

61 14.1.2008 P.Žlebek 

stížnost na "Události" 
 z 10.1.2008, reportáž o 
demonstraci v Karlových 
Varech VO 16.1.2008     

63 15.1.2008 J.Suchý 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" ze 
7.1.2008 VO 16.1.2008     

64 15.1.2008 J.Bartoš 

stížnost na vystoupení 
p.Drymla v pořadu 
"Otázky V.Moravce" z 
6.1.08 a ve vysílání 
ČT24 14.1.08  VO 16.1.2008     

65 14.1.2008 P.Čejka 

stížnost na "Události" 
 z 10.1.2008, reportáž o 
demonstraci v Karlových 
Varech VO 16.1.2008     

66 14.1.2008 Cont 

stížnost na "Události" 
 z 10.1.2008, reportáž o 
demonstraci v Karlových 
Varech VO 16.1.2008     

13 7.1.2008 Nováková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   10.1.2008     



14 7.1.2008 I.Němeček 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

15 7.1.2008 K.Stoklasová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

16 7.1.2008 L.Spěváčková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

17 8.1.2008 J.Kolářová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

18 8.1.2008 V.Pecharová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

19 8.1.2008 D.Bočková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

20 8.1.2008 V.Čechová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

21 8.1.2008 R.Kopová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

22 8.1.2008 P.Boček 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

23 8.1.2008 E.Zdeňková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

24 8.1.2008 Z.Knotková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

25 8.1.2008 P.Fendrichová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

26 8.1.2008 A.Svobodová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

27 8.1.2008 A.Bytomská 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

28 8.1.2008 I.Szemková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

29 8.1.2008 I.Kotová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

30 8.1.2008 M.Nedvědová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

31 8.1.2008 J.Kružíková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

32 8.1.2008 M.Krásová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

33 8.1.2008 K.Jašková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

34 8.1.2008 D.Čáchová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

35 8.1.2008 J.Rezek 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

36 8.1.2008 I.Švajdová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

37 9.1.2008 K.Vacková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

38 9.1.2008 I.Kolářová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

39 9.1.2008 P.Staňková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     



53 11.1.2008 S.Koucká 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

54 11.1.2008 Z.Semelová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

60 14.1.2008 I.Kvintová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

67 14.1.2008 M.Sternová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

68 14.1.2008 A.Oppová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

69 14.1.2008 L.Siváková 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

70 14.1.2008 E.Pirklová 
stížnost na pořad "Psí 
život"   dle č.j.13     

43 9.1.2008 K.Kyovský 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 10.1.2008     

44 9.1.2008 M.Vondráček 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 10.1.2008     

48 10.1.2008 M.Kutílek 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 16.1.2008     

49 10.1.2008 Z.Němeček 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 16.1.2008     

50 10.1.2008 T.Hála 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 16.1.2008     

52 10.1.2008 M.Urban 
stížnost na pořad 
 "Detektor" VO 16.1.2008     

56 11.1.2008 P.Příhoda 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 16.1.2008     

57 11.1.2008 D.Hesoun 
stížnost na pořad 
 "Detektor" VO 16.1.2008     

58 11.1.2008 T.Pfeifer 
stížnost na pořad 
 "Detektor"  VO 16.1.2008     

59 11.1.2008 J.Jan 
stížnost na pořad 
 "Detektor"  VO 16.1.2008     

62 14.1.2008 A.Brož 
stížnost na pořad 
 "Detektor" z 8.1.2008 VO 16.1.2008     

 



 
Příloha č. 2 
Stanovisko DK k rozpočtu ČT na rok 2008 

Stanovisko Dozorčí komise Rady ČT k rozpočtu ČT na rok 2008 
 
DK se na svém jednání dne 8. ledna 2008 zabývala rozpočtem ČT na rok 2008, který ČT předložila po 
obdržení připomínek členů Rady České televize. Připomínka člena Rady ČT p. Petra Uhla do tohoto 
návrhu nebyla zapracována. DK provedla ověření principů sestavení rozpočtu, jeho věcného 
zdůvodnění a důvody, které vedly ČT k nezapracování zmíněné připomínky. Výsledky zjištění DK 
jsou následující: 

1. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, čímž bylo naplněno usnesení rady č. 119/07/07 ze dne 
4. dubna 2007, kterým schválila Dlouhodobé plány programového, technického a 
ekonomického rozvoje České televize na roky 2007 – 2010 (dále jen „DPPTER“) („ Usnesení 
č. 119/07/07: Do působnosti Rady České televize dle § 8 odst. 1j) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi ve znění pozdějších předpisů patří schvalovat dlouhodobé plány programového, 
technického a ekonomického rozvoje. Rada po prostudování schvaluje předložený materiál. 
(12:0:0)“). V uvedeném materiálu v části D. DLOUHODOBÝ PLÁN EKONOMICKÉHO 
ROZVOJE je uvedeno: „Dlouhodobý plán ekonomického rozvoje pro jednotlivé roky bude 
průběžně upravován podle posledních poznatků s tím, že vždy bude platit pravidlo, že každý 
rok musí být dosaženo vyrovnaného rozpočtu.“  

