
Zápis z 1. jednání Rady České televize ze dne 9. 1. 2013  

 
 
Přítomni:  J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,  
 R. Mezuláník J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, M. Uhde, J. Závozda 
Omluveni:  A. Bajaja, R. Kühn 
Sekretariát Rady ČT:  H. Zavadilová, P. Havlová, J. Šauerová 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:    P. Dvořák, M. Cimirot, J. Staněk, Š. Kotrba 
 
 
Program jednání:   
 
 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 
4. Informace generálního ředitele 
5. Rozpočet ČT na rok 2013  
6. Osnova Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2012  
7. Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT v roce 2013 
8. Materiály z Dozorčí komise 
9. Stížnosti a podněty 
10. Různé 
11. Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 01/01/13: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 
(10:0:1) 
Návrh radního R. Mezuláníka o odložení projednávání Rozpočtu ČT na rok 2013. 
(0:10:1) 
Návrh nebyl přijat. 
Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  
  

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 02/01/13: Rada volí návrhovou komisi ve složení Ing. Dana Eklová a Ing. Michal 
Jankovec a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 03/01/13: Rada obdržela materiál „Archiv ČT, zpráva o činnosti APF“. 
Rada pověřuje Jiřího Kratochvíla vypracováním zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 
usnesení v této věci na jednání Rady ČT dne 6. 2. 2013 (11:0:0) 

 
Usnesení č. 04/01/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání Rady. 
(11:0:0) 

 
4) Informace Generálního ředitele: 

1. K 31.1.2013 rezignoval na svoji funkci ředitel TSO pan Ilja Racek, dočasným řízením byla 
pověřena paní Milena Sladká. 

2. Ke konci roku ukončil své působení v Kolegiu generálního ředitele České televize pan Milan 
Šmíd. Členy kolegia generálního ředitele České televize nadále zůstávají bývalý generální 
ředitel ČT Ivo Mathé, její někdejší programový ředitel Jiří Pittermann a politický komentátor 
Jefim Fištejn. 

3. Proběhlo vysílání propagačních pořadů jednotlivých kandidátů na funkci prezidenta ČR pro 1. 
kolo prezidentských voleb, konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013. 

4. ČT již odvysílala dvě prezidentské debaty a před prvním kolem volby odvysílá ještě 1 debatu 
trojice kandidátů a den před volbami super debatu všech kandidátů s přítomností až 1000 
diváků. 

5. Dne 1. 1. 2013 proběhla v Brně debata premiérů ČR a SR. 



6. Více jak 70% diváků, kteří sledovali prezidentský projev 1.1., jej sledovala na kanálech České 
televize (celkový share 52%)  

7. Díky pohádkám byla Česká televize o Vánocích nejsledovanější 
Lidé přivítali na Vánoce přísun nových a klasických pohádek, který jim nabídla Česká televize. 
Její vánoční vysílání sledoval největší podíl diváků v historii elektronického měření 
sledovanosti: podíl celé České televize na sledovanosti během tří vánočních svátků dosáhl 
36,98 %. Absolutně největší zájem měli diváci o štědrovečerní premiérovou pohádku České 
televize Dvanáct měsíčků. 

8. Veřejnoprávní televize dosáhla v loňském roce největšího podílu na sledovanosti mezi 
televizemi na českém trhu, což je vůbec poprvé od začátku elektronického měření 
sledovanosti v roce 1997. 

9. Programová rada České televize schválila novou podobu publicistického pořadu České 
televize „Nedej se“. Pořad se bude nově vysílat jako 26minutový a otevře se širší skupině 
tvůrců, témat i žánrů. 

10. Česká televize zahajuje testování vysílání zvukového popisu pro nevidomé. Dochází tak k 
prvnímu otevřenému vysílání AD v rámci distribuce TV vysílání do domácností. 

11. Informace o průběhu valné hromady ATO ze dne 21.12.2012. 
12. V pondělí 10. prosince byly slavnostně vyhlášeny výsledky 19. ročníku soutěže o Cenu 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na 
problematiku zdravotního postižení. Česká televize získala všechny tři ceny v televizní 
kategorii a tři čestná uznání. 

