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Program změn
Výsledky.realizace.Programu.změn,.zvýšení.výnosů.a.snížení.nákladů.ČT.v.roce.2004

Program.změn,.zvýšení.výnosů.a.snížení.nákladů.ČT.byl.zahájen.vedením.České.televize.na.podzim.roku.2003,.kdy.nahradil.do.té.
doby.neefektivní.Program.restrukturalizace.

Zásadní.změny.v.obou.„programech“.byly.následující:
•	 externí.společnost.nahradilo.nové.vedení.ČT,.přičemž.na.změnách.pracovali.zaměstnanci.ČT
•	 hlavními.pojmy.se.staly.–.jednoduchost,.realita,.zodpovědnost.a.zainteresovanost
•	 původní.restrukturalizaci.představovalo.18.projektů,.které.v.mnohém.„nahrazovaly“.práci.vedoucích.pracovníků,.program.změn.

byl.postaven.na.jiných.principech

Principy.Programu.změn:
a). ČT.je.řízena.týmově.z.jednoho.místa
b). zavedení.standardního.systému.řízení.společnosti
c). zjednodušení.systému.řízení
d). zkvalitnění.a.zprůhlednění.ekonomiky,.ekonomického.a.finančního.řízení
e). docílení.úspory.nákladů.ve.většině.položek.výsledovky
f). docílení.zvýšení.výnosů.ve.všech.položkách.výsledovky
g). zachování.jen.některých.projektů.a.doplnění.o.nové.projekty

Přičemž.body.a.–.f).byly.a.jsou.řízeny.po.linii.vedení,.bod.g).–.projekty.vznikají.jen.u.takové.problematiky,.která.se.týká.více.útvarů.
v.ČT.

V.průběhu.roku.2004.byly.postupně.provedeny.stovky.změn,.kdy.výsledkem.byl.zásadní.obrat.v.ekonomice.ČT..Ze.ztrát.v.letech.
2001.a.2002.každoročně.chybělo.cca.400.mil..Kč.do.vyrovnaného.hospodaření.za.rok.2004..Přitom.byly.pokryty.nepředpokládané.
a.neovlivnitelně.zvýšené.náklady.ve.výši.více.než.140.mil..Kč,.z.čehož.největší.položkou.byl.dopad.ze.změny.zákona.o.DPH,.cca.
90.mil..Kč.

K.rozhodujícím.změnám,.které.významně.ovlivnily.v.roce.2004.efektivitu,.strukturu,.fungování.a.výkonnost.ČT.patří.následující:
•	 zavedení.týmového.řízení.ČT.z.jednoho.místa
•	 zásadní.změny.v.organizační.struktuře.ČT.dokumentované.v.organizačním.řádu.ČT
•	 nová.hmotná.zainteresovanost.všech.pracovníků.na.výsledcích.své.práce
•	 významná.úprava.většiny.řídících.norem,.snížení.jejich.počtu
•	 nový.podpisový.řád.s.významným.omezením.podpisových.práv
•	 nová.pravidla.uzavírání.smluv.včetně.koprodukčních
•	 úspory.nákladů.a.zvýšení.výnosů.u.většiny.položek.výsledovky.ČT
•	 zavedení.strategického.řízení.ČT



4

Hospodaření České televize 2004

•	 ustanovení.Rady.programu.digitalizace.a.její.významná.činnost.napříč.celou.ČT
•	 příprava.ČT.24
•	 změna.systému.výroby.a.vysílání.–.oddělení.výrobce.od.vysílatele
•	 zavedení.ročního.a.dlouhodobého.plánování.vysílání
•	 změna.programového.schématu.–.pevné.časové.osy,.kontinuální.zpravodajství,.zvládnutí.největších.sportovních.akcí.v.historii.

ČT,.atd.
•	 zkvalitnění. ekonomického. a. finančního. řízení. ČT. (tvorba. pravidel),. plánování. a. rozpočtování. nákladů. a. výnosů. na. střediska.

(stoprocentní.dodržování.maximálních.nebo.minimálních.limitů
•	 zásadní.změny.v.účetnictví
•	 posílení.finanční.disciplíny.jednotlivých.vedoucích.a.středisek,.průběžná.a.kvalifikovaná.práce.s.pohledávkami.a.závazky.
•	 zavedení.elektronického.oběhu.faktur
•	 vyklizení.a.příprava.k.odprodeji.budovy.EKO
•	 výrazné.snížení.počtu.zaměstnanců,.jak.kmenových,.tak.externích
•	 zásadní.změna.v.komunikaci.s.Radou.ČT,.včetně.zavedení.pravidelných.seminářů
•	 zásadní.změna.v.komunikaci.s.odbory

V.oblasti.projektů.byl.program.změn.od.počátku.koncipován. jako.otevřený.a.flexibilní.systém.s.možností.vzniku.nových.projektů.
podle.aktuálních.potřeb.České.televize.a.vývoje.mediálního.trhu..Tento.přístup.se.osvědčil.právě.v.roce.2004,.kdy.vedení.organizace.
rozhodlo.o.zahájení.aktivního.řízení.přechodu.České.televize.na.pozemní.digitální.televizní.vysílání.a.zařadilo.do.Programu.změn.nový.
program.Digitalizace.ČT..V.září.2004.byla.rozhodnutím.generálního.ředitele.ustavena.Rada.programu.Digitalizace.ČT.s.úkolem.
zajistit.koordinaci.veškerých.činností.souvisejících.s.digitalizací.České.televize,.optimalizovat.náklady.a.dosáhnout.požadovaného.
synergického.efektu..Řízení.celého.procesu.probíhá.–.stejně.jako.v.případě.Programu.změn.–.na.bázi.programového,.respektive.
projektového.managementu..