2. Pokud jde o srovnání navrženého rozpočtu na rok 2008 s údaji uvedenými v příloze DPPTER 
pro rok 2008 (viz bod 1 připomínek) ČT doložila následující skutečnosti: 

• Rozpočet na rok 2008 obsažený v DPPTER byl stanoven jako vyrovnaný s tím, že 
výnosy i náklady byly stanoveny ve stejné výši, tj. výnosy 6 610 mil. Kč, náklady 
6 610 mil. Kč. 

• Uvedené údaje nezohledňovaly dopady změn metody účtování nákladů na výrobu 
pořadů a nákup licencí (změna spočívá v tom, že jsou tyto náklady zaúčtovány 
v aktivech bilance a odpisovány postupně v návaznosti na jejich užití do nákladů – 
před změnou byly účtovány přímo do nákladů). Pokud by byl předkládaný rozpočet 
na rok 2008 vyjádřen ve srovnatelných údajích, činily by náklady 6 902 mil. Kč a 
výnosy 6 902 mil. Kč, tj. o 292 mil. Kč vyšší než předpokládal DPPTER.  

• Zvýšení objemu rozpočtovaných výnosů i nákladů v předloženém návrhu vyplývá ze 
zahrnutí účelového použití výnosů za vysílání reklamy do tohoto návrhu v souladu se 
zákonem č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením 
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 
vysílání, který byl schválen v listopadu 2007. Jedná se o následující položky 

� Provize ARBOmedia z výnosů za vysílání reklamy .........60,9 mil. Kč 
� Odvod prostředků z vysílání reklamy Státnímu fondu  

pro podporu české kinematografie ..................................150,0 mil. Kč                                                     
� Odvod prostředků z vysílání reklamy Českému 

telekomunikačnímu úřadu .............................................  15,0 mil. Kč 
� Podpora DVBT vysílání ................................................  90,0 mil. Kč 

                                                                                CELKEM.............................. 315,9 mil. Kč 
Z výše uvedeného vyplývá, že při stanovení rozpočtu na rok 2008 bez změny metody účtování 
a dopadu zákona č. 304/2007 Sb., by byl návrh rozpočtu oproti údajům z DPPTER nižší o 
23,9 mil. Kč. 

 
3. Připomínka v bodě 2. se týká nadbytečného zvýšení výrobního úkolu proti plánu o 75 mil. Kč 

s tím, že návrh rozpočtu v této části je nepřezkoumatelný, neboť generální ředitel nepředložil 
Radě vysílací schéma a údaje k ekonomice jednotlivých pořadů. Při posuzování této oblasti 
vycházela DK z následujícího: 

• V Zápisu z 19. jednání Rady ČT konaného dne 17. 10. 2007 je v bodě 5. uvedeno: 
„Diskuse k pracovnímu setkání Rady ČT a vedení ČT na téma Program ČT ze dne 24. 
října 2007.“ K tomu přijala Rada následující usnesení: „Usnesení č. 246/19/07 Dne 
24. října se uskutečnilo pracovní setkání Rady ČT a vedení ČT na téma Program ČT.  



Rada konstatuje, že na základě informací ředitelky programu a šéfdramaturgů 
jednotlivých center se vysílací schéma pro rok 2008 jeví jako pozitivní posun směrem 
k pestřejší nabídce pořadů, a to zejména s důrazem na veřejnoprávní poslání České 
televize. Rada žádá GŘ o předložení písemné informace o programovém schématu 
(informace přednesené na pracovním setkání). Rada bere všechny informace vzešlé 
z tohoto setkání i následné diskuse na vědomí. (9:0:0)“ 

• Porovnáním jak s údaji v DPPTER, tak i údaji plánu na rok 2007 vychází stejně, tj. 
zvýšení o 75 mil. Kč. V roce 2007 přitom došlo ke zvýšení výrobního úkolu proti 
roku 2006 o 337 mil. Kč (proti DPPTER o 10 mil. Kč), tzn. že výrobní úkol pro rok 
2007 byl stanoven ve výši 2 100 mil. Kč. ČT přitom považuje výrobní úkol navržený 
v rozpočtu ČT na rok 2008 za optimální jak z finančního hlediska, tak i z hlediska 
výrobních kapacit a personálního obsazení, a počítá s obdobnou výší výrobního úkolu 
i v dalších letech (DPPTER počítal pro rok 2009 s výrobním úkolem ve výši 2 330 
mil. Kč a v roce 2010 ve výši 2 390 mil. Kč). 