13. Rada vlády pro národnostní menšiny se usnesla, že podporuje plánované aktivity ČT v roce 
2013 směrem k národnostním menšinám. 

 
 
5) Rozpočet ČT na rok 2013  

Usnesení č. 05/01/13: Rada ČT schvaluje, v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 
Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu České televize na rok 2013. 
(10:1:0) 
 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“. 

  
Připomínky radního R. Mezuláníka k návrhu rozpočtu ČT na rok 2013 jsou přílohou č. 3 tohoto  
zápisu 
 
 

6) Osnova Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2012  
Usnesení č. 06/01/13: Rada schvaluje Osnovu Výroční zprávy o činnosti ČT v r. 2012 
v pozměněném znění. Osnova Výroční zprávy je přílohou č. 2 zápisu. (11:0:0) 
 

7) Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT v roce 2013 
Usnesení č. 07/01/13: Rada po projednání a vypořádání připomínek schvaluje Harmonogram 
materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2013. (11:0:0) 
 

8) Materiály z Dozorčí komise 
Usnesení č. 08/01/13: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise RČT přijatá formou 
hlasování per rollam ze dne 4. 1. 2013 o projednání návrhu odůvodnění k veřejné zakázce 
„Výstavba televizního studia v Brně“ a schvaluje posunutí konečného termínu realizace stavby o 
jeden měsíc.  (11:0:0) 
 
Usnesení č. 09/01/13: Rada bere na vědomí zprávu Dozorčí komise RČT k Návrhu rozpočtu ČT 
na rok 2013. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 10/01/13: Rada uděluje souhlas s návrhem nájemní smlouvy č. 1051557/2842 
mezi ČT a nájemcem  - společností MUDr. Iva Brožová s.r.o., založenou zakladatelskou listinou 
sepsanou dne 24.10.2012 jménem notáře JUDr. Petra Bílka pod sp. zn. N 451/2012, NZ 
400/2012 (doposud nezapsanou v obchodním rejstříku), jejímž předmětem je pronájem místností 
č. 201, č. CH218 a č. 212 o výměře 58,03 m2, to vše v budově ČT č.p. 1132 na pozemkové 
parcele č. 1189/3 v k.ú. a části obce Podolí. MUDr. Brožová působí jako závodní lékař v České 
televizi.  

 (11:0:0) 
 
 



9) Stížnosti a podněty 
     Předseda Rady ČT se dotázal členů Rady na jejich stanoviska k podnětu pana Š. Kotrby. V diskusi 

se žádný člen Rady k podnětu pana Š. Kotrby nepřipojil. 
 
     Usnesení č. 11/01/13: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení stížností 

a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu). (11:0:0) 
 

10) Různé 
a) Dne 26.1.2013 končí mandát místopředsedkyně Rady ČT Dany Eklové a  místopředsedů 

Rady ČT Jiřího Kratochvíla a Jaroslava Dědiče. Nová volba místopředsedů proběhne na 
dalším, tj. 2. jednání Rady ČT.  

 
b) Personální obsazení sekretariátu Rady ČT 

Usnesení č. 12/01/13: Rada vyslovuje souhlas s obsazením pracovní pozice asistentky 
RČT, kterou bude vykonávat od 1. 2. 2013 Bc. Petra Havlová. (11:0:0) 
 

c) Na Radu ČT se obrátila jménem organizace OBSE/ODIHR (Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě/Úřad pro demokratické instituce a lidská práva) paní Jitka 
Adamčíková se žádostí o zprostředkováni schůzky mediálniho experta jejich mise pana 
Andrea Malnati s Radou CT na téma, jak probiha regulace probíhající kampaně 
prezidentských voleb ve vysílání ČT.  
Rada navrhuje postup standardní postup jako o klasické pošty. 
 

d)  Návrh programu 2. jednání Rady ČT v roce 2013, které se uskuteční 23. 1. 2013 od 
13:00 hodin v Café restaurantu. 

