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1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Během 1. pololetí 2017 hospodařila Česká televize v souladu s rozpočtem. Níže uvedené hlavní ukazatele 

shrnují výsledky hospodaření za 1. pololetí 2017 v porovnání s rozpočtem na celý rok 2017, stav finančního 

majetku a počty evidovaných televizních přijímačů v porovnání s koncem roku 2016. 
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2. VÝNOSY A NÁKLADY 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Rozpočet výnosů a nákladů České televize je schvalován v ročních objemech jednotlivých kapitol.  

Pro potřeby analýzy výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2017 jsou uvedeny skutečně dosažené 

výnosy a náklady za 1. pololetí roku 2017 v porovnání s objemem schváleného rozpočtu na celý rok, a dále 

porovnání skutečně dosažených výsledků se stejným obdobím předchozího roku, tj. s 1. pololetím 2016.  

 

 

Porovnání rozpočtu 2017 (12 měsíců) se skutečností za 6 měsíců 2017 

 

 
# Výnosy a náklady (v tis. Kč) 

Rozpočet  
12 měsíců 

2017 

Skutečnost 
6 měsíců 

2017 
Plnění % 

1) výnosy z podnikatelské činnosti 615 000 301 139 49 % 

2) ostatní výnosy 95 000 46 462 49 % 

3) prodej budov v Brně 70 000 0 0 % 

8) čerpání fondu televizních poplatků 6 095 000 2 860 718 -  

 VÝNOSY CELKEM 6 875 000 3 208 319 47 % 

4) mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 1 849 000 917 848 49,6 % 

5) výrobní úkol 2 210 000 1 138 575 52 % 

6) provozní a režijní náklady 1 733 000 777 669 45 % 

7) DPH bez nároku na odpočet 573 000 238 131 42 % 

8) odpisy dlouhodobého majetku 500 000 234 149 47 % 

8) odpisy ocenitelných práv, změna stavu, aktivace 10 000 -98 053 - 

 NÁKLADY CELKEM 6 875 000 3 208 319 47 % 

 

U položek nákladů mzdy a zákonné pojištění ke mzdám a provozní a režijní náklady je skutečnost za 6 

měsíců pod 50 % celoročního schváleného rozpočtu. U výrobního úkolu je skutečnost nad 50 % 

celoročního rozpočtu, což bylo způsobeno především větším objemem pořízených licencí ke sportovním 

pořadům v 1. pololetí roku. Tento vývoj je zcela v souladu s plánem. 
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Porovnání skutečnosti za 6 měsíců 2017 se skutečností za 6 měsíců 2016 

 

 
# Výnosy a náklady (v tis. Kč) 

Skutečnost 
6 měsíců 

2016 

Skutečnost 
6 měsíců 

2017 
Rozdíl % 

1) výnosy z podnikatelské činnosti 311 547 301 139 -3 % 

2) ostatní výnosy 63 125 46 462 -26 % 

3) prodej budov v Brně 27 100 0 -100 % 

8) čerpání fondu televizních poplatků 2 686 957 2 860 718 - 

 VÝNOSY CELKEM 3 088 729 3 208 319 4 % 

4) mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 894 149 917 848 3 % 

5) výrobní úkol 1 263 766 1 138 575 -10 % 

6) provozní a režijní náklady 812 431 777 669 -4 % 

7) DPH bez nároku na odpočet 272 326 238 131 -13 % 

8) odpisy dlouhodobého majetku 204 909 234 149 14 % 

8) odpisy ocenitelných práv, změna stavu, aktivace -358 852 -98 053  - 

 NÁKLADY CELKEM 3 088 729 3 208 319 4 % 

 

 

 

Komentář k výsledkům hospodaření za 1. pololetí 2017 

 

1) Výnosy z podnikatelské činnosti (prodej reklamy, sponzoringu, práv a dalších) dosáhly za 1. pololetí 

49 % celoročního plánovaného objemu, což je v souladu s plánem prodeje reklamy, sponzoringu a práv 

i přijatými vklady do výroby. V současné době se předpokládá, že plánovaný celoroční objem výnosů 

z podnikatelské činnosti bude dosažen.  

 

2) Ostatní výnosy dosáhly za 1. pololetí 49 % celoročního plánovaného objemu, což je v souladu  

s rozpočtem. V současné době se předpokládá, že plánovaný objem ostatních výnosů bude dodržen. 

