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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU KAPITOLY 

1. Úvod 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena zákonem č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen vysílací zákon). Rada jako 

nezávislý a samostatný regulační orgán dohlíží na zachování a rozvoj plurality programové nabídky 

a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na obsahovou 

nezávislost vysílání a dohlíží na dodržování právních předpisů a podmínek stanovených 

v rozhodnutí o udělení licence. 

Rada je na základě usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 52/04 

považována za ústřední orgán státní správy, resp. za ústřední správní úřad a to ode dne 

vykonavatelnosti tohoto usnesení. 

Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Funkční období člena Rady je šestileté.  

Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle zvláštního právního předpisu a její činnost je 

hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky číslo 372. Rada není 

zřizovatelem žádné podřízené organizační složky či příspěvkové organizace a není ani 

poskytovatelem dotací. 

Rada předkládá Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání. 
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2. Působnost Rady 

Kromě výkonu dohledové, kontrolní a regulační funkce v oblasti rozhlasového, televizního 

a převzatého vysílání Rada dále uděluje provozovatelům vysílání licence, provozovatelům 

převzatého vysílání registrace a podle zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání vede evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

Rada monitoruje vysílání provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a obsah 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, reaguje na podněty široké veřejnosti a ukládá 

sankce podle zákona. 

Rada se podílí svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České 

republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje. V rámci své činnosti pak spolupracuje 

s dalšími orgány státní správy, především s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), a se 

samoregulačními orgány provozovatelů. 

Rada zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské 

úmluvy o přeshraniční televizi, spolupracuje s orgány Evropských společenství a s regulačními 

orgány členských států Evropských společenství s obdobnou věcnou působností a plní další úkoly, 

které pro oblasti regulace televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

vyplývají z členství České republiky v Evropské unii.  

Rada rovněž spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání a audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání s příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy 

Evropských společenství nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o přeshraniční televizi. 
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3. Schválený rozpočet Rady v roce 2011 

Rozpočet Rady byl v roce 2011 schválen na základě Usnesení č. 234, zákon o státním 

rozpočtu České republiky za rok 2011. Schválený rozpočet Rady byl tvořen následujícími 

závaznými ukazateli: 

 
v tis. Kč 

Souhrnné ukazatele 

 Příjmy celkem   12 200 

Výdaje celkem      54 253 

 Specifické ukazatele - příjmy 

 Daňové příjmy 4 500 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7 700 

 Specifické ukazatele - výdaje 

 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem 54 253 

 Průřezové ukazatele 

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 23 910 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 131 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 135 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 492 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

celkem 2 000 
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4. Rozpočtová opatření 

Ve schváleném rozpočtu Rady v celkové výši 54 253 tis. Kč se v průběhu roku 2011 

uskutečnilo celkem 13 rozpočtových opatření. Jedno rozpočtové opatření znamenalo změnu 

závazného ukazatele  - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem a bylo tak třeba požádat 

o schválení Ministerstvo financí. Dvanáct rozpočtových opatření představovalo pouze přesun 

v rámci závazných ukazatelů a jejich uskutečnění tak byla v pravomoci správce rozpočtu kapitoly. 

Veškeré rozpočtové změny se týkaly výdajových položek. Rozpočet Rady byl v průběhu 

roku navýšen o 512 tis. Kč. Celkový rozpočet kapitoly po změnách byl 54 765 tis. Kč. 

 

Rozpočtové opatření 1MF 

Rozpočtové opatření bylo provedeno na základě žádosti Rady č.j. BAH/665/2011 ze dne 

22. února 2011.   

Věc se týkala soudního sporu Rady se společností FTV Prima spol. s r.o, kdy této 

společnosti byla v roce 2008 uložena pokuta ve výši 2 500 tis. Kč. Pokuta byla společností FTV 

Prima spol. s r.o. ve stejném roce uhrazena na příjmový účet Rady a koncem roku pak byla Radou 

odvedena do státního rozpočtu. Soudní spor ukončilo až rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

na jehož základě Rada v prosinci 2010 řízení s provozovatelem FTV Prima spol. s r.o. zastavila. 

V roce 2011 vznesla společnost FTV Prima spol. s r.o. požadavek na vrácení již uhrazené pokuty a 

úhrady úroku z neoprávněného jednání správce daně. 

Na základě žádosti o provedení rozpočtového opatření schválilo Ministerstvo financí svým 

dopisem č.j.: 14/28 521/2011-142 ze dne 6. dubna 2011 navýšení celkového rozpočtu Rady o 

účelově poskytnutou částku 512 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS. Ta odpovídala hodnotě úroků 

z neoprávněného jednání správce daně z částky 2 500 tis. Kč za období 13. října 2009 – 23. února 

2011. Vrácení pokuty a úhrada úroku proběhla dne 12. dubna 2011. 

 Přehled rozpočtových opatření uskutečněných k 31. 12. 2011 a jejich vliv na schválený 

rozpočet kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je uveden v následující tabulce: 

Rozpočtové 

opatření 
Ukazatel Částka 

Původní 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

1MF 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem 512 54 253  54 765 

z toho: 
   

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 512 0 512 

Rozpočet kapitoly 372 - RRTV celkem 512 54 253 54 765 

Tabulka 1: Přehled rozpočtových opatření kapitoly 372 – RRTV podléhající schválení MF (v tis. Kč). 
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Ostatní uskutečněná rozpočtová opatření byla interního charakteru. Jednalo se ve všech 

případech o přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo jejich analytikami. Tato 

rozpočtová opatření nebyla spojena se změnou závazných ukazatelů.  

 

5. Výsledky hospodaření RRTV v roce 2011 

Přehled plnění závazných ukazatelů 

Příjmy 

V příjmové oblasti Rada nenaplnila svůj rozpočet dle očekávání. U nedaňových příjmů 

měla na jejich konečnou výši negativní vliv vrácená pokuta společnosti FTV Prima spol. s r.o. v 

částce 2 500 tis. Kč. 