 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Volba místopředsedů Rady ČT 
4. Plnění usnesení a kontrola zápisů 
5.   Informace generálního ředitele 
6.  Zpráva J. Brandejse k materiálu „Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 

1. pololetí r. 2013“. 
7.  Zpráva J.Prokeše k materiálu „Závěrečná zpráva auditora“. 
8.  Zpráva R. Kühna k materiálu „ Zpráva o hodnocení předvolebního a volebního vysílání ČT 

v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev v r. 2012“ 
9.   Materiály z Dozorčí komise 

10. Stížnosti a podněty 
11. Různé 
12. Závěr 

 

 
 
 
 
11) Závěr  
 
 

 
 

Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Přílohy: 

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Osnova Výroční zprávy 
3) Připomínky radního R. Mezuláníka k návrhu rozpočtu ČT na rok 2013 
4) Menšinové stanovisko radního R. Mezuláníka- bude dodáno do 10.ledna 2013  

 
 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Dana Eklová        Ing. Michal Jankovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 9. Ledna 2013 

              

Stížnosti k projednání Radě ČT dne 9. Ledna 2013 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob vyřízení 
Radou  

315/12 20.8.2012 

ROP Jihozápad - 
Ivo Grüner 

stížnost na zavádějící informování 
veřejnosti 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

359/12 27.11.2012 ČSSD Zmanipulované hlasování - HydePark 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

361/12 28.11.2012 Kňourková žádost o informace - platy 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

363/12 28.11.2012 Hemerková nevyváženost vysílání ČT 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

343/12 18.10.2012 T. Němeček 
stížnost na postup generálního 
ředitele 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

e113/12 30.10.2012 Michal Nový stížnost - zákon č. 106/1999 Sb. 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

e120/12 26.11.2012 Štěpán Kotrba 
Odmítnutí dílčí odpovědi + návrh 
řešení     k projednání  

340/12 18.10.2012 L. Hájková 
Stížnost na AK v souvislosti s 
vymáháním TV poplatků 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

e115/12 31.10.2012 bc. Karel Krása stížnost na OVM 12.12.2012 

  částečná odpověď 

341/12 18.10.2012 D. Tajzlerová 
podnět na téma firmy spolupracující s 
TV 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

348/12 7.11.2012 J. Kvapil na vědomí podnět RRTV 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

364/12 3.12.2012 MIDO Film Brno na vědomí stížnost GŘ 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

366/12 4.12.2012 Ing. Hoření 
Stížnost - nepravdivé infomrace ve 
zpravodajství 12.12.2012   odpověď Rady ČT 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 
Způsob vyřízení  

261/12 24.5.2012 A.Hušák stížnost na nevyváženost vysílání 6.6.2012     

302/12 27.7.2012 KUUK RNDr. Rytíř stížnost na Události ze dne 27.6.2012 22.8.2012 

7.9.2012  
8.10 2012 
předáno k 
novému 
návrh.   



odpo.  

236/12 18.10.2012 Štika 
nesouhlasné stanovisko s odpovědí 
RČT 22.10.2012     

336/12 8.10.2012 Vladimír Just  
porušování etických zásad a zákona o 
ČT 22.10.2012     

338/12 8.10.2012 dr. J. Jaroš 
nesouhlas s odpovědí na předchozí 
dopis 5.11.2012     

345/12 31.10.2012 RRTV 
podnět - stížnost na časté přerušování 
vysílání 21.11.2012 3.12.2012   

347/12 31.10.2012 Rejmon Marek stížnost na pořad Zahrada pod lupou 21.11.2012   

  

320/12 
5.11.2012 a 
21.11.2012 Henrych Vladimír 

nesouhlas s odpovědí, žádost o další 
šetření 21.11.2012     

350/12 8.11.2012 

Ing. Vrzáň - 
SPELOS Stížnost na pořad Intolerance 21.11.2012     

352/12 12.11.2012 

Ing. Dostálek - 
Jílovište Stížnost na nepravdivé informace ČT 21.11.2012     

353/12 13.11.2012 JUDr. Jemelková Stížnost na redaktora ČT 21.11.2012     

270/12 14.11.2012 Šinágl stížnost - akreditace novináře 12.12.2012     

355/12 22.11.2012 Netočný Stížnost na pořad Všechnopárty 12.12.2012     

356/12 21.11.2012 Ing. Čáslavský Stížnost na OVM dne 21.10.2012 12.12.2012     

357/12 22.11.2012 Dr. Andrle neuskutečněná reportáž  12.12.2012     

358/12 27.11.2012 Novotný Stížnost na Události ze dne 19.11.2012 12.12.2012     

362/12 28.11.2012 Barčuk 
Stížnost na Události komentáře - D. 
Drtinová 12.12.2012     

