
Zápis z 16. jednání Rady České televize ze dne 8. 10. 2008 

 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Jařab, D. Makrlíková,  
R. Mezuláník, J. Presl, J. Prokeš,  A. Svobodová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: I. Satrapa, M. Uhde   
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, M. Fridrich, P. Krumpár, R. Bradáč, V. Karmazín, L. Kozák, L. Oravcová,  
P. Čermák, M. Heldenburg 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ  
• Hospodaření ČT 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 157/16/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 158/16/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a R. Mezulánik a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 159/16/08: 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. (11:0:0)  
 

4) Informace GŘ 
Rada vyslechla informace ředitele zpravodajství M. Fridricha o přípravě a průběhu volebního 
vysílání v září a říjnu 2008. 
Rada vyslechla informace GŘ o změnách v organizačním řádu ČT. 
Rada vyslechla rozhodnutí GŘ obsadit od 1. 11. 2008 funkci ředitele strategického rozvoje Pavlem 
Krumpárem, který bude vykonávat zároveň funkci obchodního ředitele do doby, než bude toto 
místo obsazeno.  
Rada dále vyslechla rozhodnutí GŘ obsadit funkci ředitele vnějších vztahů Romanem Bradáčem 
od 1. 11. 2008. 
Rada vyslechla informace GŘ o situaci se společností ArboMedia. 
Rada vyslechla informace provozního ředitele V. Karmazína o stavu pozemků v ČT Praha. 
 

5) Hospodaření ČT 
Usnesení č. 160/16/08: Rada vyslechla informace o Zprávě o výsledku hospodářské činnosti ČT 
za 1. pololetí 2008.  
Rada konstatuje že:  
Rozpočet nákladů České televize rozepsaný na I. pololetí 2008 ve výši 3 202 995 tis. Kč byl plněn 
na 94,2 %, tj. čerpán částkou 3 015 969 tis. Kč, čímž vznikla úspora ve výši 187 026 tis. Kč.  
Z toho: 
• Osobní náklady – prostředky čerpány na 97,1% 



• Spotřebované nákupy materiálu a energií vykazují úspory ve výši 128 929 tis. Kč, čerpáno 
84,2% plánovaných prostředků  
• Služby – plán plněn na 96,1% 
• Daně a poplatky – plán plněn na 78,6% 
• Odpisy dlouhodobého majetku – vznikla úspora ve výši 12 724 tis. Kč 
• Ostatní náklady, příspěvky – plán plněn na 95,1% 
 
Rozpočet výnosů České televize byl na sledované období roku 2008 rozepsán ve výši 3 202 995 
tis. Kč a plněn na 94,2 %, tj. byly zúčtovány oproti rozpočtu nižší výnosy o 187 026 tis. Kč 
v souvislosti s účelovým čerpáním fondu televizních poplatků. Z toho: 
• Nižší čerpání fondu televizních poplatků o 382 857 tis. Kč 
• Ostatní výnosové položky byly plněny na 123,3%, plán byl překročen o 195 831 tis. Kč. 
• Stav zásob rozpracovaných a vyrobených pořadů byl překročen o 109 041 tis. Kč 
• Zlepšení tržeb za vlastní výkony – plán byl splněn na 107,1% 
 
Hospodářský výsledek České televize byl na I. pololetí roku 2008 plánován jako vyrovnaný a 
vzhledem k účelovému čerpání fondu televizních poplatků k pokrytí hlavní činnosti je po 
započtení ostatních výnosů vykazován nulový hospodářský výsledek. 
 
Zvýšení aktiv, zejména oběžných aktiv o 556 887 tis. Kč ve fondu televizních poplatků umožňuje 
pokrýt krátkodobé závazky a přechodné pasivní účty. Fond se tak stává významným stabilizačním 
faktorem pro ekonomiku České televize. 
 
