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Výsledky hospodaření České televize v roce 2003
Česká televize byla zřízena dnem 1. ledna 1992 zákonem ČNR č. 483/1991 Sb. v platném znění, jako právnická osoba, která
hospodaří s vlastním majetkem. Stát neodpovídá za její závazky a Česká televize neodpovídá za závazky státu, není závislá na
státním rozpočtu a je poplatníkem všech příslušných daní. Česká televize se nezapisuje do obchodního rejstříku.
Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky.
Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je jmenován Radou České televize.
Rada České televize je orgánem, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů
České televize. Rada je ze své činnosti odpovědná Parlamentu České republiky.
Základem organizační struktury České televize ve smyslu zákona č. 483/1991 Sb., v platném znění a Statutu České televize
schváleného Radou České televize jsou:
• Česká televize v Praze
• Televizní studio Brno
• Televizní studio Ostrava
Pro účely ekonomického řízení se tyto organizační celky označují jako samostatně hospodařící jednotky. Vzájemně poskytnuté
výkony, práce a služby se zúčtovávají v cenách vnitropodnikových výkonů.
Finanční prostředky jsou jednotlivým samostatně hospodařícím jednotkám přidělovány na základě rozpočtu schváleného
Ekonomickou radou ČT, generálním ředitelem ČT a Radou ČT.
Zdroji pro financování hospodaření České televize jsou výnosy z televizních poplatků a příjmy z podnikatelské činnosti. Rozsah podnikání České televize je přitom omezen tak, že jeho předmět musí souviset s tvorbou a šířením televizních programů
a nesmí ohrozit poslání České televize stanovené zákonem. Příjmy získané podnikatelskou činností může Česká televize podle zákona použít pouze k financování své činnosti. Cílem hospodaření České televize není vytváření zisku, ale tvorba příjmů
nutných k tomu, aby Česká televize mohla plnit své poslání stanovené zákonem.
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Výnosy

z televizních poplatků o 35,3 mil. Kč. Plnění v roce 2002
zlepšilo čerpání vytvořené rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v částce 46,0 mil. Kč.

Celkové rozpočtové a skutečné výnosy a podíl organizačních součástí na jejich plnění byly v roce 2003 následující:
(v tis. Kč)
skutečné výnosy
5 004 159
rozpočtové výnosy
4 588 356
překročení rozpočtu výnosů
415 803

Podrobnější číselné údaje jsou uvedeny v Tabulce č. 1: Plnění rozpočtu výnosů a nákladů v roce 2003, str. 15.

Pro potřeby hodnocení hospodaření České televize je účelné vyloučit pořizovací hodnotu prodaných cenných papírů
v částce 652 006 tis. Kč z celkového objemu nákladů
i výnosů. Po eliminování tohoto vlivu bylo plnění rozpočtu
výnosů následující:
(v tis. Kč)
upravené výnosy
4 352 153
rozpočtové výnosy
4 588 356
neplnění rozpočtu výnosů
-236 203
Podíl na skutečných výnosech:
ČT v Praze
TS Brno
TS Ostrava

(v %)
89,2
4,9
5,9

Neplnění plánovaných výnosů ovlivnil zejména výrazný propad příjmů za vysílání reklamy o 211,5 mil. Kč, tj. o 19,7 %
a předpokládaných přínosů z restrukturalizace ČT.
Naproti tomu ke zlepšení oproti plánu došlo u dalších aktivit
České televize, zejména tržeb z prodeje práv o 17,8 mil. Kč,
výnosů za vysílání sponzorovaných pořadů o 12,0 mil. Kč
a výnosů za výrobu pořadů o 10,2 mil. Kč.
Plnění výnosů roku 2003 v porovnání s rokem 2002:
(v tis. Kč)
skutečné výnosy roku 2002
4 560 097
skutečné výnosy roku 2003
4 352 153
rozdíl
-207 944
V porovnání s rokem 2002 vykazuje příjmová stránka rozpočtu zhoršení, a to o 4,6 %, zejména v oblasti vysílání reklamy o 108,4 mil. Kč a rovněž klesajícím trendem výnosů
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Rozhodující příjmovou položkou rozpočtu České televize
jsou výnosy z televizních poplatků, které v roce 2003
činily 2 903 385 tis. Kč a tvořily 66,7 % z celkového obratu
při plnění stanoveného rozpočtu na 99,0 %. Klesající trend
výnosů odpovídá neustálému snižování počtu evidovaných
přijímačů, přičemž meziroční pokles činil 35 328 tis. Kč
a zvýšil se oproti propadu v letech 2002/2001, který činil
pouze 8,6 mil. Kč.
Ke konci roku 2003 bylo evidováno 3 271 703 tv přijímačů,
tj. o 32 795 méně oproti stavu k 1. 1. 2003.
Česká televize vynakládá značné úsilí na vyhledávání neevidovaných přijímačů, zejména u právnických osob, a vymáhání dlužných poplatků. Platný zákon o rozhlasových
a televizních poplatcích zakotvuje sankce za neplacení
poplatku, avšak jeho vymahatelnost je velmi obtížná, neboť
nestanovuje postupy a nástroje ke kontrole placení. Zlepšení v této oblasti je očekáváno v souvislosti s novelizací
zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Díky aktivnímu přístupu České televize se podařilo z předepsaných
poplatků vyinkasovat 98 %. Neevidované přijímače však
představují značný únik finančních zdrojů.
Další významnou část výnosů tvoří tržby z podnikatelských aktivit, které představují rovněž podstatnou složku
financování činnosti České televize.
Výnosy za vysílání reklamy, teleshoppingu a teletextu
realizované ve výši 925 889 tis. Kč (tj. 21,3 % z dosažených výnosů) zaznamenaly oproti roku 2002 zhoršení o 92
553 tis. Kč, a to v oblasti vysílání reklamy, kde pokles oproti
předchozímu období dosáhl 108 359 tis. Kč.
Z celkového objemu připadá na:
vysílání reklamy
vysílání teleshoppingu
vysílání teletextu