365/12 4.12.2012 Lintymer kritika ČT 12.12.2012     

367/12 5.12.2012 Tölgová stížnost na neobjektivitu ČT 12.12.2012     

368/12 5.12.2012 dr. Kolář 
stížnost na ČT při tvorbě konkr. 
Pořadu 12.12.2012     

369/12 7.12.2012 V. Hendrych 
podnět v souvislosti s plněním zákona 
o ČT 12.12.2012     

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Příloha č. 2 zápisu 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ČESKÉ  TELEVIZE V 

ROCE 2012 

OBSAH 
1. Úvod 

1.1. Úvodní slovo předsedy Rady České televize   

1.2. Úvodní slovo generálního ředitele České televize    

1.3. Základní statistické údaje o České televizi v roce 2012   

1.4. Organizační struktura      

  1.4.1.  Složení Rady České televize 

  1.4.2.  Složení Dozorčí komise Rady České televize  

  1.4.2. Složení managementu České televize 

  1.4.3. Složení Etického panelu České televize 

1.5. Vývoj mediálního prostředí v  roce 2012 a výhled na další období 

1.6. Ekonomické podmínky pro činnost České televize v roce 2012 a výhled na další období

  

2. Česká televize v roce 2012 
2.1. Programové služby 

2.1.1.  Programové okruhy České televize v roce 2012  

   2.1.2.  Nová media v roce 2012      

   2.1.3. Dětské a vzdělávací vysílání v roce 2012     

   2.1.4. Předpokládaný vývoj programových služeb ČT   

2.2. Původní tvorba České televize        

2.2.1.  Vývoj a výroba pořadů v roce 2012 a výhled pro další období    

2.2.2.  Priority činnosti TPS v roce 2012 a výhled na další období         

2.2.3.  Česká televize a česká kinematografie v roce 2012 a výhled pro další období  

2.3. Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2012   

2.4. Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2012 

 

3. Rada České televize v roce 2012  
3.1. Činnost Rady ČT v roce 2012      

3.1.1.  Jednání Rady České televize 

3.1.2.  Agenda Rady České televize 

3.1.3.  Činnost Dozorčí komise Rady České televize 

3.1.4.  Stížnosti a podněty 

3.2. Závěry a hodnocení Rady České televize 

3.2.1. Souhrnné hodnocení plnění úkolů veřejné služby  

    

3. 3.  Závěrečné shrnutí      

 

4. Přílohy 
4.1.   Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2012  



4.2.   Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   

 k informacím        

4.3.   Soudní spory a správní řízení v roce 2012    

4.4.   Usnesení Etického panelu České televize          

4.5.   Organizační schéma České televize     

4.6.   Vysílání České televize v roce 2012 v grafech (porovnání roku 2011/2012)  

 4.7.   Analýza diskusních a zpravodajských pořadů Českých televizí        

4.8.   Oceněné pořady České televize      

4.9.   Mezinárodní koprodukce 2012      

4.10. Přehled přímých přenosů a záznamů sportovních událostí  

 
 
 
 
 

Příloha č. 3 

 

Připomínky radního R. Mazuláníka k návrhu rozpočtu ČT na rok 2013 

 

Radě ČT je předkládán návrh rozpočtu, který předpokládá v roce 2013: 

- inkaso do fondu TV poplatků ve výši:  5.718 tis. Kč 

- čerpání z fondu TV poplatků:  6.244 tis. Kč 

Deficit příjmů a výdajů ČT v roce 2013 tedy bude činit 526 mil. Kč 

Připomínám, že plán na rok 2012 počítal s deficitem 460 mil. Kč (o 62 mil. Kč nižším než plán 2013), 

v roce 2011 skončilo hospodaření přebytkem 347 mil. Kč!! 

