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Z důvodů přijatých opatření Vládou ČR v souvislosti se šířením onemocnění koronaviru došlo ke
zrušení, pozastavení nebo posunutí realizace výroby pořadů a dalších projektů naplánovaných na rok
2020. Zároveň jsou vyráběny pořady a realizovány nákupy, které nebyly plánovány.
Na straně příjmů očekáváme významně nižší objem prodejů reklamy a sponzoringu, zejména
navázaných na zrušené a posunuté sportovní akce.
Níže uvedený odhad dopadu provedených změn na rozpočet České televize v roce 2020 v souvislosti
se situací kolem koronaviru je aktualizací materiálu z 24. dubna 2020, který byl předán Radě ČT.
Položky navyšující náklady rozpočtu roku 2020
Nové pořady (UčíTelka, Život na třetí, Láska v čase korony, Linka 1212 atd.)
Nový program ČT3 - reprízné za odvysílané archivní pořady
Vícenáklady spojené s přerušením a znovuobnovením výroby dramatiky
Ochranné pracovní prostředky, dezinfekce, čištění prostor
Mimořádné odměny – UčíTelka, ČT3, zvláštní příplatky pro zpravodajství
CELKEM

mil. Kč
24
22
10
4
4
64

Položky snižující výnosy rozpočtu roku 2020
Nižší výnosy sponzoring a reklama v roce 2020
Nižší výnosy prodej práv v roce 2020
CELKEM

mil. Kč
120
30
150

Položky snižující náklady rozpočtu roku 2020
Zrušené sportovní akce v roce 2020
Zrušená a redukovaná výroba plánovaných pořadů v roce 2020
Nerealizované pracovní cesty v roce 2020
Náklady na nerealizované prodeje práv v roce 2020
Nižší odvod do Státního fondu kultury (nižší výnosy z reklamy) v roce 2020
CELKEM

mil. Kč
83
40
5
9
9
146

Položky přesunuté do roku 2021, navyšující náklady a investice roku 2021 nad
rámec standardního rozpočtu a nad úroveň platných dlouhodobých plánů
Posunuté sportovní akce z roku 2020 do roku 2021
Posun výroby dramatiky z roku 2020 do roku 2021
Posun investičních akcí a oprav z roku 2021 do roku 2021
CELKEM

mil. Kč
174
19
50
243

Změny rozpočtu ČT na rok 2020 v důsledku epidemie jsou průběžně sledovány a analyzovány.
Neplánované nebo zvýšené výdaje jsou financovány v rámci celkového rozpočtu tak, aby nedošlo za
celý rok 2020 k jeho překročení. Vzhledem k potřebě získat časový prostor pro vyhodnocení celkových
dopadů epidemie na rozpočet České televize, zejména pak na příjmovou stránku, bylo i dočasně
pozastaveno schvalování některých plánovaných projektů. Podrobná analýza bude provedena na
výsledcích hospodaření za 1. pololetí, včetně případné odhadované korekce příjmů z poplatků od
právnických a fyzických osob, a dle zjištěných skutečností budou přijata opatření na začátku 2. poloviny
roku.
Společně se zprávou o hospodaření České televize za 1. pololetí 2020 bude vypracován i celkový
přehled dopadů změn na rozpočet roku 2020 a výhled na 2. polovinu roku.
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