ROZPOČET ČESKÉHO ROZHLASU
NA ROK 2012
Generální ředitel Českého rozhlasu předložil v říjnu 2011 Radě Českého rozhlasu návrh
rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012 v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b)
zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v platné znění. Rada Českého rozhlasu rozpočet
schválila na své veřejné schůzi dne 15. prosince 2011.
Výsledkem přípravy rozpočtu je vyrovnaný výsledek hospodaření s objemem nákladů i
výnosů ve výši 2.185,4 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob). Vzhledem k vleklé
krizi ve stavebnictví a celkové situaci na trhu s nemovitostmi není pro rok 2012 plánován
zisk z mimořádné činnosti, respektive z prodeje zbytných aktiv.
V rozpočtu 2012 je akcentován cílený rozvoj vybraných programových aktivit, jakými jsou
rozšíření literární a dramatické tvorby na stanici ČRo 3 - Vltava a zajištění publicistiky
zaměřené zejména na krajské volby. Rovněž jsou pokryty očekávané náklady související
s konáním olympijských her. Oproti původnímu rozpočtu pro rok 2011 před aktualizací je
znatelný rozdíl u vysílání do zahraničí. Pro rok 2012 je počítáno s pokrytím prostředků od
Ministerstva zahraničních věcí ČR pouze do výše 30 mil. Kč, tj. na úrovni předpokladu roku
2011. Pozornost je rovněž věnována zvýšení atraktivity abonentních koncertů Symfonického
orchestru Českého rozhlasu.
Část rozpočtu vyčleněná na provozní a servisní činností zahrnuje podstatné úspory. Snížily
se náklady na energie, údržbu a náklady na pořízení drobného majetku. Drobné navýšení je
pro rok 2012 plánováno u odpisů, kde se projeví zařazení technického zhodnocení objektu
v ulici Vinohradská. Zanedbatelný je pokles ve výnosové části, snížení výnosů z reklamy a
sponzoringu je kompenzováno snížením propagačních nákladů.
V rozpočtu 2012 je alokována rezerva ve výši 42,2 mil. Kč. Čerpání této rezervy je částečně
spojené se změnou organizační struktury a dále bude sloužit jako zdroj pro podporu změn
v programových divizích.
Níže je uveden rozpočet Českého rozhlasu pro rok 2012 v členění podle závazných
ukazatelů.

Závazné ukazatele rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012

rok 2012
Objem nákladů celkem

2 185,4

Ostatní provozní náklady+služby

854,1

Limit nákladů na lidskou práci

894,8

z toho limit mzdových prostředků

763,9

z toho honoráře

130,9

Účelové položky celkem :
z toho odpisy
z toho vysílače
z toho opravy nad 50 000,- Kč
REZERVA

394,2
92,3
291,9
10,0
42,2

Objem externích výnosů celkem

2 185,4

z toho výnosy z rozhl.poplatků

1 962,4

z toho ostatní výnosy
+ ZISK / - ZTRÁTA před
zdaněním - běžná činnost

223,0
0,0