Hlavní.cíle.programu.Digitalizace.České.televize.v.roce.2004.a.letech.následujících:
•	 specifikovat.vývojové.trendy.v.oblasti.digitálního.televizního.vysílání.a.jejich.vliv.na.rozvoj.České.televize
•	 definovat.programový.obsah.digitálního.vysílání.České.televize.s.přihlédnutím.ke.specifikám.média.veřejné.služby.a.legislativním.

omezením,
•	 zabezpečit.technologickou.a.organizační.migraci.z.analogového.na.digitální.vysílání,
•	 specifikovat.distribuční.kanály.vhodné.pro.šíření.programů.České.televize,
•	 specifikovat.typy.a.rozsah.doplňkových.služeb.včetně.využití.interaktivity,
•	 identifikovat.změny.v.řízení,.organizaci.a.technickém.vybavení.pro.dosažení.plné.digitalizace,.resp..informatizace.činnosti.ČT,
•	 vypracovat.model.obchodní.činnosti.ČT.v.souvislosti.s.možnostmi.digitálního.vysílání.a.distribuce,
•	 definovat.a.rozpracovat.možnosti.financování.programu.Digitalizace.ČT..

Za. účelem. realizace. jednotlivých. změn. a. dosažení. stanovených. cílů. jsou. sestavovány. multifunkční. projektové. týmy. složené.
z.pracovníků.napříč.celou.ČT.tak,.aby.byly.vždy.pokryty.veškeré.aspekty.daného.projektu..V.roce.2004.se.projektové.řízení.stalo.
standardním.nástrojem.strategického.řízení.České.televize.s.provázáním.do.hmotné.zainteresovanosti.zaměstnanců.
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Přehled.aktivních.projektů.Programů.změn.v.roce.2004

Dlouhodobé.programové.plánování.v.IIS.PROVYS

Cíle.projektu:.nastavit.v.České.televizi.systém.dlouhodobého.plánování.programu.v.integrovaném.informačním.systému.PROVYS;.
připravit.po.stránce.technické,.personální.i.organizační.používání.IIS.PROVYS.pro.detailní.plánování.na.rok.a.déle;.rozvrhnout.proces.
přípravy.vysílacího.schématu.a.výrobního.úkolu.ČT.do.dílčích.etap.a.stanovit.závazná.data.–.milníky;.nastavit.systém.schvalování.
vysílacího.schématu.a.výrobního.úkolu.(pravomoci.a.odpovědnosti);.popsat.ekonomiku.vysílacího.schématu..

Splněno.v.roce.2004:.zpracována.vstupní.analýza.procesu.výroby.a.vysílání;.provedena.inventura.nezařazených.pořadů.z.let.2001.
až.2004.a.rozhodnutí.o. jejich.dalším.využití;.zavedeno.plánování.výnosů.na.pořad.od.roku.2005;.připraven.systém.PROVYS.na.
zahájení.vysílání.programu.ČT24.

Garant.a.vedoucí.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.

Zahájení.projektu:.6..9..2004. Plánované.ukončení.projektu:.6..12..2005. Doba.trvání:.15.měsíců.

Oběh.dokladů

Cíle.projektu:.vytvořit.systém.efektivního.oběhu.dokladů.s.využitím.pilotního.projektu.(v.oblastech.likvidace.došlých.faktur,.uzavírání.
smluv,.vydávání.interních.předpisů.a.evidence.pošty).k.ověření.celkového.řešení;.zavést.odpovídající.podporu.informačních.technologií.

Splněno.v.roce.2004:.v.říjnu.2004.byl.spuštěn.interní.portál.a.od.1..1..2005.začíná.plně.fungovat.elektronická.evidence.a.schvalování.
faktur.a.částečně.elektronická.evidence.a.schvalování.smluv.

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.
Vedoucí.projektu:.Jiří.Hnilička,.vedoucí.informačních.technologií

Zahájení.projektu:.20..10..2003. Plánované.ukončení.projektu:.20..12..2005. Doba.trvání:.26.měsíců

Analýza.stavu.dodavatelů.ČT.

Cíle.projektu:.vytvořit.seznam.všech.dodavatelů.ČT;.analyzovat.vybrané.skupiny.dodavatelů.a.na.základě.výsledků.šetření.navrhnout.
celkovou. optimalizaci. procesu;. vydat. závazná. pravidla. výběru. dodavatelů;. vytipovat. klíčové. dodavatele,. s. nimiž. Česká. televize.
nastaví.výhodnější.obchodní.podmínky;.vypovědět.nevýhodné.smlouvy..

Splněno. v. roce. 2004:. zpracován. seznam. dodavatelů;. provedena. analýza. honorářových. dodavatelů. a. výpravných. prostředků;.
vyčlenění.TOP.dodavatelů;.vydání.interních.směrnic.o.veřejných.zakázkách.a.o.upravení.odpovědností.při.výběru.a.podepisování.
smluv,.objednávek.a.faktur..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel
Vedoucí.projektu:.Marcela.Karasová,.vedoucí.útvaru.nákupu.

Zahájení.projektu:.5..1..2004. Plánované.ukončení.projektu:.5..11..2005. Doba.trvání:.22.měsíců
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Segmentace.pořadů.

Cíle.projektu:.počínaje.stavbou.plánu.na.rok.2006.využívat.předem.nadefinovaných.skupin.pořadů.(segmentů).s.podobnými.
parametry. při. plánování,. řízení. a. ekonomickém. vyhodnocování. programu. a. výroby. České. televize. a. zajistit. pravidelnou.
aktualizaci.těchto.skupin.pořadů.

Splněno.v.roce.2004:.proveden.rozbor.a.analýza.dostupných.dat.z. let.2001.až.2002;.vyhotoven.první.návrh.segmentace.
pořadů. ČT;. provedena. revize. segmentace. na. základě. skutečnosti. roku. 2003;. zajištěna. implementace. segmentace. do. IIS.
PROVYS..