 

Žádám doplnění předložené zprávy k návrhu rozpočtu o: 

a) přesnou analýzu a zdůvodnění takto negativních významných odchylek v hospodaření ČT pod 

novým vedením v letech 2012 a 2013 oproti skutečnosti 2011.  

b) doplnění informace o očekávanou skutečnost roku 2012 na základě dosud známých 

předběžných výsledků hospodaření ČT v roce 2012 (tabulky A a B na str. 3; tab. Ostatní 

výnosy na str. 6 vč. skut.2011; tab. Návrh plánu inkasa TV poplatků na str. 9 vč. skut. 2011; 

tab. Návrh plánu zaměstnanosti na str. 10 vč. skutečnosti roku 2011; tab. Ostatní náklady na 

str. 17 a 18 prosím rovněž doplnit o oček. skutečnost 2012 a  skutečnost 2011). 

c) přehled souhrnu zůstatků finančních prostředků na účtech ČT na konci roku 2011, na konci 

roku 2012 a očekávaný zůstatek finančních prostředků na konci roku 2013. 

d) Porovnání nákladů na vymáhání TV poplatků (skut. 2010, 2011, oček. Skut 2012 a plán 2013 

a přehled vývoje odpovídající položky ve výnosech; na str. 18 se uvádí, že odměna advokáta 

za vymáhání (66,4 mil. Kč) je plánována tak, že spotřebuje veškeré výnosy, které advokát 

vymůže) 

Žádám o náležité vypořádání připomínek do 3. 1. 2013, jinak není možné o takto předloženém návrhu 

rozpočtu hlasovat. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

 

Menšinové stanovisko k bodu 1. Programu jednání Rady ČT dne 9. 1. 2013  

 

Z fondu TVP chce ČT dle návrhu plánu v roce 2013 vyčerpat: 

 

+ 6,244 mld.Kč na krytí nákladů v rozpočtu (viz tabulka A. návrh Rozpočtu  

2013) a dále 

 

+0,255 mld. Kč na krytí plánu investic nad rámec plánovaných odpisů v roce  



2013 (viz tabulka B. plán investic Návrhu plánu na rok 2013) 

 

celkem tedy vyčerpat z fondu TVP 6,499 mld. Kč 

 

 počet TV přijímačů plánuje ČT  

 

- na počátku roku 2013: 3.580.000 ks 

 

- na konci roku 2013: 3.570.200 ks 

 

průměr tedy je: 3.575.200 ks 

 

Aby ČT při tomto plánovaném průměrném počtu přijímačů utržila potřebných  

6,499 mld. Kč, musela by být výše TVP min. 151,48 Kč! 

 

(výpočet: 6,499 mld/12/(prům počet přijímačů) = 6.499.000.000/12/2.575.200) 

 

Při plánu inkasa počítá ČT s účinností výběru 98,73%. Pokud bychom tuto  

účinnost použili do předchozího výpočtu, musela by být výše TVP dokonce  

153,44 Kč/měs. 

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, stanovuje výši televizního poplatku 

na 135 Kč měsíčně. 

Česká televize počínaje rokem 2012 nastavila své hospodaření na úroveň, která již neodpovídá 

zákonem stanovenému televiznímu poplatku a proto byla dle mého názoru nutná konzultace se 

zákonodárcem o nově nastavených parametrech ještě před zahájením projednávání nového 

rozpočtu. 

Vzhledem k odmítnutí mé žádosti o odložení projednávání obrátím se sám na PSP s žádostí o 

vyjádření. 

 

R. Mezuláník 

 

 

 

Menšinové stanovisko k Rozpočtu ČT na rok 2013 

 

V rámci projednávání Rozpočtu jsem v řádném termínu podal žádost o doplnění materiálu o informace 

důležité pro zodpovědné posouzení návrhu. 

K obdrženému Vypořádání uvádím: 

K Obecnému vyjádření autorů (P. Dvořák, M. Cimirot) připravím zvláštní materiál, neboť se jedná o 

celkem nehorázná tvrzení zasluhující obsáhlejší rozbor.  