Ostatní výnosy zahrnují zejména přijaté úroky z volných peněžních prostředků uložených  

na bankovních účtech a ve státních dluhopisech, kurzové zisky, výnosy související s vymáháním 

televizních poplatků (přirážky k televizním poplatkům, náhrady nákladů na právní zastoupení při 

soudním vymáhání dlužných poplatků), výnosy z prodeje materiálu a dlouhodobého majetku a náhrady 

škod od pojišťoven. K meziročnímu snížení došlo především v důsledku nižších kurzových zisků  

a přijatých úroků ze státních dluhopisů, protože v červnu 2016 skončila jedna emise.  

 

3) Prodej budov v Brně - Při sestavování rozpočtu v listopadu 2016 se počítalo s tím, že prodej budovy 

Jezuitská bude dokončen až v roce 2017. Prodej se však podařilo dokončit již v prosinci 2016, kdy ČT 

také dostala zaplaceno 70 018 139 Kč. Z pohledu cash-flow roku 2017 to znamená, že příjmy budou 
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o 70 mil. Kč nižší, než bylo plánováno v rozpočtu. Stav finančních prostředků ovlivněn nebude, 

protože peněžní prostředky za prodej Česká televize již obdržela v roce 2016. 

 

4) Náklady na mzdy a zákonné pojištění ke mzdám dosáhly za 1. pololetí 49,6 % ročního plánovaného 

objemu. Přesný vývoj ve druhém pololetí bude záviset na čerpání dovolených, nemocnosti a objemu 

přesčasů. Navýšení oproti 1. polovině roku 2016 je dán zejména plošným zvýšením mezd o 2 % od 1. 

1. 2017, které bylo plánováno v rozpočtu.  

 

5) Výrobní úkol dosáhl za 1. pololetí 52 % celkových ročních plánovaných nákladů. Vývoj nákladů během 

roku závisí na průběhu a dokončování výroby pořadů a nákupu licencí. V 1. polovině roku bylo 

dokončeno více sportovních pořadů a také pořízeno více licencí ke sportovním akcím, než je plánováno 

na 2. polovinu roku. Do výroby jsou zařazovány jen pořady, na které jsou naplánovány finanční 

prostředky, a zároveň se průběžně sleduje, zda nedochází k překročení rozpočtu jednotlivých projektů, 

aby byl dodržen roční rozpočet na celou výrobu. Výrobní úkol za 1. pololetí 2017 je nižší oproti 

stejnému období roku 2016 zejména z toho důvodu, že v roce 2016 se konalo ME ve fotbale a dále bylo 

vyrobeno více zejména dramatických pořadů. 

 
6) Provozní a režijní náklady zahrnují zejména náklady spojené s distribucí signálu (náklady na vysílací síť 

a přenosy), s programem (kolektivní správa autorů a provozovací honoráře) a s výběrem televizních 

poplatků. Dalšími významnými položkami jsou náklady na opravy a udržování, náklady na energie, 

ostatní osobní náklady, sociální náklady a výzkum sledovanosti a hodnocení naplňování veřejné služby. 

Za 1. pololetí nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na plánované provozní a režijní 

náklady a předpokládá se, že skutečnost za celý rok nepřesáhne rozpočet. Pokles oproti 1. polovině 

roku 2016 je dán zejména snížením nákladů na vysílací sítě (pozemní a satelitní distribuce obsahu 

programů ČT). Díky nově vysoutěžené smlouvě na satelitní distribuci signálu se roční náklady snížily  

o 43 mil. Kč. 

 

7) Náklady v podobě DPH bez nároku na odpočet představují část DPH, které musí Česká televize zaplatit 

svým dodavatelům, ale nemůže si ho nárokovat zpět. Výše DPH bez nároku na odpočet  

v daném období se odvíjí od objemu nákupů v dané sazbě DPH a koeficientu, který zase závisí  

na dosažených výnosech. Výši DPH ovlivňují také zaplacené zálohy. DPH bez nároku na odpočet je tedy 

mandatorním nákladem, který vychází ze struktury nákupů v daném roce. Pokles oproti 1. polovině 

roku 2017 je dán jednak vyšším zálohovým koeficientem o 1 procentní bod a dále menším objemem 

přijatých plnění (nižší výrobní úkol a provozní náklady). 

 
Novela zákona o DPH 

Od 1. 7. 2017 je v platnosti novela zákona o DPH, která mění způsob nároku na odpočet DPH na 

vstupu pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání ze zákona, tedy i pro Českou televizi. 