(v tis. Kč)
864 611
17 603
43 675

Výnosy

Neplnění plánovaných výnosů za vysílání reklamy o 211 509
tis. Kč, jejichž rozpočet na rok 2003 byl nadhodnocen,
vzniklo částečně i v důsledku celkového vývoje na reklamním trhu, kdy došlo k celkovému poklesu výdajů
inzerentů za reklamu. Při uzavírání celoročních kontraktů
v závěru roku 2002 na příští rok se do výsledků prodeje
reklamních časů promítla i zhoršená pozice České televize
daná nižší sledovaností. Přesto, že v návaznosti na rostoucí sledovanost se zvýšily výnosy v druhé polovině roku,
a částečně tak eliminovaly dopad z prvního pololetí, nebyl
stanovený roční rozpočet splněn. Společnost ARBOmedia,
s. r. o., která zajišťuje pro Českou televizi prodej vysílacích časů, realizovala výnosy za reklamní vysílání ve výši
849 500 tis. Kč.
Výnosy za vysílání teleshoppingu, pro který byla ve vysílacím schématu vymezena rozšířená doba vysílání, byly
oproti rozpočtu vyšší o 1 675 tis. Kč při zlepšení oproti
minulému roku o 17 016 tis. Kč.
Tržby za vysílání teletextu nebyly splněny o 2 397 tis. Kč
a v porovnání s rokem 2002 byly nižší o 1 210 tis. Kč.
V oblasti vysílání sponzorovaných pořadů přetrvává
zájem klientů o tento produkt, což se promítá do zvýšení
výnosů oproti roku 2002 o 1 250 tis. Kč a oproti rozpočtu
o 12 026 tis. Kč (o 7,6 %).
Převážná většina obchodních případů byla zajištěna agenturou ARBOmedia, s. r. o. v následujícím členění podle
jednotlivých aktivit:
(v tis. Kč)
sportovní pořady
36 040
časomíra
27 088
počasí, dopravní servis
44 148
ostatní pořady
63 760
Objem výnosů z prodeje služeb, práv a výroby pořadů
zúčtovaný v částce 233 639 tis. Kč byl oproti roku 2002
o 23 670 tis. Kč nižší. Oproti plánu na rok 2003 bylo dosaženo zlepšení o 24 296 tis. Kč, a to zejména vlivem překročení rozpočtu v oblasti prodeje práv.
Tržby z prodeje práv dosáhly oproti roku 2002 zlepšení,
a to o 3 111 tis. Kč, tj. o 5,6 %. Dochází však k výraznému snížení prodeje práv do zahraničí (o 10,4 mil. Kč) se
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současným růstem prodeje práv v tuzemsku (o 4,6 mil. Kč
za prodej práv k seriálům ČT) a růstem výnosů z kinodistribuce (o 5,5 mil. Kč v návaznosti na úspěch filmu Pupendo). Oproti plánu roku 2003 bylo dosaženo zlepšení
o 17 820 tis. Kč, tj. o 43,7 % při následující struktuře realizovaných výnosů:
(v tis. Kč)
prodej práv k tv pořadům do zahraničí
14 303
prodej práv k tv pořadům v tuzemsku
15 547
merchandising
3 437
prodej audiopráv
1 350
prodej videopráv
9 378
prodej práv ke sportovním přenosům
3 927
kinodistribuce
9 938
ostatní
720
celkem
58 600
Výnosy za výrobu pořadů (externí zakázky, koprodukce
apod.) realizované v celkové výši 16 417 tis. Kč byly plněny
téměř na úrovni předchozího roku, avšak oproti rozpočtu
dosáhly zlepšení o 10 167 tis. Kč.
Plánované tržby z prodeje služeb, které představují zejména příjmy za využívání volných výrobních kapacit externími zákazníky a tržby stravovacích zařízení, nebyly plněny
o 3 163 tis. Kč. Oproti výsledkům dosaženým v roce 2002,
ovlivněným jednorázovou úhradou Eurosportu za vysílání příspěvků poskytovaných do výměnné sítě EBU spolu
s vyššími tržbami za produkční služby v souvislosti
s významnými sportovními přenosy, zaznamenaly pokles
o 25 410 tis. Kč.
Ostatní výnosy, jejichž objem byl oproti roku 2002 v úhrnu
nižší o 11 626 tis. Kč zejména v důsledku poklesu výnosů
z úroků a krátkodobého finančního majetku, byly vykázány
z následujících činností:
(v tis. Kč)
výnosy z kompenzací (bartery)
42 860
ostatní výnosy
14 320
kursové zisky
10 393
zúčtování s EBU
(pozemní stanice, pronájem spoj. kapacit)
23 207
tržby z prodeje materiálu
4 674
úroky přijaté
5 063
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tržby z prodeje DHM, DDHM
výnosy minulých let
celkem

14 483
-266
114 734

Další součástí ostatních výnosů jsou např. přijaté pokuty
a penále, náhrady škod od pojišťovny, tržby z prodeje
vlastních výrobků, aktivace, mimořádné výnosy.
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O rezervách na opravy dlouhodobého hmotného majetku, tvořených v souladu se zákonem 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, nebylo v roce 2003 účtováno, avšak plnění roku
2002 zlepšuje čerpání této rezervy vytvořené v předchozích
letech o 46 109 tis. Kč. Opravné položky k pohledávkám
byly zrušeny nebo sníženy v částce 3 470 tis. Kč.

Náklady
Rozpočet nákladů na provoz a dosažená skutečnost
i v podílu jednotlivých organizačních součástí České televize byly v roce 2003 následující:
(v tis. Kč)
skutečné náklady

5 133 979

rozpočtové náklady

4 588 356

překročení rozpočtu nákladů

+545 623

Celkový objem nákladů a výnosů vykazuje oproti rozpočtu výrazné zvýšení, které je důsledkem realizování
obchodních operací s cennými papíry, vedených snahou
České televize o efektivnější zhodnocení dočasně volných
finančních prostředků. V rozpočtu České televize nejsou
plánovány obraty z obchodování s cennými papíry, ale
pouze zisk z této činnosti. Proto se pro účely porovnání
skutečnosti s plánem i porovnání meziročních obratů
pořizovací hodnota prodaných cenných papírů v částce
652 006 tis. Kč vylučuje z celkového objemu nákladů
a výnosů. Po eliminování tohoto vlivu bylo plnění rozpočtu
následující:
(v tis. Kč)
upravené náklady

4 481 973

rozpočtové náklady

4 588 356

úspora rozpočtu nákladů
Podíl na skutečných nákladech:
ČT v Praze

-106 383
(v %)
88,3

TS Brno

5,9

TS Ostrava

5,8

Celkové nižší čerpání ovlivňuje zejména výrazná úspora
nákladů na služby ve výši 128,8 mil. Kč a na spotřebované
nákupy ve výši 10,5 mil. Kč, přičemž plně pokrývá překročení osobních nákladů ovlivněné výplatou druhé části
zimní remunerace roku 2002 a letní remunerace 2003 na
základě závazku vyplývajícího z Dodatků č. 1 a 3 ke Kolektivní smlouvě na období let 2003 až 2004 Krátkodobé
části na rok 2003, včetně zákonného pojištění, v celkové
výši 61,1 mil. Kč mimo plán.