      Plán investičních výdajů České televize byl na I. pololetí stanoven v objemu 131 996 tis. Kč 
a plněn  na 65,1 %, nevyčerpáno zůstalo 42 551 tis. Kč. Z ročního plánu 2008 bylo čerpáno pouze 
13,6% prostředků. Na nízkém plnění v I. Pololetí se podílí posun v dokončení akce Odbavovací 
pracoviště a akce rekonstrukcí budov. 
 
Hodnota zásob České televize se v průběhu I. pololetí 2008 zvýšila o 126 753 tis. Kč, z toho na 
výrobu pořadů připadá 122  893 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnila větší rozpracovanost především 
dramatické tvorby a dětských pořadů, jejichž hodnota k 30.6.2008 činila  celkem 853 330 tis. Kč.  
 
Stav pohledávek činí 381 870 tis. Kč, z čehož 93,9% tvoří pohledávky ve lhůtě splatnosti. 
 
V průběhu l. pololetí 2008 se zvýšil stav finančního majetku České televize o 556 887 tis. Kč. 
Došlo k navýšení fondu televizních poplatků o 939 870 tis. Kč, oproti tomu bylo započteno mj. 
snížení stavu krátkodobých závazků o 332 929 tis. Kč. Stav finančních toků ovlivnilo negativně i 
zvýšení stavu zásob o 126 654 tis. Kč a zvýšení stavu pohledávek o 40 817 tis. Kč. I zde se 
projevila stabilizační funkce FTP. 
Zůstatek na zvláštním účtu z vysílání reklamy po odečtení mandatorních a dalších nákladů činil 
126 591 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). Krátkodobé závazky ČT 
z obchodního styku k 30.6.2008 činí 392 165 tis. Kč. 
 
Na výrobu pořadů bylo v I. pololetí 2008 vynaloženo celkem 1 463 527 tis. Kč, tj o 41 248 tis. 
Méně, než činil plánovaný objem. 
 
Rada konstatuje, že hospodaření České televize v 1. pololetí roku 2008 vykazuje dobré výsledky 
ve všech významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.  Rozhodující 
ukazatele plánu I. pololetí roku 2008 byly splněny. 
 



Diskutabilní je opakované neplnění čerpání plánovaných investic, které nutí k zamyšlení nad 
jejich plánováním harmonogramy. Objektivní těžkosti způsobené nutností výběrových řízení jsou 
faktem, přesto by v této oblasti mělo dojít k pozitivnějšímu vývoji. Jinak by se jevilo racionální, 
přesunout při plánování rozpočtu prostředky jinam. 
 
Rovněž vysoký stav zásob rozpracovaných pořadů nutí k zamyšlení. Na jedné straně vylepšuje 
celkovou finanční bilanci, na druhé straně je třeba vyhodnotit, zdali nedochází k nestandardně 
dlouhým výrobním lhůtám pořadů, resp. jejich zařazováním do programové skladby. 
 
Pozitivně lze v oblasti hlavní činnosti ČT vnímat plnění plánovaných objemů ve výrobě, vysílaní a 
čerpání finančních prostředků. 
 
Z méně podstatných ukazatelů je možno zmínit vysoké skladové zásoby nerealizovaných knižních 
titulů ve výši 8 586 tis. Kč – zpráva však zmiňuje chystaná opatření, která by situaci měla zlepšit 
ve II. pololetí 2008. 
 
Pozitivní je vývoj v oblasti tržeb za vlastní výkony, zejména za prodej služeb. 
 

 (4:5:4) Toto usnesení nebylo přijato 

 

 

Usnesení č. 161/16/08: Rada vyslechla informace o Zprávě o výsledku hospodářské činnosti ČT 
za 1. pololetí 2008.  
Rada konstatuje že:  
Rozpočet nákladů České televize rozepsaný na I. pololetí 2008 ve výši 3 202 995 tis. Kč byl plněn 
na 94,2 %, tj. čerpán částkou 3 015 969 tis. Kč, čímž vznikla úspora ve výši 187 026 tis. Kč.  
Z toho: 
• Osobní náklady – prostředky čerpány na 97,1% 
• Spotřebované nákupy materiálu a energií vykazují úspory ve výši 128 929 tis. Kč, čerpáno 
84,2% plánovaných prostředků  
• Služby – plán plněn na 96,1% 
• Daně a poplatky – plán plněn na 78,6% 
• Odpisy dlouhodobého majetku – vznikla úspora ve výši 12 724 tis. Kč 
• Ostatní náklady, příspěvky – plán plněn na 95,1% 
 