Česká televize i nadále nebude mít nárok na plný odpočet DPH na vstupu, dochází však ke změně ve 

způsobu stanovení poměrného koeficientu, kterým se nárok na odpočet krátí. Novela doplňuje do 

zákona doposud chybějící ustanovení, které řeší nárok na odpočet DPH pro veřejnoprávní televizní 

a rozhlasové vysílatele. Česká televize ve spolupráci s daňovými poradci vypracovala metodiku 

postupu stanovení poměrného koeficientu a jeho aplikaci v souladu s novelou zákona. Na základě 
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vypracované metodiky lze odhadnout, že nárok ČT na odpočet DPH se zvýší ze současných 10 % na 

přibližně 70 %. Přesný dopad na rok 2017 nelze však v současné době přesně předvídat, protože bude 

záležet i na přístupu a výkladu novely zákona ze strany finanční správy. První daňové přiznání DPH 

podle podmínek novelizovaného zákona bude podáno za měsíc červenec, tedy ve druhé polovině 

srpna. Víc informací k posouzení dopadu změny zákona na rok 2017 i na roky následující bude známo 

až ve 2. polovině roku 2017. 

 

Rozhodnutí finanční správy o snížení nároku na odpočet 

DPH bez nároku na odpočet za 1. pololetí 2017 nezahrnuje částku ve výši 41 mil. Kč, která představuje 

nedoplatek DPH za část měsíců let 2012 a 2013 vyměřený Odvolacím finančním ředitelstvím v lednu 

2017. Tento nedoplatek vznikl změnou přístupu finanční správy k metodice stanovení krácení DPH 

na vstupu a byl Finančním úřadem pro hlavní město Prahu a následně i Odvolacím finančním 

ředitelstvím aplikován zpětně na předchozí roky. Novou metodikou finanční správa snížila České 

televizi nárok na odpočet DPH na vstupu. Česká televize spolu s daňovými poradci s postupem 

finanční správy nesouhlasí a proti rozhodnutí podala žalobu o neplatnost. Žaloba nemá odkladný 

účinek na rozhodnutí, a proto musela ČT v lednu 2017 zaplatit Finančnímu úřadu 41 mil. Kč. Protože 

se ČT domnívá, že tento nedoplatek byl vyměřen neoprávněně, je v účetnictví veden jako 

pohledávka za Finančním úřadem, nikoliv v nákladech. Z pohledu cash-flow tato částka představuje 

neplánovaný výdaj, který snižuje stav finančních prostředků oproti rozpočtu.   

 

Finanční úřad pro hlavní městu Prahu v červnu vyhověl žádosti České televize o posečkání úhrady 

daně ve výši 92 mil. Kč do konce roku 2017. Jedná se o částku vyplývající se zatím neukončených 

řízení týkajících se let 2014 a 2015. Finanční správa chce i na tyto roky uplatnit změněnou metodiku 

výpočtu krácení DPH na vstupu, stejně jako to učinila za roky 2012 a 2013. Existuje tedy reálná 

varianta, že na základě budoucích rozhodnutí Finančního úřadu a Odvolacího finančního ředitelství 

bude snížen nárok na odpočet DPH na vstupu i za roky 2014 až 2016. Pokud by taková situace nastala, 

bude ČT muset zaplatit až 100 mil. Kč, které budou představovat neplánovaný výdaj roku 2017.  

Následně se bude ČT opět domáhat zrušení rozhodnutí soudní cestou.    

 
 

8) Čerpání fondu televizních poplatků, odpisy dlouhodobého majetku, odpisy ocenitelných práv, změna 

stavu a aktivace jsou účetní operace, které nepředstavují příjem nebo výdej finančních prostředků a 

jsou ovlivněny skutečným dokončováním výroby, pořizováním pořadů a jejich odvysíláním, nákupem 

majetku a přesným okamžikem jeho zařazení do používání.  
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3. ROZVAHA 
_________________________________________________________________ 

 
 

Aktiva (v tis. Kč) v netto hodnotách  
Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

30.6.2017 
Změna 

1. STÁLÁ AKTIVA 3 231 880 3 187 988 -43 892 

Dlouhodobý nehmotný majetek  588 761 602 362 13 601 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 643 037 2 585 521 -57 516 

Dlouhodobý finanční majetek 82 105 23 

2. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 322 598 4 176 648 -145 950 