Garanti.projektu:.Václav.Myslík,.ředitel.výroby;.Anna.Becková,.pověřená.ředitelka.programu
Vedoucí.projektu:.Pavel.Krumpár,.vedoucí.Projektové.kanceláře.ČT

Zahájení.projektu:.8..12..2003. Plánované.ukončení.projektu:.31..12..2006. Doba.trvání:.37.měsíců

Vyčlenění.vybraných.činností.z.ČT

Cíle.projektu:.zrevidovat.a.realizovat.závěry.z.I..etapy.projektu.(1..pololetí.2003);.na.základě.detailních.analýz.navrhnout.činnosti.
vhodné.k.vyčlenění.(příp..integraci.a.centralizaci).a.způsob.řešení.tohoto.vyčlenění.za.účelem.snížení.finanční.náročnosti.některých.
aktivit.ČT.

Splněno.v.roce.2004:.sestaven.metodický.postup;.realizovány.závěry.z.I..etapy.projektu.(rozhodnutí.o.prodeji.rekreačních.zařízení,.
optimalizace.činností.v.útvaru.vnitřních.služeb);.provedena.analýza.výroby.českých.verzí.zahraničních.pořadů;.vytvořen.seznam.
dalších.oblastí.k.analýze.v.rozdělení.podle.priorit..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.
Vedoucí.projektu:.Petr.Mareš,.vedoucí.centra.vzdělávání.

Zahájení.projektu:.15..12..2003. Plánované.ukončení.projektu:.15..12..2005. Doba.trvání:.24.měsíců

Optimalizace.systému.controllingu

Cíle.projektu:.zlepšit.systém.controllingu.v.České. televizi;.zvýšit.průhlednost.vnitropodnikového.účetnictví.a.správně.přiřazovat.
náklady.k.jednotlivým.nákladovým.objektům;.definovat.principy.pro.sestavení.objektivní.kalkulace.na.pořad,.přičemž.objektivizovány.
budou.zejména.tzv..interní.náklady.a.rozkryty.režijní.náklady;.upravit.strukturu.nákladových.středisek,.profit.center.a.nově.definovat.
některé.vzájemné.zúčtovací.vztahy.mezi.nákladovými.objekty.

Splněno.v.roce.2004:.optimalizován.systém.sledování.nákladů.na.výrobu.pořadů.a.komerčních.služeb:.upraven.kalkulační.vzorec,.
vytvořena.nová.schémata.režijních.přirážek.pro.pořady.ČT,.pořady.pro.externí.odběratele.a.pro.komerční.zakázky..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.
Vedoucí.projektu:.Jiří.Hnilička,.vedoucí.controllingu.

Zahájení.projektu:.31..1..2003. Plánované.ukončení.projektu:.31..12..2005. Doba.trvání:.35.měsíců
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Koordinace.činností.souvisejících.s.přechodem.do.EU.

Cíle.projektu:. identifikovat.oblasti.a.činnosti.ČT,.kterých.se.dotkne.přistoupení.České. republiky.k.Evropské.unii. k.1..5..2004;.
navrhnout. potřebná. opatření. a. koordinovat. jejich. implementaci;. zajistit. proškolení. vybraných. skupin. zaměstnanců;. iniciovat.
zařazování.aktuálních.témat.vztahujících.se.k.problematice.EU.do.pořadů.České.televize.a.postupně.přizpůsobit.chod.celé.České.
televize.novým.podmínkám.

Splněno. v. roce. 2004:. popsány. změny. v. oblastech:. obchod,. legislativa,. finance. a. ekonomika,. technika. a. regionální. vysílání;.
informováni. zaměstnanci. a. proškoleni. vedoucí. pracovníci;. zadány. změny. v. informačním. systému;. doporučena. programová.
a.tematická.náplň.pořadů.ČT.o.EU..

Garant.projektu:.Jiří.Janeček,.generální.ředitel.ČT
Vedoucí.projektu:.Vladimíra.Vocetková,.vedoucí.Právního.útvaru.

Zahájení.projektu:.2..2..2004. Plánované.ukončení.projektu:.2..11..2005. Doba.trvání:.21.měsíců

Optimalizace.činností.při.přípravě.vysílání.

Cíle.projektu:.identifikovat.slabá.místa.současného.procesu;.zpracovat.návrh.optimalizace.činností.při.přípravě.vysílání.televizního.
programu.v.České.televizi.a.aktualizovat.směrnici.o.vysílání,.do.níž.by.se.měly.promítnout.všechny.legislativní.a.technické.změny;.
posoudit.dopad.do.informačního.systému.České.televize.

Splněno.v. roce.2004:. popsán.proces. vysílání. v.ČT. (výstupy:.procesní.mapa.a.časová.osa);. vyhotovena.analýza. slabých.míst.
a.navržena.nová.struktura.interního.předpisu..

Garant.projektu:.Eva.Vrtišková,.ředitelka.programu
Vedoucí. projektu:. Eva. Solarová,. vedoucí. odd.. správy. systému. PROVYS,. Zuzana. Richterová,. vedoucí. plánování. a. koordinace.
programu.

Zahájení.projektu:.2..2..2004. Plánované.ukončení.projektu:.31..5..2005. Doba.trvání:.16.měsíců

Večerníček.slaví.40.let

Cíle. projektu:. připomenout. divákům. v. roce. 2005. 40. let,. které. uplynuly. od. vzniku. legendárního. dětského. pořadu. Večerníček;.
zorganizovat. kampaň,. která. by. důstojnou. formou. oslavila. toto. významné. televizní. výročí. a. současně. podpořila. obraz. ČT. jako.
televizního.vysílatele,.který.dlouhodobě.podporuje.tvorbu.pro.děti.a.mládež;.rozšířit.aktivity.spojené.s.pohádkami.pro.děti.i.mimo.
obrazovku;.zajistit.specializované.pořady.k.výročí.a.vydání.výběrových.publikací.a.nosičů.