Z dílčích položek bylo podstatné úspory ve výši 30,6 mil. Kč
dosaženo v nákladech na autorské honoráře, zejména za
reprízné pořadů v důsledku omezování vysílání náročných
pořadů v nočních časech spolu s exkluzivním vykupováním
práv při výrobě. Pozastavením projektů restrukturalizace
a jejich přeměnou na Program změn, zvýšení výnosů
a snížení nákladů realizovaný ve vlastních kapacitách
nebyly použity plánované prostředky ve výši 34,0 mil.
Kč. V souvislosti s nesplněním plánovaných výnosů
za vysílání reklamy byly náklady na provizi společnosti
ARBOmedia, s. r. o. nižší o 17,2 mil. Kč oproti rozpočtu. V nákladech na výrobu pořadů bylo i po provedené
redukci rozpočtu v průběhu roku uspořeno dalších 21,9
mil. Kč. Rovněž daňové zatížení České televize nedosáhlo plánované úrovně, a to na dani z příjmů právnických
osob o 10,0 mil. Kč a DPH bez nároku na odpočet o 13,6
mil. Kč.

Náklady
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Plnění nákladů roku 2003 v porovnání s rokem 2002:
(v tis. Kč)
skutečné náklady roku 2002
4 958 881
skutečné náklady roku 2003
4 481 973
rozdíl
-476 908
Celkový objem nákladů v roce 2003 byl oproti úrovni předchozího roku nižší o 476 908 tis. Kč, tj. o 9,6 %.
K podstatnému snížení nákladů v roce 2003 o 295,1 mil. Kč
došlo zejména v oblasti výroby pořadů, především v důsledku úsporných opatření a zčásti i vlivem poklesu počtu
hodin vyrobených pořadů o 2,4 %, tj. o 181 hodin, při
naplnění vysílacího schématu, kdy v roce 2002 se konaly
sportovní akce mimořádného významu (ZOH, MS v kopané). Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob
byla v roce 2003 nižší o 129,3 mil. Kč, neboť v minulém
roce byly do nákladů kromě daně za běžný rok zahrnuty
doměrky daně za léta 1998–2001. V důsledku zastarávání
výrobní základny České televize dochází k postupnému
snižování odpisů dlouhodobého majetku, kdy pokles oproti
roku 2002 činil 57,7 mil. Kč.
Podrobnější číselné údaje jsou uvedeny v Tabulce č. 1:
Plnění rozpočtu výnosů a nákladů v roce 2003, str. 15.
Čerpání osobních nákladů činí v úhrnu 1 117 540 tis. Kč, tj.
24,9 % z objemu celkových nákladů v následujícím složení:
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mzdy
ostatní příjmy fyzických osob
zákonné pojištění
sociální náklady

(v tis. Kč)
790 633
39 184
282 768
4 955

Rozpočet osobních nákladů byl v roce 2003 překročen
o 62 691 tis. Kč (o 5,9 %) a ve vztahu k roku 2002 bylo
čerpání o 40 122 tis. Kč, tj. o 3,7 % vyšší, a to zejména
vyšším objemem vyplacených mezd (o 38 836 tis. Kč)
a návazně zákonného pojištění (o 14 047 tis. Kč). Uvedené
vyšší čerpání jak ve vztahu k předcházejícímu roku, tak i ke
stanovenému rozpočtu bylo ovlivněno výplatou remunerací
uskutečněnou na základě závazků vyplývajících z Kolektivní smlouvy na období let 2003 až 2004 Krátkodobé části na
rok 2003 a z Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě na období
let 2003 až 2004 Krátkodobé části na rok 2003 v celkové
výši včetně zákonného pojištění 61,1 mil. Kč mimo plán, při
krytí úsporami jednak v základních a smluvních mzdách,
jednak v ostatních rozpočtových položkách.
V roce 2003 pokračovalo snižování počtu zaměstnanců ČT.
Průměrný evidenční počet, který v roce 2003 činil 2 732,0
osob byl ve srovnání s rokem 2002 nižší o 73,75 osob přesto,
že v souvislosti s rozšířením regionálního vysílání k naplnění
úkolů vyplývajících ze zákona o České televizi byl zvýšen
počet zaměstnanců ve zpravodajství.
Tento trend postupného snižování jak plánovaného počtu,
tak skutečného počtu zaměstnanců byl podpořen organizačními změnami ve 2. pololetí roku 2003 s nástupem
nového vedení ČT. V tomto období byla rušena plánovaná
místa určená k novým nástupům, organizačními změnami
byl snížen počet zaměstnanců vrcholového managementu
a současně byla připravena opatření k rušení míst a návazné odchody zaměstnanců od 1. 1. 2004 s tím, že do konce
roku 2004 se sníží plánovaný evidenční počet zaměstnanců
o 300 osob.
Odstupné a odchodné zahrnuté v položce ostatní příjmy
fyzických osob dosáhlo vlivem organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců 13 733 tis. Kč.
Spotřeba materiálu, drobného dlouhodobého hmotného
majetku, paliv a energie, na kterou z celkových nákladů připadá 192 023 tis. Kč (tj. 4,4 %) byla čerpána následovně:
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energie
palivo a pohonné hmoty
drobný dlouhodobý hmotný majetek:
• videokazety
• výpravné prostředky
• ostatní
ostatní materiál
náhradní díly
filmová surovina, magnetofonové pásky
ostatní spotřeba