Daňové příjmy jsou tvořeny správními poplatky a náklady řízení. Velikost daňových 

příjmů je odvislá od zájmu provozovatelů o licenční řízení a jejich množství tak nelze dopředu 

předvídat. U daňových příjmů se na Radu vztahuje povinnost dle §25 písm. c) zákona č. 218/2000 

Sb., rozpočtová pravidla v platném znění vázat své prostředky a to do výše schváleného rozpočtu, 

tj. v částce 932,42 tis. Kč. 

Výdaje 

Výdajové položky rozpočtu byly čerpány v limitu stanovených závazných ukazatelů. 

V rámci průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly 

čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 88 900 Kč, které vedly k přečerpání dané 

položky. Jednalo se o vyplacení odchodného zaměstnanci, se kterým byl ukončen pracovní poměr 

v prosinci roku 2010. 
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Ukazatele 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

změnách 

Skutečnost k 31. 12. % plnění 

rozpočtu 

po 

změnách 
2011 2010 

Souhrnné ukazatele 

Příjmy celkem   12 200 12 200 7 616,27 12 600,64 62,43% 

Výdaje celkem      54 253 54 765 53 101,19 57 802,84 96,96% 

Specifické ukazatele - příjmy 

Daňové příjmy 4 500 4 500 3 567,58 3 128,50 79,28% 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 

transfery celkem 
7 700 7 700 4 048,69 9 472,14 52,58% 

Specifické ukazatele - výdaje 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem 54 253 54 765 53 103,19 57 802,83 96,97% 

Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci 
23 910 23 910 23 998,90 25 117,25 100,37% 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 131 8 131 8 042,10 8 380,87 98,91% 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 135 135 135,00 297 100,00% 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 492 13 492 13 492,00 14 721,88 100,00% 

Výdaje vedené v informačním systému 

programového financování celkem 
2 000 2 000 1 935,87 5 663,04 96,79% 

Tabulka 2: Plněný závazných ukazatelů kapitoly 372 – RRTV. 

 

Nároky z nespotřebovaných výdajů 

K 1. 1. 2011 vykazovala Rada nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 977,62 tis. Kč. 

Z toho 555,67 tis. Kč představovaly výdaje profilující (účelové) a 421,95 tis. Kč výdaje 

neprofilující (neúčelové).  

Profilující výdaje byly tvořeny účelovými prostředky dle §21 odst. 3 a 4 ve výši 498,71 tis. 

Kč a výdaji na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 56, 96 tis. Kč. I v těchto 

výdajích pak byly obsaženy účelové prostředky a to v částce 35,43 tis. Kč. Protože v roce 2011 

pominul účel u těchto výdajů, byla částka profilujících výdajů ponížena celkem o 534,14 tis. Kč a 

jejich stav k 31.12.2011 byl tak 21,53 tis. Kč 

V průběhu roku byly čerpány nároky v celkové výši 297,8 tis. Kč. Jejich použití bylo 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla v platném znění, kdy jimi byly hrazeny 

provozní potřeby rozpočtem nezajištěné. Jednalo se o: 

 náklady náhrad řízení při prohraných soudních sporech Rady 

 vyplacení odchodného bývalému zaměstnanci 

 úroky z neoprávněného jednání správce daně 
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V souladu s Usnesením vlády´č. 316 ze dne 27. dubna 2011 nebyly po tomto datu použity 

žádné nároky bez souhlasu předsedy vlády. 

     

Nároky z 

nespotřebovaných 

výdajů (tis. Kč) 

 Provozní 

výdaje  

 profilující výdaje  

 Celkem   neinvestiční 

výdaje ISPROFIN  

 investiční výdaje 

ISPROFIN  

stav k 1.1. 2011 920 661,31 
 

56 961,10 977 622,41 
pominutí účelu 498 710,00 

 

35 431,00 534 141,00 

čerpání 297 837,00 - - 297 837,00 

stav k 31.12.2011 124 114,31 - 21 530,10 145 644,41 
Tabulka 3: Nároky z nespotřebovaných výdajů. 

 

Vázání výdajů 

V průběhu roku 2011 vznikla Radě povinnost dle §25 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla v platném znění vázat své prostředky z důvodu nenaplnění rozpočtovaných 

daňových příjmů. Daňové příjmy byly v roce 2011 plněny na 79,28%. Rada tak ve svém rozpočtu 

zavázala částku 932,42 tis. Kč. 

Kč   rozpočet   naplněno   %   vázání  

daňové příjmy             4 500 000          3 567 575     79,28%           932 425     

Tabulka 4: Přehled vázaných prostředků RRTV. 
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6. Příjmy Rady v roce 2011 

Rada měla v roce 2011 rozpočtované příjmy v celkové výši 12 200 tis. Kč, z toho 4 500 tis. 

Kč bylo rozpočtováno jako příjmy daňové a 7 700 tis. Kč jako příjmy nedaňové. 

Daňové příjmy 

 Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení a správních poplatků podle položky 67 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění 

k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení 

doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. 

 V roce 2011 byly na příjmovém účtu Rady shromážděny daňové příjmy ve výši 3 567,6 tis. 

Kč. Při rozpočtovaných příjmech ve výši 4 500 tis. Kč tak byl ukazatel naplněn pouze ze 79,28 %. 

Příjmy ze správních poplatků se odvíjejí od zájmu provozovatelů o udělení licence k provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Vypsaná licenční řízení, která jsou největším zdrojem tohoto 

druhu příjmů, se však díky čekání na příslušné soudní rozsudky mohla konat až na přelomu roků 

2011 – 2012. Část očekávaných příjmů tak přitekla do rozpočtu Rady až v tomto roce. 

Nedaňové příjmy 

 Nedaňové příjmy v rozpočtu kapitoly tvoří příjmy z pokut, příjmy z pronájmu a ostatní 

příjmy, u kterých má Rada zákonnou povinnost shromažďovat je na svém příjmovém účtu.  

Pokuty 

 Na pokutách byla v roce 2011 do rozpočtu Rady shromážděna částka 3 915 tis. Kč tis. Kč. 