Splněno.v.roce.2004:.sestaven.rozpis.hlavních.akcí.projektu;.vypracováno.logo.projektu.a.narozeninová.znělka;.zahájena.jednání.
se.strategickými.partnery.kampaně..

Garant.projektu:.Eva.Vrtišková,.ředitelka.programu
Vedoucí.projektu:.Pavel.Krumpár,.vedoucí.Projektové.kanceláře.ČT,.Lenka.Bauerová,.projektový.manažer.

Zahájení.projektu:.1..10..2004. Plánované.ukončení.projektu:.31..3..2006. Doba.trvání:.18.měsíců
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Program.Digitalizace.České.televize.

Cíle.programu:.specifikovat.vývojové.trendy.v.oblasti.digitálního.televizního.vysílání.a.jejich.vliv.na.rozvoj.České.televize;.definovat.
programový.obsah.digitálního.vysílání.ČT.s.přihlédnutím.ke.specifikům.média.veřejné.služby.a.legislativním.omezením;.zabezpečit.
technologickou.a.organizační.migraci.z.analogového.na.digitální.vysílání;.specifikovat.distribuční.kanály.vhodné.pro.šíření.programů.
České.televize;.specifikovat. typy.a.rozsah.doplňkových.služeb.včetně.využití. interaktivity;. identifikovat.změny.v.řízení,.organizaci.
a. technickém. vybavení. pro. dosažení. plné. digitalizace. ČT;. vypracovat. model. obchodní. činnosti. ČT. v. souvislosti. s. možnostmi.
digitálního.vysílání.a.distribuce;.definovat.a.rozpracovat.možnosti.financování.programu.Digitalizace.ČT.

Splněno.v.roce.2004:.provedena.analýza.aktuálního.stavu.digitalizace.v.ČT.(přehled.dosavadních.výstupů.atd.);.vypracován.časový.
harmonogram. programu;. definovány. legislativní,. technické. a. programové. podmínky. přechodu. na. digitální. vysílání;. vyhotoveny.
první.návrhy.programových.koncepcí.nových.programů,.specifikovány.vývojové.trendy,.koncepce.distribučních.kanálů.a.zaměření.
doplňkových.služeb,.zpracováno.zadání.dílčích.podpůrných.projektů.pro.proces.digitalizace.

Garant.programu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel
Vedoucí.programu:.Pavel.Hanuš,.manažer.programu.Digitalizace

Zahájení.programu:.1..9..2004. Plánované.ukončení.programu:.. Doba.trvání:.průběžně,.do.zahájení
. ukončení.přechodové.fáze.digitalizace. zkušebního.digitálního.vysílání

Zpravodajský.program.ČT24

Cíle. projektu:. vypracovat. koncepci. celodenního. kontinuálního. zpravodajsko-publicistického. . vysílání. České. televize. jako.
samostatného. specializovaného. programu;. sestavit. vysílací. schéma;. předložit. návrh. personálního. a. technického. zabezpečení.
vysílání;.zahájit.experimentální.vysílání;.vyhodnotit.experimentální.vysílání.

Splněno.v.roce.2004:.vypracován.návrh.projektového.plánu.a.harmonogramu.projektu;.předložena.vstupní.studie..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel
Vedoucí.projektu:.Zdeněk.Šámal,.ředitel.zpravodajství

Zahájení.projektu:.1..11..2004. Plánované.ukončení.projektu:.31..12..2005. Doba.trvání:.14.měsíců
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Systém.hmotné.zainteresovanosti.a.jeho.výsledky.v.roce.2004
V.průběhu.roku.2004.byla.zásadně.změněna.pravidla.hmotné.zainteresovanosti.zaměstnanců.ČT..U.všech.zaměstnanců.
byla. vytvořena. motivační. složka. mzdy,. která. posílila. závislost. mzdy. na. odvedené. práci.. Nový. mzdový. systém. je. založen. na.
principu.pravidelného.hodnocení.zaměstnanců.v.oblasti.pracovních.výsledků,.osobních.schopností.a.plnění.požadavků.kladených.
na.jednotlivé.funkce..Základní.principy.změn.v.oblasti.odměňování.zaměstnanců.byly.zakotveny.v.uzavřené.Kolektivní.smlouvě.na.
období.let.2004.až.2005.

Samotné.změně.systému.odměňování.provedené.k.1..7..2004.předcházela.celá.řada.činností:
•	 v. I.. čtvrtletí. 2004. byla. provedena. prověrka. zařazení. zaměstnanců. do. funkcí. a. v. rámci. funkcí. do. tarifních. stupňů. podle.

složitosti,. odpovědnosti. a. namáhavosti. práce,. podle. obtížnosti. pracovních. podmínek,. pracovní. výkonnosti. a. dosahovaných.
pracovních.výsledků;

•	 na. základě. této. prověrky. byly. k. 1.. 6.. 2004. provedeny. změny. v. zařazení. zaměstnanců,. které. umožnily. porovnat. mzdové.
ohodnocení.jednotlivých.funkcí.a.stanovit.objem.mzdových.prostředků.jednotlivým.útvarům.na.mzdové.úpravy.k.1..7..2004;

•	 k.1..6..2004.byl.sjednocen.způsob.odměňování..Do.tohoto.data.existovaly.dvě.rozdílné.formy.odměňování.(jednosložková.forma.
smluvní.mzdy.a.forma.základní.mzdy.s.paušálními.příplatky,.ke.které.byly.poskytovány.ještě.další.příplatky.podle.přesně.daných.
pravidel).. Tato. rozdílnost. v. odměňování. zaměstnanců. ztěžovala. mzdové. analýzy. zejména. při. porovnávání. mezd. jednotlivých.
funkcí.a.zaměstnanců..Od.1..6..2004.byli.zaměstnanci.České.televize.odměňováni.jednosložkovou.smluvní.mzdou.