Rozpočet výnosů České televize byl na sledované období roku 2008 rozepsán ve výši 3 202 995 
tis. Kč a plněn na 94,2 %, tj. byly zúčtovány oproti rozpočtu nižší výnosy o 187 026 tis. Kč 
v souvislosti s účelovým čerpáním fondu televizních poplatků. Z toho: 
• Nižší čerpání fondu televizních poplatků o 382 857 tis. Kč 
• Ostatní výnosové položky byly plněny na 123,3%, plán byl překročen o 195 831 tis. Kč. 
• Stav zásob rozpracovaných a vyrobených pořadů byl překročen o 109 041 tis. Kč 
• Zlepšení tržeb za vlastní výkony – plán byl splněn na 107,1% 
 
Hospodářský výsledek České televize byl na I. pololetí roku 2008 plánován jako vyrovnaný a 
vzhledem k účelovému čerpání fondu televizních poplatků k pokrytí hlavní činnosti je po 
započtení ostatních výnosů vykazován nulový hospodářský výsledek. 
 
Zvýšení aktiv, zejména oběžných aktiv o 556 887 tis. Kč ve fondu televizních poplatků umožňuje 
pokrýt krátkodobé závazky a přechodné pasivní účty. Fond se tak stává významným stabilizačním 
faktorem pro ekonomiku České televize. 
 
 
 



      Plán investičních výdajů České televize byl na I. pololetí stanoven v objemu 131 996 tis. Kč 
a plněn  na 65,1 %, nevyčerpáno zůstalo 42 551 tis. Kč. Z ročního plánu 2008 bylo čerpáno pouze 
13,6% prostředků. Na nízkém plnění v I. Pololetí se podílí posun v dokončení akce Odbavovací 
pracoviště a akce rekonstrukcí budov. 
 
Hodnota zásob České televize se v průběhu I. pololetí 2008 zvýšila o 126 753 tis. Kč, z toho na 
výrobu pořadů připadá 122  893 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnila větší rozpracovanost především 
dramatické tvorby a dětských pořadů, jejichž hodnota k 30.6.2008 činila  celkem 853 330 tis. Kč.  
 
Stav pohledávek činí 381 870 tis. Kč, z čehož 93,9% tvoří pohledávky ve lhůtě splatnosti. 
 
V průběhu l. pololetí 2008 se zvýšil stav finančního majetku České televize o 556 887 tis. Kč. 
Došlo k navýšení fondu televizních poplatků o 939 870 tis. Kč, oproti tomu bylo započteno mj. 
snížení stavu krátkodobých závazků o 332 929 tis. Kč. Stav finančních toků ovlivnilo negativně i 
zvýšení stavu zásob o 126 654 tis. Kč a zvýšení stavu pohledávek o 40 817 tis. Kč. I zde se 
projevila stabilizační funkce FTP. 
Zůstatek na zvláštním účtu z vysílání reklamy po odečtení mandatorních a dalších nákladů činil 
126 591 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). Krátkodobé závazky ČT 
z obchodního styku k 30.6.2008 činí 392 165 tis. Kč. 
 
Na výrobu pořadů bylo v I. pololetí 2008 vynaloženo celkem 1 463 527 tis. Kč, tj o 41 248 tis. 
Méně, než činil plánovaný objem. 
 