Z velké míry se jednalo o pokuty udělené Radou v minulých letech, které byly provozovateli 

uhrazeny až po prohraném soudním řízení. Na základě pokut udělených Radou v roce 2011 bylo 

v termínu splatnosti uhrazeno pouze 9 pokut v celkové výši 470 tis. Kč. Ostatní Radou uložené 

pokuty jsou předmětem žalob u Městského soudu v Praze.  

  Výši vybraných nedaňových příjmů výrazně ovlivnilo vrácení pokuty v celkové výši 2 500 

tis Kč poté, co bylo soudně zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty z roku 2008. 

Příjmy z pronájmu 

Tyto příjmy Radě plynou z pronájmu jednoho patra budovy Konfederaci politických vězňů. 

Jejich výše v roce 2011 byla 20,24 tis Kč. 

Ostatní příjmy 

Zde jsou zahrnuty příjmy z úroků (0,87 tis Kč) a ostatní příjmy, které souvisejí s minulými 

obdobími (110,37 tis Kč) a částka 2,99 tis Kč za poskytnuté služby.  
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Celkové příjmy kapitoly za rok 2011 činily 7 616,27 tis. Kč. Oproti rozpočtovaným 

příjmům tak byly naplněny z 62,43 %.  

7. Výdaje Rady v roce 2011 

Schválený rozpočet ve výši 54 253 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 navýšen rozpočtovým 

opatřením o 512 tis. Kč na konečných 54 765 tis. Kč.  Celkové výdaje byly čerpány na 96,97% tj. 

částkou 53 103, 2 tis. Kč. Čerpání rozpočtu ovlivnilo: 

 vázání výdajů v důsledku neplnění rozpočtovaných příjmů ve výši 932,4 tis. Kč 

 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 297,8 tis. Kč. 

Komentáře k jednotlivým výdajovým položkám jsou uvedeny níže. 

 

Běžné výdaje 

Běžné výdaje Rady v sobě zahrnují výdaje na platy a neinvestiční nákupy a transfery.  

Osobní výdaje 

Tabulka 5: Osobní výdaje kapitoly 372 – RRTV. 

 

Osobní výdaje Rady byly rozpočtovány v celkové výši 32 041 tis. Kč a byly čerpány na 

99,72 %. V částce 88, 9 tis. Kč byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů a to na vyplacení 

odstupného.  

Prostředky na platy členů Rady 

Výše odměn členů Rady je stanovena zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a 

soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

Odměna člena Rady pro rok 2011 činila 59 000 Kč, místopředsedy 61 600 Kč a předsedy 

Rady 67 300 Kč za jeden měsíc.  

Ukazatel 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

změnách 

Skutečnost 

2011 

% 

plnění 

použité 

nároky 

Skutečnost 

2010 

Index 

2011/

2010 

CELKEM 32 041 32 041 32 041 96,44%  88,9 33 498,12 0,96 

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru  13 492 13 492 13 492 100,00%   14 721,88 0,92 

Ostatní platby za provedenou 

práci, z toho: 10 418 10 418 10 507 100,85%   10 395,37 1,01 

     Ostatní osobní výdaje 1 357 1 357   1 357 100,00%   1 107,96 1,22 

 Platy představitelů st. moci 9 061 8 753 8 753 100,00%   8 992,41 0,97 

     Odchodné 0 308   308 100,00%       

     Odstupné 0 0   88,9   88,9     

Povinné pojistné 8131 8131 8042,1 98,91%   8 380,87 0,96 
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V roce 2011 vznikla povinnost uhradit odchodné jednomu členu Rady, kterému skončilo 

funkční období. Jednalo se o částku 308 tis. Kč. Protože Rada měla po zbytek roku pouze 12 členů 

místo obvyklých 13-ti, nebylo třeba žádat Ministerstvo financí o prostředky nad rámec schváleného 

rozpočtu, a odchodné bylo vyplaceno z uspořených prostředků. Jednalo se o interní rozpočtové 

opatření, kdy byla příslušná částka převedena z položky 5022 – Platy představitelů státní moci na 

položku 5026 – Odchodné. Závazný ukazatel -  Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci zůstal nezměněn. 

Celkové prostředky určené výhradně na odměny členů Rady byly v roce 2011 vyčerpány 

na 100 %.  

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru 

Úřad Rady vykonává dle § 11 vysílacího zákona úkoly spojené s odborným, organizačním 

a technickým zabezpečením činnosti Rady. Úřad je orgánem Rady a jeho činnost je hrazena 

z rozpočtu Rady.  

V čele Úřadu stojí vedoucí Úřadu Rady jmenovaný Radou a přímo podřízený předsedovi 

Rady. V průběhu roku 2011 proběhla organizační změna, kdy byl původní Odbor nelineárních 

služeb změněn na oddělení v rámci Analytického odboru. Organizační struktura Úřadu Rady je 

uvedena v příloze. 

Úřad Rady měl pro rok 2011 předepsaný počet 44 funkčních míst s průměrným platem 

25 553 Kč. Celkový rozpočet určený na platy zaměstnanců tak byl 13 492 tis. Kč. Průměrný počet 

zaměstnanců v roce 2011 byl 33. Jednalo se zde o dočasnou neobsazenost způsobenou fluktuací 

zaměstnanců. Ta zapříčinila růst průměrného měsíčního platu na částku 34 071 Kč.  

Prostředky vydané na platy zaměstnanců Úřadu Rady v roce 2011 představovaly částku 13 

492 tis. Kč a byly čerpány na 100%. 

Ostatní osobní výdaje 

Na Ostatní osobní výdaje měla Rada ve svém rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 1 357 

tis. Kč. Z této položky byla hrazena činnost interního auditora, jehož působení ukládá zákon 

č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. Formou dohody je také zajištěna archivní činnost, personální a 

mzdová agenda a činnost sekretariátu. Prostředky z této položky byly také použity na úhradu 

stenografických a analytických prací. Zde se však nejednalo o pravidelné měsíční výdaje. 

Účelovou část této položky rozpočtu tvoří prostředky na platy screenerů, což jsou osoby se 

zdravotním postižením, které monitorují předvybrané úseky televizního vysílání. Jedná se o částku 

472 tis. Kč.  

