NÁVRH OSNOVY
VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2019

Návrh osnovy Výroční zprávy o hospodaření definuje základní kapitoly a přílohy se
stručným popisem jejich obsahové náplně. Výroční zpráva o hospodaření bude
sestavena tak, aby podala souhrnný a ucelený přehled o hospodaření a dosažených
ekonomických výsledcích České televize v roce 2019. Popis a zhodnocení hospodaření
bude vycházet ze schváleného rozpočtu, účetní závěrky a dalších dat zaznamenaných
v informačních systémech České televize. Součástí Výroční zprávy bude účetní závěrka
České televize za rok 2019 a přehled pohledávek a závazků. Účetní závěrka i Výroční
zpráva budou ověřeny nezávislým auditorem a zpráva auditora bude zahrnuta
do Výroční zprávy.

Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize

13. března 2020

Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2019
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a výroční zprávě
Úvodní slovo generálního ředitele
Ukazatele hospodaření (tabulky a grafy shrnující hospodaření ČT)
1. Úvod
2. Obecné údaje
▪
▪
▪
▪

Charakteristika společnosti
Organizační struktura
Naplňování požadavků práva Evropské unie
Hospodaření České televize v evropském srovnání

3. Ekonomika a zhodnocení hospodářských výsledků
▪
▪

▪
▪

Rozpočet (porovnání rozpočtu a skutečnosti)
Změny v hlavních položkách rozvahy během roku 2019:
o Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
o Zásoby (dokončené a nedokončené pořady)
o Finanční majetek (včetně cash flow)
o Pohledávky a závazky
Porovnání skutečnosti let 2019 a 2018 u výnosů a nákladů
Obchodní aktivity

4. Výroba a vysílání
▪

Vyrobené a odvysílané pořady podle žánrů

5. Řízení lidských zdrojů
▪
▪
▪

Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Sociální výlohy na zaměstnance

6. Investiční činnost
▪

Objem pořízených investic podle kategorií

7. Televizní poplatky
▪
▪
▪
▪
▪

Výběr televizních poplatků
Upomínání a vymáhání televizních poplatků
Evidovaní poplatníci
Příjem z televizních poplatků
Televizní poplatky v Evropě

8. Účetní závěrka a audit
9. Činnost útvaru interního auditu
10. Výhled na následující období

2

Přílohy
Přílohy ke kapitole Ekonomika a zhodnocení hospodářských výsledků
▪

Náklady a výnosy v porovnání s rokem 2018 a rozpočtem

Přílohy ke kapitole Výroba a vysílání
▪
▪

Přehled výroby pořadů
Odvysílané pořady podle programových typů

Přílohy ke kapitole Televizní poplatky
▪
▪

Vývoj počtu televizních přijímačů
Úhrady televizních poplatků

Seznam zkratek a pojmů
Účetní závěrka k 31. prosinci 2019
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