Rada konstatuje, že hospodaření České televize v 1. pololetí roku 2008 vykazuje dobré výsledky 
ve všech významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.  Rozhodující 
ukazatele plánu I. pololetí roku 2008 byly splněny. 
(8:0:2) 

 
6) Materiály z DK 

Usnesení č. 162/16/08: Rada bere na vědomí zápis č. 15 ze dne 30. 9. 2008 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (12:1:0) 

 
Usnesení č. 163/16/08: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 3. čtvrtletí 
2008. (12:1:0) 

 
Usnesení č. 164/16/08: Rada bere na vědomí informaci DK týkající se výstavby TS Brno. Rada 
žádá GŘ, aby předložil zprávu o stavu projektu TS Brno, o průběhu výběrového řízení na 
projektovou organizaci a o opatřeních vůči poradenské firmě IKIS.  V termínu do 30.11.2008. 
(13:0:0) 

 
Usnesení č. 165/16/08: Rada je znepokojena zdržením průběhu přípravy výstavby nového TS 
Brno. (4:4:3) Toto usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení č. 166/16/08: Rada bere na vědomí informaci DK týkající se pozemků ČT Praha a 
současného stavu řešení. Rada žádá DK, aby jí průběžně informovala o dalším postupu. (12:0:1) 

 
7) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 167/16/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 

 
 
 



8) Různé 
a) Rozpočet Rady ČT 

Usnesení č. 168/16/08: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2009 v předloženém znění. 
(11:0:0) 

 
b) Příští jednání rady se uskuteční dle plánu v TS Ostrava.Podrobný program bude upřesněn 

v pozvánce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: J. Brandejs, R. Mezuláník 



 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 8. 10. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 8. 10. 2008 

473 16.7.2008 J.Truhlář 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008 5.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

491 30.7.2008 E.Řezáčová 
stížnost na reportéry 
pořadu "Reportéři ČT"   1.8.2008 22.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

492 30.7.2008 A.Housková stížnost na D.Havlíka   1.8.2008 22.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

470 14.7.2008 J.Prokop 
připomínky k pořadu 
"Boží duha"       odpověď RČT 

621 25.9.2008 T.Hajlich 
zveřejnění smlouvy mezi 
ČT a  JUDr. Kalcsem       odpověď RČT 

623 1.10.2008 J.Wiesner,KZPS 
vysílací čas pořadu 
"POKR"       

odpověď RČT+ 
jako podnět GŘ 

570 29.9.2008 E.Seibert 

reakce na odpověď 
RČT,stížnost na práci 
GŘ, nevyvážený prostor 
udělovaný parlamentním 
a neparlamentním 
stranám ve vysílání ČT       na vědomí 

625 3.10.2008 M.Džubáková 
poděkování za přímý 
přenos mše       na vědomí 

630 7.10.2008 J.Zvára 

RČT na vědomí, 
připomínky k pořadu 
"Reportéři ČT" z 
29.9.2008 VO     na vědomí 

                               

                             

Stížnosti 

předané GŘ k 

vyjádření 
          

487 23.7.2008 
H.Štěpánková, 
ÚOOÚ 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT"ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008 8.10.2008   

571 1.9.2008 H.Leitermannová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     

572 1.9.2008 I.Jakešová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     

573 1.9.2008 I.Kvintová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     



606 16.9.2008 

D.Volák, 
právní zástupce 
Krajské 
zdravotní a.s. 

stížnost na reportáže 
 v pořadech "Události v 
regionech" a "Události" VO 17.9.2008     

612 17.9.2008 T.Tzoumasová 
stížnost na "Události" 
 z 16.9.2008 VO 23.9.2008     

613 19.9.2008 

V.Kryštof, 
arcibiskup 
pražský, 
metropolita 
českých zemí a 
Slovenska 

stížnost na "Události" 
 ze dne 7.8. a 16.9.2008 a 
na nedostatečné a 
nevyvážené informování 
o pravoslavné církvi  VO 23.9.2008     

614 22.9.2008 K.Berka 
vysílání ČT k volbám do 
 Senátu PČR   23.9.2008     

629 7.10.2008 K.Novotný 

prosba o vysílání pořadu  
"Jak přežít" na ČT1 nebo 
ČT2   7.10.2008     

 