Ostatní osobní výdaje byly v roce 2011 čerpány částkou 1 357 tis. Kč, tj. na 100 %.  
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Pojistné 

Prostředky na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odpovídaly zákonným sazbám 

pojistného. Celkové prostředky na pojistné byly v roce 2011 dle platných norem čerpány na 98,91 

%.  

Neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery a ostatní neinvestiční výdaje 

Prostředky k zabezpečení běžných provozních výdajů Rady v roce 2011 (seskupení 

položek 51, 53, 54 a 59) včetně neinvestičních prostředků určených na programové financování a 

FKSP) byly z počátečních 21 212 tis. Kč rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 21 724 tis. 

Kč. Skutečné čerpání položek bylo v částce 20 080,51 tis. Kč, tj. na 91,55 %. Do čerpání byly 

zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 208,9 tis. Kč. 

Ukazatel  

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

změnách 

Skutečnost 

2011 

% 

plnění 

použité 

nároky 

Skutečnost 

2010 

Index 

2011/2010 

seskupení položek 51  

 Neinvestiční nákupy a 

související výdaje  
21 077 21 011,31 19 318,16 91,25% 159,09 18 788,41 

1,03 

 seskupení položek 53 

 Neinvestiční transfery a 

některé další platby 

rozpočtům  

135 136,00 135,80 99,85% 
 

614,68 

0,22 

seskupení položek 54 

 Neinvestiční transfery 

obyvatelstvu  
- 20,50 20,50 100,00% 

 
50,00 

0,41 

seskupení položek 59 

 Ostatní neinvestiční výdaje  - 556,20 606,04 100,00% 49,85 - 

 Tabulka 6: Neinvestiční nákupy kapitoly 372 – RRTV. 

 

Seskupení položek 51 

Největší část běžných prostředků byla v roce 2011 určena na pořízení ostatních služeb 

(rozpočtová položka 5169) a to ve výši 6 740,34 tis. Kč. Sem spadají především náklady na provoz 

a správu budovy spojené s recepční službou a službou ostrahy, služby administrativní povahy, 

správa webových stránek a vnitřní sítě Rady. Dodavatelským způsobem je řešeno také účetnictví 

Rady a pravidelné audity. Výdaje na správu budovy pak představují největší položku těchto výdajů 

(2 000,14 tis Kč).  

Také v roce 2011 Rada využívala řadu externích služeb, které jí umožňovali naplňovat její 

zákonné povinnosti. Jednalo se o dodávky monitoringu médií, dodávky analýz vysílání reklamního 

času jednotlivých provozovatelů a právní, poradenské a konzultační služby (1 895,08 tis. Kč) 

Rada se také podílela na zvyšování úrovně mediální gramotnosti, kde i v roce 2011 

pokračovala spolupráce s Centrem pro mediální studia na Univerzitě Karlově. V roce 2011 se Rada 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
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zaměřila na zkoumání mediální gramotnosti populace do 15-ti let, která plynule navázala na studii 

o úrovni mediální gramotnosti populace 15+.  Další aktivitou v této oblasti byla televizní kampaň – 

Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Smyslem této kampaně bylo posílení rodičovské 

zodpovědnosti za výběr mediálních obsahů, konzumovaných dětským divákem.  

Další prostředky ve výši 900,10 tis. Kč byly určeny k profesnímu rozvoji a vzdělávání 

zaměstnanců Úřadu a členů Rady. Jednalo se o odborná školení zaměřená na oblasti dotýkající se 

činností Rady (správní řád, reklama, média) a o průběžné jazykové vzdělávání. Několik 

zaměstnanců Úřadu studuje v rámci svého profesního rozvoje na vysokých školách. 

Ostatní položky provozních výdajů představovaly zejména náklady na: 

 výdaje spojené se služebními cestami (2 279,72 tis Kč)   

 energie, vodu a plyn (706,47 tis. Kč)   

 hlasové a datové služby (1 240,38 tis Kč)   

 pořízení kancelářských potřeb, nákup odborných knih, tiskovin a časopisů 

(1 587,16 tis Kč)  

Do seskupení položek 51 jsou zahrnuty i neinvestiční výdaje evidované v EDS/SMVS, ty 

byly použity především na opravy a udržování technického vybavení Rady. Tyto výdaje jsou blíže 

okomentovány v následující kapitole. 

Seskupení položek 53  

Mimo přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb (135 tis. Kč) obsahuje toto 

seskupení položek i nákup kolků a známek. Rozpočet byl čerpán na 99,85%.  

Seskupení položek 54 

Zde byla využita pouze položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci. V souladu s platnou 

legislativou byly z této položky rozpočtu placeny náhrady v době nemoci za prvních 14 dní. 

Rozpočet této položky byl čerpán na 100%. 

Seskupení položek 59 

Zde jsou zahrnuty platby úroků v souvislosti s neoprávněným jednáním správce daně. 

Položka byla čerpána na 100%. Do čerpání byly zapojeny také nároky z nespotřebovaných výdajů 

a to v celkové výši 49,8 tis. Kč. 

Kapitálové výdaje 

Veškeré kapitálové výdaje byly uskutečněny v souladu se schválenou programovou 

dokumentací a podrobněji budou popsány v následující kapitole. Nejvýznamnější položky výdajů 

představoval nákup účetního softwaru a nového osobního automobilu. 
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 8. Výdaje vedené v informačním systému programového 

financování  EDS/SMVS 

 V roce 2011 Rada spravovala i nadále jeden program vedený pod evidenčním číslem 

172 010 s názvem „Obnova a rozvoj materiálně technické základny RRTV - od roku 2007“. 

Protože priority pro další období z velké části kopírovaly priority stávající a nedošlo ani ke změně 

věcných ani technicko – ekonomických cílů, požádala Rada Ministerstvo financí o prodloužení 

programu až do roku 2013. Ministerstvo financí návrh svým dopisem  č.j. 14/35 141/2011 -142 ze 

dne 23. března 2011 schválilo. 