K.1..7..2004.byl.do.odměňování.zaměstnanců.České.televize.zaveden.výrazný.motivační.prvek.–.pohyblivá.část.mzdy,.jejíž.výše.
je.závislá.na.plnění.předem.stanovených.ukazatelů..Mzda.se.skládá.z.pevné.–.zaručené.části.a.pohyblivé.části,.která.je.u.všech.
zaměstnanců.závislá.na.kvalitě.odvedené.práce.a.plnění.úkolů.stanovených.nadřízenými.zaměstnanci,.u.vedoucích.zaměstnanců.
je.závislá.dále.na.výsledcích.hospodaření.České.televize..Procentní.podíl.výše.pohyblivé.části.mzdy.na.celkové.mzdě.u.vedoucích.
zaměstnanců.je.rozdílný.v.závislosti.na.jejich.organizačním.zařazení..Nejvyšší.podíl.pohyblivé.části.mzdy.je.stanoven.pro.vrcholový.
management.ČT..Výše.pohyblivé.části.mzdy.vedoucích.zaměstnanců.je.závislá.na.plnění.pěti.ukazatelů,.samostatně.za:.
•	 měřitelné.ukazatele,.které.mají.vazbu.na.plnění.rozpočtu.ČT.–.náklady,.výnosy,.cash.flow
•	 hodnotitelné.ukazatele,.kterými.jsou.hodnoceny.schopnosti.zaměstnanců,.plnění.úkolů,.operativnost,.tvůrčí.přínos,.kvalita.řídící.činnosti.aj.

Pro.ostatní. zaměstnance. jsou.stanoveny.dva.hodnotitelné.ukazatele,.které. jsou.závislé.na.plnění.úkolů. vyplývajících.z.pracovní.
náplně,.spolehlivosti,.operativnosti,.osobním.a.tvůrčím.přínosu.a.efektivním.využívání.fondu.pracovní.doby.

Hodnocení. stanovených. ukazatelů. se. provádí. měsíčně.. Hodnocení. ukazatelů. vedoucích. zaměstnanců. je. prováděno. čtvrtletně,.
především.z.důvodu.hodnocení.měřitelných.ukazatelů.

Současně.se.zavedením.motivačního.prvku.do.odměňování.zaměstnanců.ČT.byly.k.1..7..2004.provedeny.především.tyto.změny:
•	 smluvní.mzdy.zaměstnanců.byly.valorizovány.4.%;
•	 na.úpravy.smluvních.mezd.byly.dále.použity.prostředky.ze.zrušených.míst.ve.výši.20.%.mzdy.ze.zrušeného.místa.v.těch.útvarech,.

kde.se.snížil.počet.zaměstnanců.z.důvodu.zefektivnění.činnosti..

Pro.rok.2004.byla.také.vytvořena.pravidla.o.hmotné.zainteresovanosti.zaměstnanců.na.dosažených.výsledcích.hospodaření.ČT.

I. přes. zásadní. změny,. které. byly. uskutečněny. v. systému. hmotné. zainteresovanosti. zaměstnanců. České. televize. v. roce. 2004,.
nedošlo.oproti.roku.2003.k.navýšení.celkového.objemu.mzdových.nákladů.
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Metodické.změny.a.postupy.realizované.v.roce.2004.v.oblasti.účetních.postupů
Od.1..1..2004.došlo.k.realizaci.dvou.zásadních.metodických.změn.v.oblasti.účetních.postupů:

1..Účtování.o.nákladech.na.výrobu.pořadů.a.nákupu.vysílacích.práv.

Do.konce.roku.2003.byly.náklady.na.výrobu.pořadů.účtovány.do.nákladů.v.okamžiku.jejich.vynaložení,.tj..bez.vazby.na.odvysílání.
pořadů..Náklady.spojené.s.nákupem.vysílacích.práv.(licencí).byly.účtovány.v.závislosti.na.datu.nabytí.platnosti.licence.dle.licenční.
smlouvy..V.rozvaze.České.televize.nebyla.vykazována.aktiva.související.s.výrobou.pořadů.a.nákupem.vysílacích.práv.

Z.důvodu.zpřesnění.věrného.a.poctivého.obrazu.účetnictví.a.zlepšení.způsobu.řízení.a.plánování.zavedla.Česká.televize.v.souladu.
s.ustanoveními.obecně.platných.účetních.a.daňových.předpisů.a.po.konzultaci.s.auditorskou.společností.změnu.metodiky.účtování.
o.pořadech.a.nakoupených.vysílacích.právech.

Nový.způsob.účtování,.který.je.stanoven.Rozhodnutím.generálního.ředitele.č..7/2004:
a). účtuje.o.nákladech.souvisejících.s.tvorbou.pořadů.do.období.jejich.realizace.(odvysílání.pořadu),
b). v.rozvaze.vykazuje.pořady.jako.aktiva.(nedokončená.výroba,.výrobky,.nehmotný.dlouhodobý.majetek,.časové.rozlišení)..

2..Účtování.o.televizních.poplatcích

Do.konce.roku.2003.byly.televizní.poplatky.účtovány.do.výnosů.v.okamžiku.jejich.inkasa,.tj..bez.vazby.na.období.jejich.vzniku..Tento.
způsob.účtování.byl.uplatňován.na.základě.stanoviska.MF.čj.283/72504/1997.

Od.1..1..2004.došlo.ke.změně,.kdy.Česká.televize:
a). účtuje.o.předpisu.televizních.poplatků,.tj..o.pohledávkách
b). se.souvztažným.zápisem.ve.prospěch.fondu.televizních.poplatků..