(v tis. Kč)
69 341
13 539
17 270
10 337
19 907
43 059
12 992
3 101
2 477

Z plánovaného objemu prostředků nebylo použito 10483 tis.
Kč, v porovnání s rokem 2002 jsou náklady nižší o 33 058
tis. Kč, a to nižším čerpáním většiny položek, zejména však
omezením spotřeby ostatního materiálu, pohonných hmot,
náhradních dílů a energie.
Značnou úsporu zaznamenaly honoráře fyzickým a právnickým osobám, a to oproti rozpočtu na rok 2003 celkem
o 32 880 tis. Kč a oproti čerpání v roce 2002 o 52 258 tis.
Kč, tj. o 5,5 %. Na celkové úspoře se podílí především
autorské honoráře nižšími úhradami za reprízné jednak
vykupováním práv již při výrobě pořadů, jednak skladbou
programu s ohledem na tyto nároky.
Na opravy a udržování bylo vynaloženo 93 241 tis. Kč,
což představuje úsporu oproti stanovenému rozpočtu ve
výši 5 565 tis. Kč (tj. 2,1 %) a ve srovnání s rokem 2002
pokles o 12 894 tis. Kč. Z těchto prostředků byly zajištěny
nezbytné opravy budov spolu s běžnými opravami technologického zařízení.
Spojové náklady čerpané v celkové výši 751 950 tis. Kč se
na nákladech České televize podílejí 16,8 % v následujícím
členění:
(v tis. Kč)
náklady na šíření signálu
517 833
mezinárodní přenosy
33 904
příspěvková síť
17 427
mobilní přenosy
21 866
telefony a faxy
35 305
náhrada České poště za inkaso tv poplatků
119 159
poštovné a ostatní spojové náklady
6 456

Z rozpočtu nákladů na výkony spojů nebylo použito 7 035
tis. Kč, avšak oproti roku 2002 byly náklady vyšší o 15 558
tis. Kč. Nejvyšší nárůst zaznamenaly náklady na šíření signálu o 26 517 tis. Kč, kdy v souvislosti se zavedením nového
distribučního a kontribučního systému dochází ke zvýšení
kvality signálu spolu s poskytováním dalších služeb (propojení telefonních ústředen, datové propojení počítačových
sítí). Náklady na mezinárodní přenosy oproti roku 2002 poklesly o 15 762 tis. Kč v souvislosti s přenosy ze ZOH a MS
v kopané v loňském roce.
Nákup práv byl realizován v celkovém objemu 365 191 tis.
Kč, tj. 8,1 % z celkových nákladů a měl tuto skladbu:
(v tis. Kč)
monopolní práva k vysílání filmů
223 672
monopolní práva k vysílání sportovních přenosů
88 085
agenturní zpravodajství
46 800
ostatní práva
6 634
Ve srovnání s rokem 2002 došlo k nárůstu monopolních
práv k vysílání filmů o 61 802 tis. Kč, naproti tomu snížení
nákladů na vysílací práva ke sportovním přenosům o 138
248 tis. Kč souvisí s konáním mimořádných sportovních
akcí v roce 2002 (ZOH a MS v kopané).
Náklady na zakázkovou, koprodukční a společnou výrobu pořadů byly čerpány ve výši 195 272 tis. Kč vlivem
většího podílu tohoto způsobu výroby oproti plánovanému
předpokladu. Tím došlo k překročení rozpočtu o 29 593 tis.
Kč, avšak ve srovnání s rokem 2002 byly náklady nižší o 18
727 tis. Kč.
Náklady na služby při výrobě pořadů vykazují oproti stanovenému rozpočtu nižší čerpání o 42 838 tis. Kč; ve srovnání s předchozím obdobím zaznamenaly výrazný pokles
o 109 997 tis. Kč, který vyplývá z přijatých opatření ke snižování nákladů, což se projevilo poklesem přímých nákladů
na výrobu pořadů v roce 2003 o 295,4 mil. Kč ve srovnání
s rokem 2002.
Nájemné a půjčovné vykazuje úsporu 657 tis. Kč oproti
stanovenému rozpočtu zejména ve vazbě na výrobu pořadů; v porovnání s rokem 2002 je nižší o 13 081 tis. Kč.
V nákladech na ostatní služby, které činily v úhrnu 408 030
tis. Kč, jsou zahrnuty následující druhy nákladů:

propagace a reklama
tuzemské cestovné
zahraniční cestovné
taxislužba
přepravné
reprezentace
zprostředkovatelská provize
unilaterální přenosy
stravování (EUREST)
úklid, praní, likvidace odpadů
ostraha
technická pomoc
výzkum sledovanosti
právní a poradenská služba
ostatní služby

(v tis. Kč)
39 044
14 297
19 740
20 425
8 196
2 347
87 829
14 634
62 280
20 076
15 884
12 695
32 481
18 708
39 394
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Ostatní služby vykazují úsporu oproti rozpočtu ve výši
60 918 tis. Kč a v porovnání s rokem 2002 jsou náklady
nižší o 16 004 tis. Kč.
V návaznosti na nesplnění plánovaných výnosů za vysílání reklamy došlo současně k poklesu nákladů na výplatu
zprostředkovatelské provize agentuře ARBOmedia, s. r. o.
oproti rozpočtu o 17 160 tis. Kč.
K významnému poklesu nákladů oproti roku 2002 došlo
u tuzemského a zahraničního cestovného v úhrnu o 29 364
tis. Kč.
Účetní odpisy investičního majetku včetně zůstatkové ceny
dlouhodobého majetku byly zúčtovány ve výši 352 275 tis.
Kč, tj. 7,9 % z celkového objemu nákladů. Objem odpisů
dlouhodobého majetku byl oproti rozpočtu nižší o 3 725 tis.
Kč. V důsledku zastarávání výrobní základny České televize dochází k postupnému snižování odpisů dlouhodobého
majetku, kdy pokles oproti roku 2002 činil 57 674 tis. Kč
(včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku).
Daně a poplatky byly v úhrnu čerpány ve výši 72 802 tis.
Kč, z toho:
(v tis. Kč)
daň z příjmů
54 981
silniční daň
1 306

9

daň z nemovitostí
daň z převodu nemovitostí
daň placená za jiné poplatníky
daň placená v zahraničí
poplatky ostatní