Program se skládá ze dvou podprogramů: 

Pořízení, Obnova a provozování ICT 

 Tento podprogram je určen k financování nákupu výpočetní techniky a jiných zařízení dle 

aktuální potřeby. V roce 2011 byly nákupy zaměřeny na podporu práce s elektronickými verzemi 

dokumentů, od které se očekává zrychlení procesů v Radě a zamezení nadměrného tisku 

dokumentů (zvláště podkladů pro rozhodování Rady), které byly již jednou převedeny do digitální 

podoby.    

 V kategorii nehmotného majetku byl pořízen účetní software, kdy v souvislosti s novými 

plánovanými funkcemi Státní pokladny přestal být stávající účetní software dostačující. Pro 

kontrolu vytíženosti sítí Rady byl pak pořízen speciální monitorovací software. 

 I v tomto roce pak byly pořizovány externí disky k nahrávání rozhlasového a televizního 

vysílání pro monitoring záznamů a jejich následné zálohování. 

Reprodukce majetku RRTV 

 V roce 2011 měly být použity prostředky z tohoto podprogramu na projekt odizolování a 

zateplení kopírovací místnosti. V průběhu roku však vznikla neplánovaná potřeba na pořízení 

nového osobního automobilu z důvodu nárůstu poruchovosti a častých oprav stávajícího vozu, 

které se jevily jako značně nerentabilní. 

 Žádost o změnu programové dokumentace s návrhem na rozšíření věcných cílů programu 

byla Ministerstvem financí schválena. 

 Podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT měl pro rok 2011 rozpočtované 

prostředky ve výši 1 850 tis. Kč. Změnou programové dokumentace došlo k přesunu částky 760 tis. 

Kč ve prospěch podprogramu Reprodukce majetku RRTV. Jeho rozpočet se tak navýšil ze 150 tis. 

Kč na 910 tis. Kč. 
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Čerpání prostředků evidovaných v EDS/SMVS v rozdělení na investiční a neinvestiční 

Z celkové výše prostředků určených na programové financování byla částka 1 000 tis. Kč 

určena na výdaje investiční a částka 1 000 tis, Kč na výdaje neinvestiční. V průběhu roku 2011 se 

částka investičních i neinvestičních výdajů nezměnila. 

Neinvestiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku 

vedených v systému EDS/SMVS byly v roce 2011 čerpány ve výši 954,19 tis. Kč, tj. na 95,42% 

Výdaje investiční byly čerpány částkou 981,69 tis. Kč, tj. na 98,17%.  

9. Čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku 

Čerpání výdajů bylo v průběhu roku 2011 rovnoměrné, bez výraznějších výkyvů. Nižší 

čerpání v prvním čtvrtletí roku je ovlivněno čerpáním mzdových výdajů, kdy výdaje za měsíc 

březen se projevily až v čerpání za druhý kvartál a do prvního se tak započítaly pouze dva měsíce.  

Položka 50**   

Osobní výdaje byly čerpány rovnoměrně. U zaměstnanců v pracovním poměru byly na 

konci roku vyplaceny mimořádné odměny za celoroční práci. Jednomu členu Rady pak náleželo 

v souvislosti s koncem funkčního období odchodné. Zaměstnanci, se kterým byl ukončen pracovní 

poměr v prosinci loňského roku, bylo vyplaceno odstupné. 

Položka 513* 

Vyšší čerpání položky 513* v posledním čtvrtletí roku bylo způsobeno nákupem 

kancelářských potřeb, obnovou předplatného odborných časopisů apod. Koncem roku byly také 

realizovány plánované nákupy výpočetní techniky.  

 Položka 514* 

Čerpání této položky závisí na konání zahraničních služebních cest, kdy jsou z banky 

vybírány valuty. 

Položka 515* 

Náklady za energie jsou vynakládány na základě předepsaných zálohových plateb. Vyšší 

čerpání ve 3. čtvrtletí zapříčinil pozdě doručený předpis k úhradě spotřeby plynu za 2. čtvrtletí. 

Položka 516* 

Položka byla v průběhu roku 2011 čerpána rovnoměrně. Koncem roku bylo čerpání 

položky ovlivněno úhradou ročních nákladů k zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců Úřadu.  
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Položka 517* 

Čerpání položky 517* nejvíce ovlivnily tuzemské a zahraniční pracovní cesty. V posledním 

čtvrtletí se zaměstnanci Úřadu zúčastnili plánovaných vzdělávacích seminářů, což mělo za 

důsledek vyšší čerpání položky v tomto období. 

Položka 519* 

 Z této položky jsou hrazeny náklady řízení v případě prohraných soudních sporů, 

rovnoměrnost čerpání tedy nelze zajistit. 

Položka 53* 

Prostředky do FKSP jsou přidělovány pravidelně.  

Položka 5424  

Z této položky jsou vyplaceny náhrady zaměstnancům za prvních 14 dnů pracovní 

neschopnosti, velikost těchto výdajů Rada nemohla nijak ovlivnit. 

Položka 5909 

Odsud byly hrazeny úroky z neoprávněného jednání správce daně. Čerpání této položky proběhlo 

pouze ve 2. čtvrtletí. 

Položka 6*** 

Investiční výdaje byly v roce 2011 čerpány ve 4. čtvrtletí, kdy byly zrealizováno jak 

pořízení účetního SW, tak pořízení nového automobilu. 