Tento. postup. vychází. z. ustanovení. zákona. č.. 483/1991. Sb.,. o. České. televizi,. ve. znění. pozdějších. předpisů,. který. stanoví,. že.
televizní.poplatky. jsou.finančním.zdrojem,.ze.kterého. je.financována.veřejná.služba..Dle.ustanovení. vyhlášky.č..504/2002.Sb.,.
kterou.se.provádějí.některá.ustanovení. zákona.o.účetnictví,.charakteru.poplatků.odpovídá.náplň.účtu.911.Fondy,.který.mohou.
tvořit. zdroje.přijaté.účetní. jednotkou.od. jiných.osob. za.účelem.plnění.hlavního.poslání. nevýdělečných.organizací..V.návaznosti.
na.tato.ustanovení.televizní.poplatky.nejsou.dále.účtovány.jako.výnos,.ale.jako.tvorba.fondu.televizních.poplatků.a.do.výnosu.se.
účtují.prostřednictvím.rozpouštění.fondu.televizních.poplatků..Tento.účetní.postup,.který.je.v.souladu.se.zákonem.č.563/1991.Sb.,.
o.účetnictví,.ve.znění.pozdějších.předpisů.a.s.Českými.účetními.standardy,.byl.podpořen.MF.dopisem.čj..283/129.814/2004.

Tvorba.fondu.je.účtována.měsíčně.formou.účetního.předpisu..Fond.televizních.poplatků.se.používá.k.zabezpečení.plnění.zákonného.
poslání.České.televize,.tj..k.tvorbě.a.šíření.vysílání.televizních.pořadů..Postup.při.čerpání.fondu.televizních.poplatků.je.stanoven.
Rozhodnutím.generálního.ředitele.č..50/2003..

K.úhradě.nákladů.na.hlavní.činnost.slouží:
•	 v.plném.rozsahu.výnosy.z.podnikatelské.činnosti.po.úhradě.nákladů.souvisejících.s.touto.činností
•	 běžné.(ostatní).výnosy.z.hlavní.činnosti.po.úhradě.nákladů.souvisejících.s.touto.činností
•	 fond.televizních.poplatků.ke.krytí.účelově.vymezených.nákladů.na.hlavní.činnost.
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Výše.čerpání.fondu.televizních.poplatků.je.odvislá.od.struktury.nákladů,.na.které.se.účelově.využívá,.a.rozpočtu.ČT,.schváleného.
Radou.ČT..Zůstatek.fondu.televizních.poplatků.je.zdrojem,.který.kryje.následující.aktiva:.
a). nedokončená.výroba.pořadů,.
b). vyrobené.pořady.a.neodvysílané.pořady,
c). dlouhodobý.nehmotný.majetek.–.vlastní.výroba.a.nakoupená.vysílací.práva,.
d). pohledávky.za.televizními.poplatky..

Nový.způsob.účtování.o.televizních.poplatcích.zároveň.pomáhá.řešit.nesoulad.mezi.věcnou.a.časovou.souvislostí.nákladů.a.výnosů.
České. televize,.ke.kterému.došlo.změnou.metodiky.účtování.o.pořadech.a.nakoupených.vysílacích.právech..Zároveň.umožňuje.
střednědobé. a. dlouhodobé. plánování. a. v. souvislosti. s. jednorázovými. úpravami. výše. televizního. poplatku. vytváření. zdrojů. pro.
následující.období.

Změny.a.postupy.připravené.k.realizaci.v.následujícím.období

I.v.následujícím.období.bude.vedení.ČT.pokračovat.v.naplňování.Programu.změn,.zvýšení.výnosů.a.snížení.nákladů.a.naplňování.
svého.poslání.v.oblasti.veřejnoprávního.vysílání..I.v.následujícím.období.bude.pracovat.s.vyrovnaným.rozpočtem.

Kromě.rozvoje.ve.všech.oblastech.činnosti.ČT.a.dalšího.zpřesňování.řízení.a.pravidel.uvnitř.i.vně.ČT.se.dominantní.problematikou.
stává.strategie,.především.pak.proces.přechodu.České.televize.na.terestrické.digitální.televizní.vysílání.

Na.základě.zkušeností.z.ostatních.digitalizačních.projektů.probíhajících.v.Evropě.lze.definovat.zhruba.čtyři.etapy.digitalizace.v.ČR..
Přípravná.fáze,.přechodová.fáze,stabilizační.fáze.a.dokončovací.fáze.vedoucí.ke.konečnému.vypnutí.analogového.vysílání..Každá.
tato.fáze.má.svá.specifika.a.vyžaduje.samostatnou.strategii,.a. to. jak.z.pohledu.programového.obsahu,. tak. i.z.pohledu.nasazení.
digitálních.technologií..Délka. jednotlivých.fází.se.vzhledem.k.neexistenci.pravidelného.digitálního.vysílání.určuje.velmi.obtížně.a.
přesnější.odhad.bude.možno.provést.až.po.zahájení.pravidelného.digitálního.vysílání.v.normě.DVB-T..Pro.ČT.by.bylo.více.jak.vhodné,.
aby. zejména. přechodová. a. stabilizační. fáze. byly. co. nejkratší.. Opačný. trend,. to. je. další. prodlužování. zahájení. vysílání. a. rovněž.
prodlužování. jednotlivých.etap,.by.měl.pro.ČT.velmi.nepříjemné.důsledky.související.s.významným.nárůstem.nákladů.(souběžné.
analogové. a. digitální. vysílání).. Dosavadní. výsledky. programu. digitalizace. jasně. potvrzují,. že. základním. problémem. digitalizace.
je.programový.obsah.a.ne.vlastní.digitální.technologie.