Ale krátce:  

Z pohledu fondu TV poplatků, který stoji mimo rozpočet ČT, je inkaso TV poplatku inkasem a čerpání 

fondu TV poplatků je z pohledu fondu TVP výdajem a zároveň z pohledu rozpočtu výnosů a nákladů 

ČT (výsledovka) je toto čerpání výnosem. ČT si čerpáním z fondu TVP doplňuje chybějící výnosy tak, 

aby náklady a výnosy byly vyrovnané (HV=0). Fond TV poplatků je tedy jakýsi měchýř, který vždy 

do rozpočtu „přifoukne“ tolik, aby byly pokryty veškeré náklady. Proto je HV každý rok =  0. Tento 

měchýř je na jedné straně naplňován poplatníky TVP, na druhé straně je z něj upouštěno na krytí 

rozpočtu (výnosů a nákladů) a do investic.  

Moje  úvaha tedy  vychází z jednoduché logiky, že ČT by měla každý rok spotřebovat z fondu 

TVP tolik, kolik do něj zinkasuje. Tato spotřeba (čerpání) by měla pokrýt potřeby jak ročního 

rozpočtu (náklady a výnosy), tak i investičního plánu. 

KDYŽ BUDE ČT NĚKOLIK LET PO SOBĚ ČERPAT Z FONDU TV POPLATKŮ VÍCE, NEŽ DO 

NĚJ ZINKASUJE OD TV POPLATNÍKŮ, DOSTANE SE DŘÍVE ČI POZDĚJI DO SITUACE, ŽE 

FOND TV POPLATKŮ BUDE MÍT NULOVÝ ZŮSTATEK. V TENTO MOMENT PAK BUDE 

ZCELA ZÁVISLÁ POUZE NA TOM, KOLIK OD TV POPLATNÍKŮ VYBERE, PONĚVADŽ UŽ 

NEBUDE MOŽNÉ DALŠÍ  

NADMĚRNÉ ČERPÁNÍ FONDU TV POPLATKŮ. 

 



Ve svých připomínkách k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2013 jsem chtěl upozornit na vysoké čerpání 

fondu televizních poplatků na krytí nákladů oproti objemu předpokládaných televizních poplatků v 

roce 2013, které představují tvorbu tohoto fondu. Použití nepřesné ekonomické terminologie nic 

nemění na podstatě věci, na kterou upozorňuji, mám k ní výhrady, a které věcně, včetně P. Dvořáka a 

M. Cimirota, všichni rozumíme. Pouze se uchylují ke zbytečnému a zdlouhavému výkladu 

ekonomických pojmů namísto věcného přístupu k této záležitosti.  

Faktem stále zůstává, že po zapracování dopadů návrhu rozpočtu ČT na rok 2013 dojde k 

výraznému snížení fondu televizních poplatků v roce 2013, jak bylo konstatováno v mých 

připomínkách.  

Je zarážející, že na str. 2 materiálu "Vypořádání připomínek ..." je konstatováno, že minulé vedení by 

dostalo Českou televizi do situace, kdy by neměla žádnou hotovost, ale ve fondu TV poplatků by ČT 

stále vykazovala několik miliard. Není mi známo, že by došlo v poslední době ke změně metody, 

takže by mě velice zajímal předpokládaný stav fondu TV poplatků k 31. 12. 2012 a dále jeho stav po 

zapracování dopadů návrhu rozpočtu na rok 2013, tedy k 31. 12. 2013 a to v detailnějším členění, což 

ovšem v žádném materiálu uvedeno nebylo.  

 

Dále jsem žádal o následující doplnění komentáře k návrhu rozpočtu: 

a) přesnou analýzu a zdůvodnění takto negativních významných odchylek v hospodaření ČT pod 

novým vedením v letech 2012 a 2013 oproti skutečnosti 2011.  

Analýza a zdůvodnění stále chybí.  

Nelze souhlasit s konstatováním, že prostředky jsou vydávány především na tvorbu programu. 