 
Z ověření této oblasti dospěla DK k názoru, že zvýšení výrobního úkolu na úroveň 
plánovanou pro rok 2008 není doprovázeno vyčerpáním zdrojů ČT (nejsou zapojeny 
do financování veškeré výnosy z podnikatelské činnosti ani předpokládané příjmy 
z televizních poplatků soustředěné ve Fondu televizních poplatků) a je vytvořen 
prostor pro financování výrobního programu v dalších letech. 

 
4. Při ověřování plánu investic byla vzata v úvahu připomínka uvedená v bodě 3, kde je 

uvedeno, že „Nadbytečně jsou zvýšeny náklady na investice v roce 2008, tak výhled do roku 
2012, Tedy místo plánovaných 2,5 miliardy korun za pět let je to nyní téměř 4 miliardy.“ 

• DK vycházela při ověřování této oblasti z průběžných poznatků ze své činnosti, 
zejména pak získaných při projednávání investičního záměru na výstavbu nového TS 
Brno a digitalizace televizního vysílání. Vycházela i z podkladů, které posuzovala při 
návrhu usnesení Rady ČT k investičnímu záměru TS Brno, ke kterému přijala Rada na 
svém 21. jednání následující usnesení: Usnesení č. 268/21/07: Rada prostřednictvím 
DK obdržela harmonogram činnosti výstavby TS Brno, který bere na vědomí.Rada 
žádá DK, aby jí informovala o případných změnách v tomto harmonogramu. (10:0:0). 
Dále z informací získaných na pracovním setkání Rady ČT a vedení ČT, které se 
uskutečnilo 5.12.2007. Na tomto jednání byl v souvislostech vysvětlena aktualizace 
plánu technického rozvoje ČT na roky 2008 – 2012 v návaznosti na digitalizaci 
televizního vysílání a návrh investičního plánu na rok 2008. 

 
• Plán investic se zvyšuje v roce 2008 na 676 mil. Kč, tj. ve srovnání s rokem 2007 o 

176 mil. Kč. V navrhovaném objemu investic jsou zahrnuty výdaje na digitalizaci 
archívu ve výši 201 mil. Kč. Tyto výdaje nebyly obsaženy v DPPTER. Z celkového 
objemu investic je plánováno profinancovat 209,1 mil. Kč z účelových prostředků 
získaných z vysílání reklamy (budou v zásadě použity na digitalizaci archivu). Po 
zohlednění výše uvedených vlivů se vklad volných finančních prostředků ČT na 
pořízení dlouhodobého majetku (investic) nad rámec odpisů snížil ze 115 mil. Kč 
plánovaných pro rok 2007 na 66,9 mil. Kč pro rok 2008. 
 
Po ověření oblasti investic konstatuje DK, že návrh plánu investic na rok 2008 byl 
zpracován v souladu s informacemi, které byly Radě ČT prezentovány a Dozorčí 
komisí ověřovány v průběhu roku 2007. 

 
5. Při posuzování oblasti rozpočtu týkající se počtu pracovníků a mzdových nákladů byla vzata 

v úvahu připomínka v bodě 4 „Rozpočet počítá s příliš velkým zvyšováním počtu pracovníků 
ČT. O zvýšení pracovníků v roce 2006 se vedla rozprava na schůzi příslušného výboru a 
schůzi mediální komise Sněmovny, tento údaj je poslanci sledován.“ a připomínka v bodě 5 
„Příliš mají růst osobní náklady. Zvyšují se například náklady na vzdělávání, aniž by byla 
schválena personální strategie.“ 



• DK konstatovala, že plánovaný přepočtený počet zaměstnanců se zvyšuje v roce 2008 
o 105 osob, tj. o 3,7 % proti roku 2007. Zvyšování počtu zaměstnanců od roku 2006 
souvisí jednak s růstem výroby a vysílání, tak i s růstem počtu zaměstnanců 
v útvarech, které se podílejí na komunikaci s veřejností (časopis ČT+, divácké 
centrum, Internet ČT, vymáhání poplatků). Do plánu na rok 2008 se promítá postupné 
obsazování nových míst plánovaných v průběhu roku 2007 (výroba, technika, 
televizní studia, zpravodajství – zejména regionální a zahraniční). Současně jsou 
vytvářena nová místa v souvislosti se zřízením nových pracovišť. Vliv na počet 
zaměstnanců má i postupný přechod analogového vysílání na digitální vysílání, kde 
dochází v některých případech paralelnímu obsazení profesí, které zabezpečují 
analogové a digitální vysílání. Plánovaným nárůstem 53 systemizovaných míst (v roce 
2006 to byl nárůst 231 plánovaných systemizovaných míst a v roce 2007 nárůst 156 
plánovaných systemizovaných míst) se završuje v ČT proces zahájený v souvislosti 
s nárůstem výroby a vysílání v předcházejících letech. 