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že se Rada snažila v průběhu roku čerpat své výdaje 

pravidelně a případné výkyvy se týkaly mimořádných nebo těžko ovlivnitelných skutečností, které 

jsou popsány výše. 
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Průběh čerpání výdajů            (tis. Kč) 

Položka   1Q % 2Q % 3Q % 4Q % čerpání 

50** 
Výdaje na platy a ostatní 

platby za provedenou práci 
4 945,2 15,4% 7 617,1 23,8% 7 648,5 23,9% 11 830,1 36,9% 32 041,0 

5011 Platy zaměstnanců v p.p. 2 049,2 15,2% 3 313,1 24,6% 3 300,1 24,5% 4 829,6 35,8% 13 492,0 

5021 Ostatní osobní výdaje 211,1 15,6% 316,3 23,3% 299,6 22,1% 530,0 39,1% 1 357,0 

5022 Platy představitelů st. moci 1 398,6 16,0% 2 097,9 24,0% 2 138,0 24,4% 3 118,5 35,6% 8 753,0 

5024 Odstupé 88,9 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 88,9 

5026 Odchodné 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 308,0 100,0% 308,0 

503* 
Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 
1 197,4 14,9% 1 889,9 23,5% 1 910,8 23,8% 3 044,1 37,9% 8 042,1 

513* Nákup materiálu 354,5 14,7% 518,2 21,5% 389,4 16,2% 1 146,7 47,6% 2 408,7 

5136 Knihy, učební pomůcky 22,8 20,1% 6,8 6,0% 3,4 3,0% 80,2 70,9% 113,1 

5139 17 J.n.nákup materiálu 297,1 21,6% 376,8 27,4% 327,5 23,8% 375,0 27,2% 1 376,4 

5137 16 
J.n.nákup materiálu 

ISPROFIN 
34,6 4,5% 114,6 15,0% 26,4 3,5% 590,4 77,1% 766,0 

5142 Realizované kurzové ztráty 2,9 19,0% 3,5 22,8% 0,2 1,2% 8,8 57,0% 15,3 

515* 
Náklady vody, paliv a 

energie 
212,7 26,1% 114,0 14,0% 272,7 33,4% 217,3 26,6% 816,6 

5151 Studená voda 2,4 35,0% -6,4 -93,5% 5,5 80,2% 5,3 78,4% 6,8 

5153 Plyn 68,9 26,4% -10,9 -4,2% 141,2 54,1% 62,0 23,7% 261,2 

5154 Elektrická energie 114,6 26,1% 105,7 24,1% 109,5 25,0% 108,7 24,8% 438,5 

5156 Pohonné hmoty a maziva 26,8 24,4% 25,5 23,2% 16,6 15,0% 41,2 37,4% 110,2 

516* 
NIV nákupy a související 

výdaje 
2 502,0 19,8% 2 640,3 20,9% 2 484,2 19,6% 5 031,2 39,8% 12 657,7 

5162 
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací 
291,1 23,5% 334,6 27,0% 315,9 25,5% 298,8 24,1% 1 240,4 

5166 
Služby konzultační, právní 

a poradenské 
273,7 14,4% 493,2 26,0% 530,3 28,0% 597,9 31,6% 1 895,1 

5167 
Služby školení a 

vzdělávání 
50,1 5,6% 11,8 1,3% 48,0 5,3% 790,2 87,8% 900,1 

5169 17 Nákup ostatních služeb 1 434,9 21,4% 1 318,7 19,7% 1 125,2 16,8% 2 813,1 42,0% 6 691,9 

517* Ostatní nákupy 657,1 22,4% 719,9 24,5% 473,1 16,1% 1 086,5 37,0% 2 936,6 

5192 
Poskytnuté NIV příspěvky 

a náhrady 
133,8 27,7% 184,4 38,2% 95,0 19,7% 69,9 14,5% 483,1 

53** 
Neinvestiční transfery 

veřejným subjektům 
33,0 24,3% 34,0 25,0% 34,0 25,0% 34,8 25,6% 135,8 

5342 Převody do FKSP 33,0 24,4% 34,0 25,2% 34,0 25,2% 34,0 25,2% 135,0 

5362 
Úhrady sankcí jn. 

rozpočtům 
0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,8 100,0% 0,8 

5424 
Náhrady mezd v době 

nemoci 
8,1 39,3% 2,0 9,9% 0,0 0,0% 10,4 50,8% 20,5 

5909 
Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde neuvedené 
0 0% 606,04 100% 0 0% 0 0% 606,04 

6*** 
Investiční nákupy a 

související výdaje 
0,0 0,0% 0,0 0,0% 136,3 13,9% 845,4 86,1% 981,7 

6111 Programové vybavení 0,0 0,0% 0,0 0,0% 86,3 100,0% 0,0 0,0% 86,3 

6121 Budovy, haly, stavby 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

6123 Dopravní prostředky 0,0 0,0% 0,0 0,0% 50,0 5,6% 845,4 94,4% 895,4 

6125 Výpočetní technika 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

           
CELKEM 

 
8 849,3 16,9% 11 833,4 22,5% 11 533,3 22,0% 20 281,1 38,6% 52 497,1 

Tabulka 7: Čerpání výdajů za rok 2011. 
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Čerpání účelově poskytnutých prostředků 

Účelově určené prostředky (kód účelu 103980073) byly do rozpočtu Rady trvale 

poskytnuty na základě žádosti z roku 2010.  Prostředky jsou určeny na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením – screenerů.   

Přehled čerpání účelově poskytnutých prostředků je shrnut v následující tabulce: 

Ukazatele  
 Poskytnuté 

prostředky  
 Skutečnost 2011  

 % plnění 

rozpočtu   

 Výdaje na platy screenerů  

    Ostatní platby za provedenou práci             472                472     100% 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem              161                 161     100% 

 Celkem             633                633     100% 

Tabulka 8: Účelově poskytnuté prostředky. 

 

Účelové prostředky byly vyčerpány na 100%.  
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9. Plnění závazných ukazatelů 

Specifické ukazatele – Příjmy 

 Tento specifický ukazatel je tvořen daňovými a nedaňovými příjmy Rady. Daňové příjmy 

byly rozpočtovány v celkové výši 4500 tis. Kč. Do konce roku se povedlo naplnit rozpočet v částce 

3 567,58 tis. Kč, tzn. na 79,28%. Nižší čerpání této položky ovlivnil posun termínů některých 

licenčních řízení až na přelom nového a starého roku, kdy část správních poplatků přišla na 

bankovní účet Rady až v tomto roce. Z důvodu neplnění rozpočtovaných příjmů Rada v souladu s  

§25 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla v platném znění zavázala své prostředky 

a to v částce 932,42 tis. Kč. 

 Plnění nedaňových příjmů výrazně ovlivnila vratka 2,5 milionové pokuty. Díky tomu byly 

nedaňové příjmy naplněny pouze na 52,58%.   