444
246
185
371
15 269

Daň z příjmů právnických osob v roce 2003 činila 54 981
tis. Kč a představuje daňovou povinnost běžného roku.
K podstatnému poklesu nákladů na daň z příjmů o 129 335
tis. Kč oproti roku 2002 došlo tím, že v minulém roce byly
do nákladů kromě daně za běžný rok zahrnuty doměrky
daně za léta 1998–2001.
Vzhledem k tomu, že Česká televize jako provozovatel
televizního vysílání ze zákona uplatňuje poměrný odpočet
daně z přidané hodnoty pomocí koeficientu, zbývající
část DPH na vstupu, na kterou nelze uplatnit odpočet, se
stává součástí nákladů. Za sledované období bylo na tyto
účely vynaloženo 126 385 tis. Kč, což je o 13 262 tis. Kč
více než v roce 2002. To souvisí s větším rozsahem pořizování investic.
Pořizovací hodnota prodaného materiálu oproti stanovenému rozpočtu roku 2003 byla nižší o 872 tis. Kč, avšak
ve srovnání s rokem 2002 došlo k nárůstu o 3 532 tis. Kč.
Tvorba opravných položek k pohledávkám byla zúčtována
v částce 2 128 tis. Kč a oproti roku 2002 byla o 4 620 tis. Kč
nižší. Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku Česká
televize v těchto letech netvořila.
Ostatní náklady byly čerpány ve výši 84 495 tis. Kč a v porovnání s předchozím obdobím byly nižší o 14 637 tis. Kč.
Pokles vykazuje většina nákladových položek s výjimkou
úhrady pojistného, kde došlo k nárůstu o 7 375 tis. Kč.
Čerpání dílčích položek je následující:
(v tis. Kč)
členské příspěvky placené organizacím
24 893
poskytnuté příspěvky, finanční dary
193
kursové ztráty
8 958
bankovní úroky
418
pokuty a penále
3 105
manka a škody
423
odpisy pohledávek
3 178
ceny do soutěží ČT
8 573
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bankovní výlohy
pojištění majetku a osob
ostatní náklady

1 974
23 848
8 932

Tabulka č. 2: Struktura nákladů v roce 2003, str. 16, obsahuje členění nákladů podle účelu využití, a to v rozdělení
do tří hlavních skupin:
• náklady na výrobu a vysílání
• náklady servisních útvarů
• ostatní nevýrobní náklady
Z celkového objemu nákladů připadá rozhodující část, a to
3 593 610 tis. Kč, tj. 80,2 %, na zabezpečení základního
poslání České televize, tj. na výrobu a vysílání programu.
Náklady na výrobu pořadů zahrnují především náklady na
vlastní výrobu pořadů, a to náklady jak externí, tak náklady
technických útvarů zabezpečujících výrobu, kdy použití
vlastních kapacit při výrobě je účtováno do nákladů na
pořad jako náklad interní. Součástí je i zakázková výroba,
nákup vysílacích práv a nakupované pořady.
Náklady na výrobu byly za rok 2003 vykázány ve výši
2 701 293 tis. Kč a z celkového objemu nákladů činí 60,3 %.
Oproti roku 2002 investovala Česká televize v roce 2003
do výroby pořadů o 345 964 tis. Kč méně, přesto však
vznikla celá řada náročných a divácky úspěšných projektů, např. ve výrobních útvarech ČT v Praze seriály JOSEF
A LY, NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA PO DVACETI LETECH, MÍSTO NAHOŘE, třetí řada seriálu RANČ U ZELENÉ
SEDMY, film ŽELARY a cestopisný cyklus CESTOMÁNIE,
v TS Brno seriál ČERNÍ BARONI a třetí řada seriálu ČETNICKÉ HUMORESKY a v TS Ostrava seriál STRÁŽCI DUŠÍ
a rodinná soutěž HODINA PRAVDY.
Společné náklady na výrobu a vysílání, které zahrnují především náklady na šíření signálu, byly vynaloženy ve výši
892 317 tis. Kč. Jedná se především o pronájem kapacit vysílačů a převaděčů, distribuční síť, včetně pronájmu digitální
kapacity na satelitním transponderu družice EUROBIRD1,
a pronájem obrazových a zvukových okruhů, které slouží
k propojení přenosu odbavovaného signálu. Od pololetí
2003 poskytuje České televizi na základě Smlouvy o zřízení
a provozu Distribučního a Kontribučního systému přenosu
televizního signálu, uzavřené v roce 2001, tyto služby Český

Telecom. Zavedením nového systému dochází ke zvýšení
kvality signálu spolu s poskytováním dalších služeb (propojení
pobočkových ústředen, datové propojení počítačových sítí).
Náklady spojené s inkasem televizního poplatku činily 125 213
tis. Kč a část DPH na vstupu bez nároku na odpočet se na
vykázaných nákladech podílí částkou 126 385 tis. Kč.
Náklady na činnost servisních útvarů, které jsou nezbytné pro zabezpečení výroby a vysílání pořadů, činily v roce
2003 celkem 738 912 tis. Kč, tj. 16,5 % z celkového objemu
nákladů.
Podstatnou část těchto nákladů tvoří výdaje na správu objektů včetně odpisů a nákladů spojených s jejich opravou
a udržováním, na které bylo vynaloženo 171 656 tis. Kč.
Dále náklady na provoz informačního systému, které činily
140 709 tis. Kč včetně zajištění servisu pro ostatní útvary
České televize. Výši nákladů ovlivňuje provoz integrovaného informačního systému SAP R/3 s propojením jednotlivých modulů a provoz souvisejících systémů.
Celkové náklady útvarů ředitele programu ve výši 68 465
tis. Kč zahrnují mimo jiné i výzkum sledovanosti, jehož výsledky jsou využívány pro hodnocení a zařazování pořadů
do vysílání, k prodeji reklamních časů a dalším programovým rozhodnutím.