Výrobní úkol zůstává v letech 2012 a 20 13téměř na stejné výši (+ 35 mil. Kč), ale položka "ostatní 

režijní náklady" se sice ve srovnání s plánem roku 2012 snižuje o 51 mil. Kč, avšak ve srovnání 

s očekávanou skutečností 2012 dochází k jejímu navýšení o 31 mil. Kč a dalších 29,3 mil. Kč mělo být 

ušetřeno ve spojových nákladech, protože Česká televize již v roce 2013 bude hradit náklady pouze na 

digitální signál a již ne na souběžné analogové vysílání. Tím dochází k nárůstu ostatních režijních 

nákladů ve srovnání s očekávanou skutečností 2012 celkem o 60,3 mil. Kč.  

Celkový rozpočet nákladů na rok 2013 se tedy v porovnání s očekávanou skutečnosti 2012 zvyšuje o 4 

%, tj. o 275 mil. Kč, z toho výrobní úkol pouze o 45 mil. Kč.  

Při tomto růstu nákladů bylo v předloženém materiálu konstatováno, že dochází v ČT k 

přenastavování procesů s cílem jejich zefektivnění.(???) 

 

b) doplnění informace o očekávanou skutečnost roku 2012 na základě dosud známých předběžných 

výsledků hospodaření ČT v roce 2012 (tabulky A a B na str. 3; tab. Ostatní výnosy na str. 6 vč. 

skut.2011; tab. Návrh plánu inkasa TV poplatků na str. 9 vč. skut. 2011; tab. Návrh plánu 

zaměstnanosti na str. 10 vč. skutečnosti roku 2011; tab. Ostatní náklady na str. 17 a 18 prosím rovněž 

doplnit o oček. skutečnost 2012 a skutečnost 2011). 

 

Tomuto požadavku nebylo vyhověno a materiály nebyly doplněny s výjimkou sumárních tabulek A a 

B na str. 3 původního materiálu. Chybí tedy detailnější porovnání vývoje nákladových a výnosových 

položek, vývoje plánu zaměstnanosti, evidovaných televizních přijímačů a televizních poplatků. 

Například u návrhu plánu zaměstnanosti je uvedeno navýšení o 25mil. Kč v roce 2013 oproti plánu 

2012, avšak očekávaná skutečnost předpokládá úsporu dalších 36 mil. Kč, takže ve skutečnosti nárůst 

pro rok 2013 nečiní 25 mil. Kč, ale 61 mil. Kč. 

 

c) přehled souhrnu zůstatků finančních prostředků na účtech ČT na konci roku 2011, na konci roku 

2012 a očekávaný zůstatek finančních prostředků na konci roku 2013. 

 

Z doplněných údajů o stavu krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku vyplývá, že v 

roce 2013 dojde k jeho snížení o celých 955 mil. Kč, což potvrzuje moji připomínku na nižší 

zdroje a jejich přečerpávání.  

 



 

 

 

 

 

d) porovnání nákladů na vymáhání TV poplatků (skut. 2010, 2011, oček.Skut 2012 a plán 2013 a 

přehled vývoje odpovídající položky ve výnosech; na str. 18 se uvádí, že odměna advokáta za 

vymáhání (66,4 mil. Kč) je plánována tak, že spotřebuje veškeré výnosy, které advokát vymůže) 

 

Tato tabulka zpracována byla. Lze z ní odvodit, že v předchozích letech vždy docházelo k vyššímu 

plnění výnosů oproti nákladům, avšak rozpočet pro rok 2013 jev této oblasti sestaven jako mírně 

ztrátový:  

2010 + 21,6 mil. Kč 

2011 + 5,2 mil. Kč 

2012 + 16,7 mil. Kč (očekávaná skutečnost) 

2013 - 1,1 mil. Kč 

Zajímavé je i porovnání plánu počtu evidovaných přijímačů a objemu inkasa televizních poplatků v 

roce 2012 a 2013:  

počet tv přijímačů v roce 2013 předpokládá snížení o 9 600  

příjmy z televizních poplatků snížení o 32,0 mil. Kč. 

Při hrubém propočtu: 9600 tv přijímačů x 135 Kč výše tvpoplatku x 12 měsíců = 15,5 mil. Kč a to při 

snížení již k 1. 1. 2013, i když ve skutečnosti k úbytku dochází v průběhu roku postupně. Z tohoto 

pohledu se jeví plánovaný objem inkasa televizních poplatků pro rok 2013 jako mírně podhodnocený. 

 

R. Mezuláník 

 