Zásoby (hotové a rozpracované pořady) 947 871 1 019 134 71 263 

Pohledávky 743 674 757 659 13 985 

Finanční majetek 2 341 404 2 193 307 -148 097 

Jiná aktiva 289 649 206 548 -83 101 

AKTIVA CELKEM 7 554 478 7 364 636 -189 842 

 

Pasiva (v tis. Kč)  
Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

30.6.2017 
Změna 

1. VLASTNÍ ZDROJE 6 632 745 6 677 674 44 929 

Vlastní jmění  2 606 714 2 606 716 2 

Sociální fond  22 964 22 964 0 

Fond tv poplatků 4 003 067 4 047 994 44 927 

2. CIZÍ ZDROJE 921 733 686 962 -234 771 

Krátkodobé závazky  913 500 683 230 -230 270 

Jiná pasiva 8 233 3 732 -4 501 

PASIVA CELKEM 7 554 478 7 364 636 -189 842 

 
U aktiv a pasiv došlo k následujícím významnějším změnám: 

 

 Největší přírůstky u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku představují televizní práva 

k nakoupeným pořadům, distribuční filmy a nově pořízená televizní technika. Pokles 

dlouhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je dán odpisy za 1. pololetí 2017. 

 

 Zásoby zahrnují převážně rozpracované a dokončené pořady vlastní výroby, které zatím nebyly 

odvysílány. U nedokončené výroby došlo k nárůstu díky zvýšené rozpracovanosti hrané, divadelní, 

hudební, dokumentární a dětské tvorby a sportovních pořadů. U hotové výroby došlo ke snížení 

odvysíláním již dříve dokončených pořadů především dramatických a dokumentárních, ale  

i zábavných, divadelních a hudebních. 

 

 Pohledávky a závazky viz kapitola č. 4  
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4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
__________________________________________________________________________________ 

 

Pohledávky a jiná aktiva (v tis. Kč) 
Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

30.6.2017 
Rozdíl 

Odběratelé a dohadné účty 196 385 224 603 28 218 

Poskytnuté zálohy 90 468 14 580 -75 888 

Pohledávky z předepsaných televizních poplatků 477 002 505 660 28 658 

Ostatní pohledávky 14 409 46 340 31 931 

Opravná položka k pohledávkám -34 590 -33 524 1 066 

Jiná aktiva (zejména sportovní práva) 289 649 206 548 -83 101 

CELKEM 1 033 323 964 207 -69 116 

 

Pohledávky za odběrateli se vyvíjí v závislosti na prodaných objemech reklamy a ostatních komerčních 

plnění. K 30. 6. 2017 nemá ČT žádné významné pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti.  

 

Poskytnuté zálohy zahrnují zejména předplacená televizní práva ke sportovním akcím. V 1. pololetí byly 

vyúčtovány zálohy ke konaným sportovním akcím a došlo k jejich zaúčtování do nákladů. 

 

Nárůst pohledávek z předepsaných televizních poplatků během 1. pololetí 2017 je běžnou skutečností, 

která se opakuje každý rok (k 30. 6. 2016 činily pohledávky 508 mil. Kč) a je dána tím, že se pravidelně 

každý měsíc předepisují poplatky podle aktuálního stavu evidence poplatníků, ale některé platby 

přicházejí se zpožděním a jsou následně běžným způsobem upomínány, aby byly co nejdříve zaplaceny. 

Předpokládá se, že stav pohledávek na konci roku bude srovnatelný se stavem na konci roku 2016.  

 

Ostatní pohledávky zahrnují pohledávky za zaměstnanci, pohledávku z titulu DPH a jiné pohledávky. 

Nárůst ostatních pohledávek představuje zejména pohledávka z titulu DPH za Finančním úřadem ve výši 

41 mil. Kč v souvislosti se změnou přístupu finanční správy ke způsobu stanovení výše krácení DPH  

na vstupu v letech 2012 a 2013 (více v kapitole 2 v bodě 7). 

 

Jiná aktiva představují hlavně již pořízená televizní práva, jejichž licence začíná až po 30. 6. 2017 nebo se 

vztahují k akcím, které se budou konat v následujících letech. Pokles zůstatku jiných aktiv je dán zejména 

užitím televizních práva a práv ke sportovním akcím, které se konaly v 1. polovině 2017. 