Dominantně.to.platí.hlavně.pro.přechodovou.a.rovněž.i.stabilizační.fázi.digitalizačního.procesu,.protože.v.jejich.průběhu.je.nutné.
maximálně.motivovat.televizní.diváky.k.přechodu.na.digitální.příjem..Je.zřejmé,.že.pouze.lepší.obraz.a.zvuk.není.dostatečnou.motivací.
pro.přechod..Teprve.zvýšení.rozsahu.volně.šířených.kanálů.s.kvalitním.programem.je.zásadní.motivací.pro.využívání.digitální.televize..
Rada.programu.Digitalizace.ČT.proto.definovala.další.projekty.pokrývající.dílčí.aspekty.procesu.přechodu.a.připravila.v.roce.2004.
zadání. projektů,. které. budou. realizovány. v. roce. 2005.. Kromě. toho. jsou. rozpracovávány. variantní. programové. studie. pro. první.
etapy.digitálního.vysílání,.stejně.jako.studie.pro.nasazení.služeb.typu.T-Government,T-Education.či.T-Health..V.této.souvislosti.se.
předpokládá.v.roce.2005.rovněž.prohloubení.spolupráce.s.Českým.rozhlasem..Kooperace.médií.veřejné.služby.bude.probíhat.na.
bázi.společných.pracovních.skupin,.které.se.budou.kromě.technických.otázek.zabývat.i.obchodně.marketingovou.strategií.obou.
médií,.jejich.spoluprací.v.legislativní.oblasti.a.možnostmi.spolupráce.v.oblasti.webových.aplikací.a.portálů.a.ve.vývoji.doplňkových.
aplikací.pro.digitální.vysílání.v.normě.DVB-T.(T–Aplikace)..
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Změny,.které.Česká.televize.připravuje.k.realizaci.v.příštím.období,.mají.především.zlepšit.postavení.České.televize.na.mediálním.
trhu,. zlepšit.obraz.ČT.u.občanů. rozšířením.služeb.veřejného.zájmu,.zvýšit. sledovanost,.otevřít.další. zdroje.financování,. vytvořit.
technologický. a. organizační. náskok. v. přípravě. interaktivních. služeb,. lépe. využít. dostupné. zdroje. a. v. neposlední. řadě. snížit.
náklady..

Přehled.projektů.zahájených.v.roce.2005

Nové.programové.formáty.

Cíle. projektu:. vytvořit. dlouhodobou. koncepci. programu. v. oblasti. digitálního. vysílání;. provést. inventuru. stávajících. formátů.
z.hlediska.potenciálu.pro.uplatnění.doprovodných.(interaktivních.a.multimediálních).datových.služeb;.vyhledávat.a.vyvíjet.nové.
programové.formáty..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.
Vedoucí.projektu:.Alena.Müllerová,.vedoucí.útvaru.dlouhodobé.programové.strategie.a.vývoje

Plánované.zahájení.projektu:.1..3..2005. Ukončení.projektu:.průběžný.projekt. Doba.trvání:.průběžný.projekt

Alternativní.financování.ČT.

Cíle.projektu:.vyhledávat.vhodné.projekty.pro.mezinárodní.koprodukce,.programové.výměny.nebo.financování.z.fondů.a.programů.
Evropské.unie.či. jiných.zdrojů;.spolupracovat.při. vyhledávání.projektů.s.EBU.a.ostatními. televizemi,.koordinovat.dramaturgické,.
právní,.ekonomické.a.produkční.činnosti.při. realizaci.projektů;. informovat. vedení.ČT.o.možnostech.spolupráce.a.podílet. se.na.
zajištění.vybraných.projektů.

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel
Vedoucí.projektu:.Markéta.Štinglová,.Projektová.kancelář

Plánované.zahájení.projektu:.1..4..2005. Ukončení.projektu:.průběžný.projekt. Doba.trvání:.průběžný.projekt

Programové.studie

Cíle.projektu,.resp..studie:.vypracovat.programové.koncepce.digitálních.programů.ČT.pro.přípravnou.a.přechodovou.fázi;.připravit.
variantní. návrhy. vysílacích. schémat. s. maximálním. využitím. existujících. zdrojů. a. navrhnout. personální. a. technické. zabezpečení.
vysílání;.vyhodnotit.ekonomickou.náročnost.jednotlivých.variant.;.připravit.realizační.projekty.schválených.programů.a.zabezpečit.
zkušební.vysílání;.vyhodnotit.zkušební.vysílání.a.zajistit.plynulý.přechod.na.pravidelné.vysílání.programu..

Garant.projektu:.František.Lambert,.vrchní.ředitel.ČT

Vedoucí.projektů-studií:.Václav.Kvasnička,.vedoucí.dramaturg,.Jan.Rubeš,.vedoucí.akvizice,.Otakar.Černý,.šéfredaktor.redakce.
sportu

Plánované.zahájení.projektu:.1..5..2005. Ukončení.projektu:.rok.2006. Doba.trvání:.ä
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Výsledky hospodaření v roce 2004  
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.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.a.na.
kontrolu.hospodaření.České.televize..Rada.je.ze.své.činnosti.odpovědná.Parlamentu.České.republiky.

Základem.organizační. struktury.České. televize. ve.smyslu. zákona.o.České. televizi. 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,. kterým. je. stanoven.
samostatný.rozpočet.v.rámci.rozpočtu.schváleného.Radou.České.televize.

Zdroji.pro.financování.činnosti.České.televize.jsou.příjmy.z.televizních.poplatků.a.příjmy.z.podnikatelské.činnosti..Rozsah.podnikání.
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.použít.pouze.k.financování.své.činnosti..
Cílem.hospodaření.není.vytváření.zisku,.ale.tvorba.zdrojů.k.zabezpečení.plnění.poslání.stanoveného.zákonem.
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Změny.v.roce.2004..