• Pokud jde o upozornění na nárůst nákladů na vzdělávání, je tato položka v návrhu 
rozpočtu obsažena v celkovém navýšení položky „ostatní – např. vzdělávání 
zaměstnanců, odstupné uvolňovaným zaměstnancům, Rada ČT, technické provozy, 
atd.“. DK je toho názoru, že v zájmu kontinuálního vzdělávání zaměstnanců ČT, by 
nemělo v položce vzdělávání docházet k poklesu, ale ke zvýšení efektivnosti 
vzdělávání, k čemuž by bylo vhodné zpracovat program kontinuálního vzdělávání 
pracovníků. 

• Při posuzování počtu pracovníků vzala DK v úvahu i poměrové ukazatele, které mají 
větší vypovídací schopnost, než absolutní počty nebo částky. Jedná se o hodiny 
výroby na jednoho zaměstnance, kde dochází ke zvýšení v roce 2008 na 5,12 (v roce 
2007 se plánovalo 4,74) 

 
Po podrobném ověření položek návrhu rozpočtu ČT na rok 2008 DK konstatuje, že návrh rozpočtu byl 
zpracován jako vyrovnaný, kdy plánované náklady jsou plně kryty z plánovaných příjmů z televizních 
poplatků a výnosů z podnikatelské činnosti. Výdaje v investiční oblasti byly zpracovány v souladu 
s investičními záměry, se kterými ČT seznámila Radu ČT a DK dne 5.12.2007. Rozpočet zabezpečuje 
plnění úkolů v digitalizaci archívu, v přechodu na digitální vysílání a úkoly vyplývající pro ČT ze 
zákona č. 304/2007 Sb. Je v něm promítnuto i zabezpečení profinancování prací na výstavbě TS Brno, 
které mají být provedeny v roce 2008 dle harmonogramu výstavby TS Brno. V návaznosti na řadu 
legislativních a věcných změn, které nebylo možné zapracovat do DPPTER je DK toho názoru, že by 
mělo dojít k aktualizaci DPPTER. 
 
Závěr: 
 
DK doporučuje Radě ČT schválit rozpočet ČT na rok 2008 v předloženém znění. Zároveň doporučuje 
Radě ČT požádat generálního ředitele o aktualizaci Dlouhodobého plánu programového, technického 
a ekonomického rozvoje. 
 



Příloha č. 3 
Stanovisko P. Uhla k bodu jednání Rozpočet ČT na rok 2008 
 
K usnesení č. 04/01/08 o schválení rozpočtu ČT na rok 2008 se podle čl. 6 odst. 14 Jednacího řádu 
Rady ČT zveřejňuje jako příloha zápisu z jednání rady stanovisko člena rady Petra Uhla: 
V porovnání s plánem dlouhodobého ekonomického rozvoje, který rada podle §8 odst. 1 písm. j) 
zákona o ČT schválila 4. 4. 2007, jsou výdaje předloženého návrhu tak vysoké, že to podle mého 
názoru může ohrozit hospodaření ČT v příštích letech. Nadbytečně jsou zvýšeny náklady na výrobní 
úkol, oproti plánu o 75 milionů korun. Členové rady neměli k dispozici v písemné podobě vysílací 
schéma a generální ředitel nepředložil údaje k ekonomice jednotlivých pořadů a center. Návrh 
rozpočtu je v této části nepřezkoumatelný. 
Nadbytečně jsou zvýšeny náklady na investice v roce 2008, tak výhled do roku 2012, kdy místo 
plánovaných 2,5 miliardy korun za pět let je to nyní téměř 4 miliardy. 
Rozpočet počítá s příliš velkým zvyšováním počtu pracovníků ČT, a to i vzhledem k rozšiřování počtu 
vysílacích kanálů; považuji to za plýtvání, plýtvání, plýtváním je i rozpočtovaný růst osobníc nákladů. 
Náklady na vzdělávání se zvyšují, aniž byla zpracována a schválena personální strategie. 
Obávám se, že velkým zvýšením rozhodujících položek nákladů v rozporu se schváleným plánem, se 
ČT dostane v roce 2012 do značných finančních potíží, a to i proto, že by reklama měla v ČT 
v souvislosti s dokončením digitalizace skončit. V následujících letech by se tyto potíže mohly stát jen 
obtížně řešitelné. 
Protože můj návrh, aby se už počínaje rokem 2008 výrazně omezil veškeré náklady tak, aby byly nižší 
oproti předkládanému návrhu rozpočtu, především v osobních nákladech a v investicích, nebyl přijat, a 
rada schválila návrh rozpočtu ve znění předloženém generálním ředitelem, hlasoval jsem proti návrhu 
rozpočtu. 
Petr Uhl 