 

Závazky a jiná pasiva (v tis. Kč) 
Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

30.6.2017 
Rozdíl 

Dodavatelé a dohadné účty 655 195 434 421 -220 774 

Ostatní závazky 258 305 248 809 -9 496 

Jiná pasiva 8 233 3 732 -4 501 

CELKEM 921 733 686 962 -234 771 
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Česká televize hradí své závazky v souladu s podmínkami dohodnutými se svými obchodními partnery. 

Česká televize nemá závazky po lhůtě splatnosti, pouze eviduje závazky z důvodu smluvně dohodnutých 

pozastávek nebo splátkového kalendáře. 

 

Pokles závazků proti stavu k 31. 12. 2016 souvisí se zaplacením nákupů z posledních dvou měsíců před 

koncem roku. K stejnému vývoji dochází pravidelně každý rok.    
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5. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
________________________________________________________________________________ 

 

Změnu stavu finančního majetku během 1. pololetí 2017 ukazuje následující přehled o peněžních tocích. 

Z přehledu je vidět, že čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů před zohledněním DPH bez 

nároku na odpočet dosáhla kladných 131 mil. Kč. 

 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) - v tis. Kč 1. POL 2017 

Výnosy celkem 3 208 319 

Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet 2 970 188 

Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet 238 131 

Úpravy o nepeněžní operace a mimořádné položky 413 637 

Čistý peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 651 768 

Změna stavu pracovního kapitálu -220 590 

Výdaje spojené s nákupem akvizic (ocenitelná práva) -154 856 

Čistý peněžní tok před úroky a investiční činností 276 322 

Přijaté úroky 21 407 

Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku (mimo akvizice)  -167 065 

ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ ZA OBDOBÍ 130 664 

   

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (31. 12. 2016) 2 341 404 

Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za období 130 664 

Platba Finančnímu úřadu dle rozhodnutí o snížení nároku odpočtu DPH v letech 
2012 a 2013 

-40 630 

DPH bez nároku na odpočet -238 131 

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (30. 6. 2017) 2 193 307 

 

Za 1. pololetí 2017 poklesly celkové finanční prostředky o 148 mil. Kč, při zohlednění neplánované platby 

Finančnímu úřadu by to bylo 107 mil. Kč. 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 předpokládá, že finanční prostředky za 12 měsíců roku 2017 poklesnou  

o 398 mil. Kč. Tento předpoklad je nutné upravit o dvě události, které nebyly v době sestavování rozpočtu 

známy: ukončení prodeje všech budov v Brně ještě v roce 2016 a rozhodnutí Odvolacího finančního 
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ředitelství o změně přístupu ke stanovení krácení DPH na vstupu a snížení nároku na odpočet v letech 

2012 a 2013. Obě tyto události mají vliv na cash-flow ČT v roce 2017. 

 

Pokles finančních prostředků v roce 2017 předpokládaný v rozpočtu (mil. Kč)  -398 

Prodej budov v Brně: posun příjmů z prodeje do roku 2016 (nemá vliv na konečný 
stav finančních prostředků) 

-70  

Platba Finančnímu úřadu dle rozhodnutí o snížení nároku odpočtu DPH v letech 
2012 a 2013 (má vliv na stav finančních prostředků) 

-41 

Maximální pokles finančních prostředků v roce 2017 po zohlednění nových 
událostí (mil. Kč) 

-509 

 

Na základě dosavadního vývoje hospodaření lze předpokládat, že plánovaný stav financích prostředků 

k 31. 12. 2017 ve výši 1,86 miliardy Kč bude dodržen a jediným faktorem, který může tuto částku snížit, 

bude 41 mil. Kč již zaplacených Finančnímu úřadu, případně další budoucí rozhodnutí finanční správy 

vyplývajících z doposud otevřených řízení (viz kapitola 2 bod 7 „Rozhodnutí finanční správy o snížení 

nároku na odpočet“). 

 
Na konci června má Česká televize ve spořicích státních dluhopisech uloženo celkem 800 mil. Kč. U části 

dluhopisů je výnos reinvestován připsáním dalších státních dluhopisů a navyšuje tak jejich hodnotu.  