Mezi servisní útvary dále patří ředitelské a ekonomické
útvary a útvar komunikace, který zahrnuje náklady na propagaci a reklamu, grafiku, teletext; dále personální útvar
včetně nákladů na školení zaměstnanců a vnitřní služby zajišťující stravování zaměstnanců, úklid, ostrahu, podatelnu,
provoz kopírovacích zařízení a další služby.
Ostatní nevýrobní náklady dosáhly úhrnem 149 451 tis. Kč
a z celkových nákladů tvoří 3,3 %. V důsledku doměrky
daně z příjmů právnických osob za minulá období zahrnuté
do nákladů roku 2002 byly tyto náklady vyšší oproti roku
2003 o 135 193 tis. Kč.
Tyto náklady zahrnují zejména daňové zatížení České
televize na dani z příjmů právnických osob, která v roce
2003 činila 54 981 tis. Kč a představuje daňovou povinnost
běžného roku. Dále na pojištění majetku České televize
a povinné úrazové pojištění osob připadá 24 201 tis. Kč, na
náklady spojené s uvolňováním zaměstnanců 16 648 tis.
Kč, na realizaci projektů restrukturalizace ČT 10 676 tis. Kč
a na činnost Rady České televize 6 581 tis. Kč.
Ostatní mimořádné náklady v částce 23 813 tis. Kč tvoří
především kursové ztráty a úroky v částce 9 376 tis. Kč
a náklady na vyřazení dlouhodobého majetku včetně zůstatkové ceny ve výši 7 487 tis. Kč. Mimořádným nákladem
jsou i pokuty, penále, manka a škody zúčtované ve výši
3 528 tis. Kč.
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Pořízení investic
V roce 2003 bylo vynaloženo na pořízení investic 295 182 tis. Kč.
V rámci hmotných investic bylo na investiční akce technologického charakteru včetně modernizací a rekonstrukcí vynaloženo 126 201 tis. Kč a na nákup kusových investic 98 518 tis. Kč.
V průběhu roku 2003 bylo v ČT v Praze na Kavčích horách ukončeno 11 investičních akcí, jejichž realizace byla zahájena
v předchozích letech. Koncem roku byly ukončeny 1. etapy na stěžejních akcích Kompresní distribuční technologie a Serverová technologie pro Objekt zpravodajství. V rámci investiční akce Kompresní distribuční technologie byl implementován systém
na bázi digitální technologie, který umožňuje dopravu signálu ČT k vybraným vysílačům digitálním způsobem a zajišťuje i příspěvkové trasy mezi hlavním studiem Praha a televizními studii Brno a Ostrava a linky spojující redakce v jednotlivých krajích
se studii v Praze, Brně a Ostravě. Dále tento systém zprostředkovává přenos signálu z mobilních prostředků. První etapa akce
Serverová technologie pro Objekt zpravodajství spočívala především v náhradě zastaralé odbavovací páskové technologie za
technologii serverovou, která umožňuje vyšší flexibilitu při zpracování a přenosu zvukově obrazových materiálů (jednotlivých
příspěvků), eliminuje oběh kazet (magnetické pásky) při přípravě relací a poskytuje vyšší komfort pro správu audiovizuálních
dat.
V průběhu roku 2003 bylo dále zahájeno i dokončeno 14 investičních akcí. Z rozsáhlejších investičních akcí byla dokončena Modernizace zvukové režie SK 3 spočívající ve výměně zastaralých zvukových mixážních pultů a dalších periferií. Ve vysílací technice proběhly práce spojené s úpravami odbavovacích pracovišť, v návaznosti byla zajištěna i obměna technického
vybavení pro ASTRA 3. Míchací hala – filmová část ve zvukové technice byla osazena novým plátnem, zajištěno kompletní
ozvučení a výbava multikanálovou filmovou technologií a videoprojektorem. Dále v oblasti zvukové výroby byla dokončena
4. etapa projektu audioserveru pro fonotéku. V technice Objektu zpravodajství byla dále zajištěna rekonstrukce záznamového
pracoviště TMZ 6, kde v jednom prostoru vznikla tři nezávislá pracoviště pro nelineární střih a nabírání obrazových a zvukových příspěvků. Rekonstrukce proběhla i na záznamových pracovištích TMZ 13 a TMZ 14 tak, aby umožňovala zpracování
obrazových signálů ve formě SDI. Pro účely komplexního propojení záznamových pracovišť bylo zajištěno jejich propojení na
digitální centrální matici KP-1. V provozuspolečnétechniky byla ukončena 1. etapa rekonstrukce centrální úpravy vzduchu
a rekonstrukce rozvodu 6 kV, takže vznikla možnost napájení této sítě ze dvou nezávislých zdrojů.
V TS Brno byla zahájena stavební část akce Zpravodajství a ukončeny investiční akce Modernizace režie odbavovacího pracoviště a Studiové rozvody v budově Typos.
V TS Ostrava byly dokončeny stavební práce v archivu programových fondů, byla provedena modernizace odbavovacího
pracoviště a proběhla 1. etapa investiční akce Aplikace AVID UNITY v podobě dodávky a instalace upgradu nelineárních střižen AVID, které umožní napojení na společné diskové pole.
V rámci kusových investic byla zakoupena ve všech studiích technologie pro modernizaci vysílací, přenosové, studiové,
speciální, záznamové, reportážní, zvukové a osvětlovací techniky.
V ČT v Praze z objemově větších kusových investic byla pořízena pro přenosovou techniku záznamová zařízení a další technologie potřebná i pro budoucí přenosy z mistrovství světa v ledním hokeji v dubnu 2004. Pro vysílací techniku byl realizován
upgrade systému Autopropagace, pro studiovou techniku stativ Sachtler a pro zvukovou techniku audiostanice Pro Tools.
Pro techniku zpravodajství byly pořízeny kamery a příslušenství pro dovybavení krajských i pražských štábů, pro záznamová
pracoviště pořízeny záznamové stroje a kontrolní monitory. Pro grafické centrum byl zakoupen nelineární střihový systém
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QUANTEL.V oblasti informační technologie byly uvedeny do provozu nové servery především v souvislosti s požadavky na
provoz nových aplikací (PROVYS, SAP) a dále byl zajišťován rozvoj síťové infrastruktury.
V TS Brno byla zakoupena technologie pro obrazovou a zvukovou výrobu, pro postprodukci Betacamy a upgrade nelineární
střižny AVID. Pro druhý štáb redakce zpravodajství Zlín byl zakoupen kamkordér DVW.
V TS Ostrava proběhla plánovaná obměna vozového parku a byly pořízeny kamkordéry, digitální rekordér, stativy, notebooky
a další technologie pro zvukovou a osvětlovací techniku.
Nehmotné investice byly pořízeny v objemu 70 463 tis. Kč.
Podle dlouhodobých smluv byly uhrazeny licence Microsoft-Select, ORACLE a SAP.
Integrovaný informační systém České televize byl rozšířen o modul Autorské odměny systému SAP R/3 dle požadavku ČT.
Dále byl dokončen rozvoj systému PROVYS – projekt Vysílací schéma a výrobní úkol (včetně vazeb na SAP – Minimální varianta výrobního úkolu) a zahájen celkový softwarový upgrade systému PROVYS.
Rovněž byl proveden softwarový upgrade dalších aplikací integrovaného systému ČT – redakčního systému iNews a upgrade
programového vybavení pro vstupní systém ČT. Pro ucelené integrované řešení výběru televizních poplatků vlastními silami
České televize byla koncem roku rozšířena licence mySAP.com o příslušnou komponentu pro správu poplatníků.
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Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek České televize byl plánován na rok 2003 jako vyrovnaný. Příjmová stránka rozpočtu výnosů však
byla značně nadhodnocena, a to v oblasti vysílání reklamy a plánovaných výnosů z restrukturalizace. Rozpočet nákladů po
provedeném snížení výrobních i režijních nákladů v průběhu roku zajišťoval krytí předpokládané daně z příjmů právnických
osob, avšak rozpočtově nekryty zůstaly náklady na hmotnou zainteresovanost pracovníků vyplývající z vnitřních předpisů
a uzavřených dohod. Podle předběžných propočtů v souvislosti s nástupem nového generálního ředitele byla očekávána
ztráta ve výši cca 270 mil. Kč, dle předpokladu dozorčí komise Rady ČT dokonce o 100 mil. Kč vyšší.
Po výměně vedení České televize v létě roku 2003 bylo provedeno přehodnocení celkové situace České televize, přepracován
projekt restrukturalizace na Program změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů, jehož realizace začala ve vlastních kapacitách.
Postupně byla upravována organizační struktura České televize, uváděno do praxe oddělení výrobce od vysílatele, provedena
inventura vyráběných pořadů, zrevidován plán investic a následně omezen za účelem zlepšení cash flow České televize. V této
souvislosti se začala věnovat zvýšená pozornost vymáhání pohledávek a byla zahájena revize uzavřených smluv s hledáním
možností na uzavření nových a výhodnějších smluvních vztahů. Celým souborem těchto opatření byl postupně zaváděn pořádek a systém v řízení České televize s výsledným dopadem do výsledků hospodaření za rok 2003.
Zavedením úsporných opatření ve II. pololetí roku se podařilo v plnění rozpočtu za rok 2003 dosáhnout výrazné úspory nákladů. Výsledná úspora činila 106 383 tis. Kč, a to po vykrytí neplánovaných osobních nákladů ve výši 61 067 tis. Kč a daňové
povinnosti na dani z příjmů právnických osob v částce 54 981 tis. Kč.
Plnění podle SHJ České televize:
Útvar
ČT v Praze
TS Brno
TS Ostrava
Česká televize