Souhrnný ukazatel Příjmy celkem byl naplněn na 62,43%. 

Specifické ukazatele – Výdaje 

V rozpočtu Rady je jediný specifický výdaj a to Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 

RRTV celkem. Tyto výdaje byly čerpány na 96,97%. 

Průřezové ukazatele 

Průřezovými ukazateli byly pro rok 2011: 

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru  

 Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 

Všechny průřezové ukazatele byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem. U položky 

Platy zaměstnanců a ostatní platby na provedenou práci byly použity nároky v celkové výši 88,9 

tis. Kč a položka tak byla čerpána na 100,37%.  

 Přehled plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu je součástí tabulkové přílohy této 

zprávy. 
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10.  Zahraniční pracovní cesty 

Rok 2011 byl rokem dokončení přechodu analogového televizního vysílání na digitální 

televizní vysílání. Novela zákona o České televizi stanovila datum vypnutí analogového vysílání na 

11. listopad 2011. Obdobný proces probíhal souběžně i v ostatních evropských zemích, sbíraly se 

první praktické zkušenosti, objevovaly se první nejasnosti v aplikaci nových legislativních 

ustanovení spojených s nelineárním vysíláním. Tento proces se výrazně promítl do náplně 

programu jednání převážné většiny uskutečněných cest.  

V roce 2011 vykonali členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 19 

zahraničních služebních cest. Zúčastnili se osmi významnějších mezinárodních akcí. Jednalo se 

především o účast na konferencích, workshopech a seminářích EU, výstavě a veletrhu s relevancí 

k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Dvě služební cesty byly uskutečněny z titulu členství ve 

Středoevropském fóru regulátorů.  

Nejvýznamnějšími konferencemi z hlediska odborného přínosu jsou již tradičně konference 

Evropské platformy regulačních orgánů (EPRA). V roce 2011 se jednalo o účast na zasedáních v 

Ohridu a v  Bruselu.   

Konference v Ohridu se zaměřila především na problematiku regulace obsahu nových 

médií. Debata, která byla původně čistě teoretického rázu, se v posledním roce přesunula do 

praktičtější roviny, což se odrazilo i v příspěvcích jednotlivých panelistů. Shodným rysem všech 

příspěvků byla zmínka o problémech s identifikací internetových verzí novin a časopisů, které 

obsahují i audiovizuální obsah. Z diskuzí bylo patrné, že všechny evropské země se potýkají více či 

méně se stejnými problémy, spojenými s disproporcí v rychlosti vývoje technologických možností 

televizního vysílání a legislativním podchycením tohoto vývoje. V pracovních skupinách si 

účastníci konference vyměnili názory a zkušenosti z oblasti regulace obsahu reklamních sdělení, 

digitalizace rádií a přístupu k frekvenčnímu spektru.  

Konference EPRA v Bruselu se věnovala regulaci reklamy v nových podmínkách, se 

zvláštním přihlédnutím k product placementu, konvergovaným TV a opětovně regulaci nových 

médií, tentokráte se pozornost zaměřila na problematiku identifikace provozovatele a určení 

členského státu, pod jehož jurisdikci daný provozovatel spadá. V této souvislosti se nejvíce 

hovořilo o aplikaci článku 2 směrnice AVMS. Zahraniční zkušenost je neocenitelná a stává se pro 

nás významným zdrojem inspirace a korekce, kdy lze eliminovat nevhodné přístupy k novým 

aspektům regulační praxe.  

Z výstav a veletrhů je tradičně nejdůležitější CeBIT 2011 v německém Hannoveru. Zabývá 

se telekomunikačními a informačními technologiemi.  Letos se CeBIT zaměřil na problematiku 3D 

a tzv. hybridních TV. Velký zájem vzbudilo několik typů trojrozměrných televizních přístrojů, 

které umožňují prostorový vjem bez obvyklých stereoskopických brýlí. Tato technologie bude 



 21 

výrazným trendem i dalších let, vývoj v ČR na tento směr jasně reaguje.  Velkým hitem byly i 

chytré mobilní telefony, které propojují mobilní komunikaci s internetem, jejichž rozšíření bude 

nutné vést v patrnosti při regulaci služeb na vyžádání.  

Zástupci rady se v listopadu zúčastnili celoevropské konference na téma komunitních 

médií (CMFE), na které se podařilo ustavit pracovní skupinu, složenou z odborníků z několika 

evropských zemí, která bude s Radou spolupracovat na vytvoření podmínek pro inkorporaci 

komunitních médií do legislativního rámce ČR. Rada tak reaguje na podněty Evropského 

parlamentu, který již v září 2008 ve své deklaraci vyzval jednotlivé země EU, aby se 

problematikou komunitních médií zabývaly a umožnily v rámci svých legislativ jejich přístup na 

mediální trh.  

V listopadu se taktéž uskutečnilo setkání se slovenskou Radou pre vysielanie a 

retransmisiu. Pracovní jednání v Šamoríně u Bratislavy bylo pokračováním tradice dvoustranných 

setkání mezi českou a slovenskou Radou. Vzájemná výměna zkušeností prospívá oběma stranám. 

Hlavním bodem programu byla debata nad konkrétními dopady nové mediální legislativy na 

regulační praxi na Slovensku a v České republice.   

Svůj význam má i činnost Středoevropského fóra regulátorů, jehož jsme zakládajícími 

členy. V polovině září se uskutečnilo třetí setkání fóra ve Varšavě. Jednání mělo pracovní 

charakter. Řešily se konkrétní kauzy regulačních kompetencí u problematického vysílání, kde 

provozovatel je usazen v jedné zemi a vysílání je směrováno do druhých zemí. Zástupci české 

Rady prezentovali příspěvek k problematice tzv. delokalizovaných kanálů, což je dlouhodobě 

palčivé téma pro jednotlivé členy uskupení. S přechodem na digitální televizní vysílání bude tato 

problematika i do budoucna aktuální a bude pravděpodobně vyžadovat řešení na mezinárodní 

úrovni, kdy se jednotlivé státy budou muset dohodnout na společném postupu.  