K 30. 6. 2017 byl reinvestován výnos ve výši 74 mil. Kč. Emise dluhopisů mají splatnost v rozmezí prosinec 

2017 až prosinec 2020. Spořicí státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí a patří mezi nejbezpečnější, 

konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem a garancí splacení 

dlužné částky. Výnos z prémiového a reinvestičního spořicího dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou 

a výnos z proti-inflačního dluhopisu je pak dán procentní změnou indexu spotřebitelských cen. Výnosy 

z dluhopisů tedy nejsou navázány na změny úrokových sazeb v ekonomice. 
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6. TELEVIZNÍ POPLATKY 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Stav evidovaných televizních přijímačů k 30. 6. 2017 

 

Evidované přijímače (v ks)  
Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

30.6.2017 
Rozdíl % 

Domácnosti 3 301 021 3 307 911 0,2 % 

Právnické osoby 215 831 217 654 0,8 % 

STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ 3 516 852 3 525 565 0,2 % 

 

K 30. 6. 2017 evidovala Česká televize celkem 3 525 565 televizních přijímačů. Oproti počátku roku se 

počet zvýšil o 8 713 přijímačů, a to jak u domácností (+6,9 tis.), tak i u právnických osob (+1,8 tis.). Od roku 

2009 tak došlo podruhé k meziročnímu navýšení počtu evidovaných poplatníků. K nárůstu počtu 

evidovaných tv přijímačů u domácností došlo díky oslovovací akci, kdy na základě dat o odběratelích 

elektrické energie bylo dopisem osloveno 78 500 domácností. 

 

V současném systému je jediným způsobem k získání nových poplatníků realizace průběžných 

oslovovacích akcí. Bez jejich realizace by mohl být propad počtu poplatníků výrazný. 

 

Příjem z televizních poplatků za 1. pololetí 2017 

 

Příjem z televizních poplatků (v tis. Kč) 
Rozpočet 

2017 

Skutečnost 
6 měsíců 

2017 
Plnění % 

Příjem z televizních poplatků 5 650 000 2 868 940 51 % 

 

 

Příjem z televizních poplatků se za 1. pololetí 2017 vyvíjel podle očekávání a dosáhl 51 % ročního plánu. 

Na příjem má vliv kromě počtu poplatníků i počet a úspěšnost upomínacích a vymáhacích akcí. Proto se 

Česká televize zaměřuje na vymáhání dlužných poplatků a zároveň hledá nové způsoby, jak dosáhnout 

v upomínání a vymáhání ještě větší úspěšnosti.  
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7. INVESTICE 
_____________________________________________________________ 

 

Rozpočet na pořízení investic v roce 2017 byl schválen ve výši 385 mil. Kč. Dále byly do roku 2017 

převedeny prostředky z roku 2016 ve výši 166 mil. Kč. Jedná se o prostředky plánované na nákup 

dlouhodobého majetku, které však nebyly vynaloženy, protože do konce roku 2016 nebyla dokončena 

realizace těchto investic. Celkem je tedy na investice v roce 2017 určeno 551 mil. Kč. 

 

 

 
 

 

Stav rozpracovanosti jednotlivých investic za 1. pololetí 2017 je v souladu s požadavky na realizaci  

a u žádné investice nedochází k výraznému zpoždění v porovnání s plánem. Investice v hodnotě 354 mil. 

Kč, což představuje 64 % z finančního objemu plánu investic, jsou k 30. 6. 2017 ve stavu, kdy plnění probíhá 

nebo již proběhlo. Procento uskutečněných a probíhajících plnění za 1. pololetí roku 2017 je na obdobné 

úrovni jako v předcházejícím roce. 

 

  

551 350

64 %

V
TI
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INVESTICE

Plán na rok 2017

Uskutečněná a probíhající plnění za 1POL 2017
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8. ZÁVĚR 
_____________________________________________________________ 

 

 

Hospodaření České televize za 1. pololetí 2017 bylo v souladu s plánem a na základě dosavadního vývoje 

lze očekávat, že bude dodržen i schválený celoroční rozpočet.  

 

Pravidelnému sledování a vyhodnocování hospodaření věnuje Česká televize mimořádnou pozornost. 

Schválený rozpočet na rok je alokován na útvary a detailně rozepsán na jednotlivé nákladové druhy  

a projekty. Vývoj skutečnosti je pak průběžně sledován a ředitelé na 1. stupni řízení dostávají pravidelně 

během roku reporty o finanční situaci jejich útvarů, na základě kterého mohou rozpočet řídit. Nově 

schvalované projekty (výroba pořadů) potom musí být v souladu s tříletými programovými plány, které 

zase vycházejí z dlouhodobých ekonomických plánů. Ekonomické řízení České televize je nastaveno tak, 

aby nedošlo k vynaložení prostředků, které nebyly schváleny, a aby mohlo být včas reagováno na případné 

neočekávané události.  

 