Náklady
3 959 356
264 147
258 470
4 481 973

Výnosy
3 884 832
211 929
255 392
4 352 153

(v tis. Kč)
Hospodářský výsledek
-74 524
-52 218
-3 078
-129 820

V TS Brno se jedná o plánovanou ztrátu za účelem narovnání disproporcí ve financování investic studia v minulých letech.
Vzhledem k tomu, že zůstatek rezervního fondu byl již vyčerpán k částečnému krytí ztráty z hospodaření České televize v roce
2002, bude k vypořádání ztrátového výsledku hospodaření za rok 2003 v plném rozsahu zapojeno vlastní jmění organizace.
Vlastní jmění bylo v průběhu let 1992–1999 navýšeno v úhrnu o 360 306 tis. Kč, tj. o objem prostředků použitých na pořízení
investic nad rámec zúčtovaných odpisů. Vypořádání ztráty za rok 2003 bude provedeno v rámci tohoto objemu, takže k absolutnímu snížení těchto zdrojů od vzniku České televize v roce 1992 nedojde.
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Plnění rozpočtu výnosů a nákladů v roce 2003
(v tisících Kč)

Tabulka č. 1

2002
Skutečnost

2003
Rozpočet

4 560 097

4 588 356

4 352 153

2 938 713

2 932 000

2 903 385

-28 615

-35 328

972 970

1 076 120

864 611

-211 509

-108 359

18 813

20 000

17 603

-2 397

-1 210

VÝNOSY CELKEM
televizní poplatky
vysílání reklamy
teletext
teleshopping

-236 203

-207 944

26 659

42 000

43 675

1 675

17 016

169 786

159 010

171 036

12 026

1 250

vysílání ostatní (a. s. Sazka)

64 165

65 590

65 062

-528

897

výroba pořadů

18 685

6 250

16 417

10 167

-2 268

prodej služeb

118 970

96 723

93 560

-3 163

-25 410

prodej práv

55 489

40 780

58 600

17 820

3 111

zúčtování rezerv a opravných položek

49 487

0

3 470

3 470

-46 017

126 360

149 883

114 734

-35 149

-11 626

vysílání sponzorovaných pořadů

ostatní výnosy
NÁKLADY CELKEM

4 958 881

4 588 356

4 481 973

-106 383

-476 908

mzdové náklady (mzdy, ostatní příjmy fyz. osob)

803 099

783 845

829 817

45 972

26 718

zákonné sociální a zdravotní pojištění

268 721

265 845

282 768

16 923

14 047

5 598

5 159

4 955

-204

-643

spotřebované nákupy

225 081

202 506

192 023

-10 483

-33 058

honoráře fyzickým a právnickým osobám

531 064

511 686

478 806

-32 880

-52 258

opravy a udržování

106 135

98 806

93 241

-5 565

-12 894

spoje

736 392

758 985

751 950

-7 035

15 558

práva

447 710

373 738

365 191

-8 547

-82 519

zakázková a koprodukční výroba pořadů

213 999

165 679

195 272

29 593

-18 727

sociální náklady

nájemné a půjčovné

50 679

38 255

37 598

-657

-13 081

služby při výrobě pořadů

314 234

247 075

204 237

-42 838

-109 997

ostatní služby

424 034

468 948

408 030

-60 918

-16 004

odpisy inv. majetku vč. zůstatkové ceny vyřaz. maj. 409 949

356 000

352 275

-3 725

-57 674

65 000

54 981

-10 019

-129 335

daně z příjmů
ostatní daně a poplatky
DPH bez nároku na odpočet
tvorba rezerv a opravných položek
ostatní náklady
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

184 316

Pozn.: Celkový objem
nákladů a výnosů byl
snížen o pořizovací
hodnotu prodaných
cenných papírů – v roce
2002 v částce 1 147 797
tis. Kč, v roce 2003
v částce 652 006 tis. Kč.

2003
Rozdíl
Rozdíl
Skutečnost Skut. 2003 Skut. 2003
- rozp. 2003 - skut. 2002

18 867

16 805

17 821

1 016

-1 046

113 123

140 000

126 385

-13 615

13 262

6 748

4 000

2 128

-1 872

-4 620

99 132

86 024

84 495

-1 529

-14 637

-398 784

0

-129 820

-129 820

268 964

Hospodářský
výsledek
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Tabulka č. 2

Struktura nákladů v roce 2003
(v tisících Kč)
A.