Jednání v Bruselu, ať už je to Contact Committee (2x) nebo Working Group of Regulatory 

Authorities mají povětšinou instruktážní charakter a účast na nich je pro členy EU nezbytná.  

Zahraniční cesty plní nezastupitelnou roli při získávání nových poznatků a praktických 

regulačních dovedností. Výměna zkušeností mezi regulátory šetří čas a prostředky tím, že eliminuje 

možné chyby, kterých se lze dopustit v praxi při aplikaci nových zákonných norem. Účast na 

jednáních institucí EU usnadňuje orientaci v evropských právních předpisech a je vodítkem pro 

jejich správné použití. Znalost evropského kontextu významně urychluje a usnadňuje rozhodovací 

procesy Rady. 
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11. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů 

kapitoly 

V roce 2011 Rada hospodařila s rozpočtem o cca 8 % nižším oproti loňskému roku. Pokles 

Rada zaznamenala také v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, což v důsledku vedlo 

k mírnému zvýšení ukazatelů nákladovosti. Zde je však nutné poznamenat, že velká část výdajů 

Rady má tzv. fixní charakter a není tak přímo úměrná počtu zaměstnancům Úřadu a členů Rady. 

Pokles ukazatelů efektivnosti způsobil pokles dosaženým příjmů. Zde je však nutné 

poznamenat, že příjmy Radě plynou z uložených pokut a vybraných správních poplatků. Tento 

druh příjmů je do jisté míry ovlivněn rozhodnutím soudů (u pokut) a zájmem provozovatelů 

vysílání o licenci (správní poplatky) a možnosti Rady zvýšit své příjmy jsou tak velmi omezené. 

S ohledem na stále se rozšiřující povinnosti, které jsou Radě dány zákonem, a při sníženém 

rozpočtu, lze konstatovat, že Rada vynakládá své výdaje hospodárně a efektivně. 

Základní ukazatele (tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Příjmy celkem 80,81 60,31 104,4 599,29 15 725,53 12 600,64 7 616,27 

Výdaje celkem 40 389,08 48 277,52 57 570,74 61 944,19 63 775,37 57 802,84 53 103,19 

Z toho: 
14 121,55 16 106,46 22 298,88 25 448,69 23 602,67 19 453,09 20 080,51 

běžné výdaje (bez mzdových výdajů) 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců včetně členů Rady 
45 50 49 51 52 50 45 

 

Nákladovost (tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Výdaje na 1 zaměstnance včetně členů 

Rady  
897,54 965,55 1 174,91 1 214,59 1 226,45 1 156,06 1 180,07 

 Běžné výdaje na 1 zaměstnance včetně 

členů Rady  
313,81 322,13 455,08 498,99 453,9 389,06 446,23 

 

Efektivnost (tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy na 1 Kč celkových výdajů 0 0 0 0,01 0,25 0,22 0,14 

 Příjmy v přepočtu na jednoho 

zaměstnance vč. členů Rady 
1,8 1,21 2,13 11,75 302,41 252,01 169,25 
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12. Přehled provedených kontrol v roce 2011 

V roce 2011 proběhla v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jedna externí kontrola 

provedená Finančním úřadem pro Prahu 1. V průběhu roku také proběhlo 8 kontrol interního 

auditu.  

Finanční úřad pro Prahu 1 

Kontrola finančního úřadu pro Prahu 1 proběhla ve dnech 13.-14.7.2011 a jejím předmětem 

bylo ověření řádného a včasného  vybírání správních poplatků podle sazebníku zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích. 

Kontrolovány byly roky 2008, 2009 a 2010, kdy za každý rok bylo provedena namátková 

kontrola několika desítek spisů. Kontrolní zjištění znělo bez závad. 

Interní audit 

V roce 2011 bylo v rámci vnitřního kontrolního systému provedeno 8 interních auditů. Pět 

finančních auditů ve smyslu ustanovení § 28 odstavec 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole ve veřejné správě (dále jen ZFK) se zaměřením na účetnictví, výkazy, zobrazení majetku a 

zdrojů financování (pravidelné čtvrtletní kontroly zaměřené na tuto oblast) včetně auditu 

hospodaření za celý rok. 

Tři samostatné audity systémů (§ 28 odstavec 4, písm. b) ZKF) se zaměřením na: 

hospodaření s majetkem státu, se zaměřením na inventury roku 2010, kdy bylo předmětem 

kontroly organizační zabezpečení fyzických a dokladových inventur a následně bylo předmětem 

auditu i samotné provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku, jeho využívání a 

ochrana. 

Na základě auditu hospodaření s majetkem státu byla přijata následující doporučení:  

 vytvoření smlouvy o výpůjčce u majetku, který není trvale umístěn v sídle Rady 

 při realizaci přebytečného majetku postupovat i nadále v souladu s příslušnými 

právními předpisy, tak jak byly tyto procesy nastaveny v roce 2009 

 eliminace rizik v oblasti IS/IT  

dodržování řádné aplikace obecně platných právních předpisů, včetně předpisů o zadávání 

veřejných zakázek při uzavírání smluv. 

audit smluvních vztahů - kontrola formálních náležitostí, evidence, posouzení kontrolních 

mechanismů při zajištění závazku, a posouzení popisu procesu v řídící dokumentaci se zaměřením 

na nastavení rolí, pravomocí a odpovědnosti, identifikace rizikových oblastí.
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Závěr 

V roce 2011 Rada hospodařila s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 

218/2000 Sb. Prostředky státního rozpočtu, které byly Radě pro rok 2011 poskytnuty, se snažila 

čerpat hospodárně a využívat je podstatnou měrou k zlepšování a rozšiřování svých činností.  

Přidělené rozpočtové prostředky Rada využila na zajišťování úkolů vyplývajících 

z ustanovení vysílacího zákona. Snažila se vykonávat tyto činnosti v rámci svých kapacitních a 

finančních možností a vytvářet tak podmínky pro činnost jednotlivých provozovatelů.  

Rada není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
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Příloha č. 1 – Organizační struktura Úřadu Rady 

 

 

 

 
 

 