NÁKLADY NA VÝROBU A VYSÍLÁNÍ 3 593 610
Náklady na výrobu
2 701 293
monopolní práva k filmům
223 672
monopolní práva ke sportovním přenosům
88 085
agenturní zpravodajství
46 800
úhrady ochranným organizacím autorů
179 985
a výkonných umělců, provozovací honoráře
1.5. odpisy dlouhodobého majetku
216 071
1.6. spojové náklady na přenos signálu
72 521
(příspěvková síť, mobilní a mezinárodní přenosy)
1.7. mzdy
618 796
1.8. zákonné pojištění ke mzdám
218 387
1.9. zakázková výroba
86 856
1.10. vlastní výroba pořadů
950 120
2. Společné náklady na výrobu a vysílání
892 317
2.1. spojové náklady na šíření signálu
529 606
z toho: ČT1 - výsílače a převaděče
230 937
ČT2 - výsílače a převaděče
170 781
distribuční síť
98 605
místní okruhy
16 970
poplatky MTÚ za přidělené kmitočty 9 537
540
vysílání prostřednictvím internetu
mezinárodní tv okruhy a druž.spoje
2 236
2.2. náklady na inkaso televizních poplatků
125 213
2.3. DPH bez nároku na odpočet
126 385
2.4. EBU EURONEWS - členský příspěvek,
25 247
koordinační výlohy
2.5. provize ARBOmedia z výnosů za
85 866
reklamu a sponzoring, teleshopping
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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B.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

NÁKLADY SERVISNÍCH ÚTVARŮ
odpisy dlouhodobého majetku
mzdy
zákonné pojištění ke mzdám
ostatní náklady
z toho: opravy a udržování

738 912
129 262
169 142
60 120
380 388
63 642

C. OSTATNÍ NEVÝROBNÍ NÁKLADY
149 451
4.1. neprovozní náklady
5 346
4.2. daňsilniční,daňznemovitostí,
1 997
daňzpřevodunemovitostí
4.3. daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů 54 981
4.4. pojištění majetku a osob, penzijní připojištění 24 201
4.5. tvorbaopravnýchpoložekkpohledávkám,
odpispohledávek

5 208

4.6. Rada ČT

6 581

4.7. mimořádnénáklady(kursovéztráty,
osobnínákl.uvolň.zaměst,náklady
navyřaz.dlouhod.majetku,pokuty)
NÁKLADY CELKEM

51137

4 481 973

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v letech 2001-2003
Měrná jednotka

2001

2002

2003

hod

17 519,1

17 520,0

17 519,9

%

131,7

131,8

131,8

hod

6 542,6

6 947,2

6 743,8

%

116,8

124,0

120,4

hod

723,1

616,6

639,1

%

413,4

352,5

365,4

přep. os.

2 878,75

2 805,75

2 732,00

%

71,3

69,5

67,6

tis. Kč

4 931 855

4 958 881

4 481 973

%

147,7

148,5

134,2

tis. Kč

3 930 332

3 893 082

3 593 610

%

79,7

78,5

80,2

tis. Kč

769 699

781 155

738 912

Celková vysílací doba programu ČT1 a ČT2
Index vývoje
Výroba programu (vlastní a zakázková)
Index vývoje
Nakupované pořady
Index vývoje
Roční průměrný evideční počet zaměstnanců
Index vývoje
Náklady celkem*
Index vývoje
Z toho: náklady na výrobu a vysílání
podíl na celkových nákladech
náklady servisních útvarů
podíl na celkových nákladech
ostatní nevýrobní náklady
podíl na celkových nákladech
Výnosy celkem*
Index vývoje
Z toho: výnosy z televizních poplatků
podíl na celkových výnosech
výnosy za reklamu a sponzoring
podíl na celkových výnosech
ostatní výnosy
podíl na celkových výnosech
Celkové náklady na 1 hod výroby (včetně nakupovaných pořadů)
Index vývoje
Celkové náklady na 1 hod vysílání

Tabulka č. 3

%

15,6

15,8

16,5

tis. Kč

231 824

284 644

149 451

%

4,7

5,7

3,3

tis. Kč

4 544 840

4 560 097

4 352 153

%

118,2

118,6

113,2

tis. Kč

2 947 311

2 938 713

2 903 385

%

64,8

64,4

66,7

tis. Kč

1 100 008

1 142 756

1 035 647

%

24,2

25,1

23,8

tis. Kč

497 521

478 628

413 121

%

10,9

10,5

9,5

tis. Kč

678,8

655,6

607,1

%

117,4

113,4

105,0

tis. Kč

281,5

283,0

255,8

112,1

112,7

101,9

tis. Kč

224,3

222,2

205,1

%

120,8

119,6

110,4

Index vývoje
Programové náklady na 1 hod vysílání
Index vývoje
Náklady servisních útvarů na 1 hod vysílání
Index vývoje
Ostatní nevýrobní náklady na 1 hod vysílání
Index vývoje

tis. Kč

43,9

44,6

42,2

%

118,2

120,0

113,5

tis. Kč

13,2

16,2

8,5

%

46,9

57,6

30,2

* Po snížení celkového
objemu nákladů
a výnosů o pořizovací
hodnotu prodaných
cenných papírů:v roce
2001 v částce 1 190 248
tis. Kč, v roce 2002
v částce 1 147 797 tis.
Kč, v roce 2003 v částce
652 006 tis. Kč.

Hospodářský
výsledek
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Celková vysílací doba programu ČT1 a ČT2
(v hodinách)

Náklady celkem a výnosy celkem
(v tisících Kč)

náklady celkem
2003

výnosy celkem

2003

2002

2002

2001

2001

Výroba programu a nakupované pořady
(v hodinách)

výroba programu

nakupované pořady

2003

2002

2001

Celkové náklady na 1 hod výroby včetně
nakupovaných pořadů
(v tisících Kč)

2003

2002

2001

Roční průměrný evideční počet zaměstnanců

Celkové náklady na 1 hod vysílání

2003

2003

2002

2002

2001

2001
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(v tisících Kč)

Účetní audit
Na základě rozhodnutí vedení České televize byla účetní závěrka za rok 2003 ověřena nezávislou auditorskou firmou Ernst &
Young ČR, s. r. o. Výsledky auditu spolu s účetními výkazy jsou uvedeny v pasáži Zpráva auditora o ověření roční účetní
závěrky za rok 2003, str. 20.
Závěrečný účet České televize za rok 2003 byl schválen Radou České televize dne 21. 7. 2004.

Účetní
audit
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Zpráva auditora
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