Od. 1.. 1.. 2004. došlo. ke. dvěma. zásadním. změnám. v. oblasti.
účetních.postupů,.a.to.k:

.•. změně.metody.účtování.nákladů.na.výrobu.pořadů.a.nákup.
vysílacích.práv,

.•. změně.účtování.o.televizních.poplatcích.

Změny. byly. uskutečněny. po. konzultaci. a. za. přispění. auditor-
ské.společnosti.a.v.souladu.s.ustanoveními.obecně.platných.
účetních. předpisů.. Důvodem. k. tomuto. kroku. byla. snaha.
o. zpřesnění. věrného. a. poctivého. obrazu. účetnictví. a. zlep-
šení. řízení.ČT..Podrobný.popis.metodiky. je.uveden.v.Příloze.
k.účetní.závěrce,.str..48.

Příprava.rozpočtu.na.rok.2004.vycházela.z.omezených.zdrojů.
respektujících.platný.zákon.č..252/1994.Sb.,.o. rozhlasových.
a. televizních. poplatcích,. a. byla. vedena. snahou. o. zachování.
rozsahu. a. kvality. poskytované. veřejné. služby. dané. zákonem.
o.České.televizi.

Po.ztrátovém.hospodaření.v.minulých.letech.sestavilo.nové.ve-
dení.České. televize. rozpočet.na. rok.2004.vyrovnaný..Vysoké.
ztráty.a.vyčerpané.finanční.zdroje.nedovolovaly.sestavit.jiný.než.
vyrovnaný. rozpočet.. Základním. předpokladem. bylo. úspěšné.
pokračování. realizace. Programu. změn,. zvýšení. výnosů. a. sní-
žení.nákladů.

V.návaznosti.na.aplikaci.těchto.změn.byl.vypracován.vyrovnaný.
rozpočet.České.televize.na.rok.2004,.který.Rada.České.te-
levize.schválila.v.objemu.4.385.115.tis..Kč.

Vzhledem.ke.změnám.v.oblasti.účetnictví.není.srovnání.někte-
rých. ekonomických. údajů. vykazovaných. v. roce. 2004. s. údaji.
v. roce.2003.zcela. relevantní..Do. rozpočtu.České. televize.ne-
jsou. zahrnovány. obraty. z. prodeje. cenných. papírů,. ale. pouze.
zisk.z.této.činnosti..Z.toho.důvodu.se.pro.účely.hodnocení.hos-
podaření.vylučuje.z.plnění.nákladů.a.výnosů.pořizovací.hodnota.
prodaných. krátkodobých. cenných. papírů,. která. v. roce. 2003.
činila.652.006.tis..Kč.a.v.roce.2004.128.368.tis..Kč.

Výnosy...

Celkové. rozpočtové. a. skutečné. výnosy. a. podíl. organizač-
ních.součástí.na.jejich.plnění.byly.v.roce.2004.následující:
.. (v.tis..Kč)
skutečné.výnosy. 4.336.777
rozpočtové.výnosy. 4.385.115
rozdíl. -48.338

Podíl. jednotlivých. organizačních. útvarů. na. dosažených. výno-
sech:
. (v.%)
ČT.v.Praze. 88,7.
TS.Brno. 5,5.
TS.Ostrava. .5,8.

Nesplnění.plánovaných.výnosů.v.roce.2004.o.48.338.tis..Kč.
souvisí. s. novým. způsobem. účtování. o. televizních. poplatcích,.
kdy. k. účelovému. krytí. nákladů. na. hlavní. činnost. vymezených.
v.interním.předpisu.bylo.zapojeno.z.fondu.televizních.poplatků.
o.62.449.tis..Kč.méně.oproti.rozpočtu..Rovněž.zúčtování.změny.
stavu. zásob. neodvysílaných. vyrobených. pořadů. a. nedokon-
čené.výroby.dle.nové.metodiky.snižuje.výnosy.o.56.371.tis..Kč..

Výrazným.pozitivním.jevem.hospodaření.České.televize.v.roce.
2004.je.podstatné.zlepšení.plánovaných.tržeb.za.vlastní.výkony.
v.úhrnu.o.54.590.tis..Kč.

Plnění.výnosů.roku.2004.v.porovnání.s.rokem.2003:
.. .(v.tis..Kč)
skutečné.výnosy.roku.2003. 4.352.153
skutečné.výnosy.roku.2004. 4.336.777
rozdíl. -15.376

Výnosy. v. roce.2004.byly. v.úhrnu. realizovány. téměř.na.úrovni.
skutečnosti. roku. 2003,. plnění. je. pouze. o. 15. 376. tis.. Kč,. tj..
o.0,4.%.nižší..Rozdílná.však.byla.struktura.výnosů,.kterou.ovliv-
nila.změna.účetních.postupů.zavedených.od.1..1..2004.
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Podrobnější.číselné.údaje. jsou.uvedeny.v. tabulce.Plnění. roz-
počtu.výnosů.a.nákladů.v. roce.2004.a.porovnání.s.plně-
ním.v.roce.2003,.str..23.

Rozhodujícím.zdrojem.pro.financování.činnosti.České.televize.
jsou. příjmy. z. televizních. poplatků.. Medializací. této. proble-
matiky. zahrnující. i. opětovné. projednávání. novely. zákona. č..
252/1994.Sb.,.o. televizních.a. rozhlasových.poplatcích,.v.Par-
lamentu.ČR.se.podařilo.v. roce.2004.zastavit.neustálý.pokles.
počtu.evidovaných.přijímačů,.takže.celkový.stav.se.snížil.pouze.
o. 641. přijímačů. oproti. roku. 2003,. kdy. v. průběhu. roku. ubylo.
z. evidence. 32. 795. přijímačů.. Značný. únik. finančních. zdrojů.
však.představují.neevidované.přijímače..

Ke.konci.roku.2004.bylo.evidováno.3.271.062.televizních.při-
jímačů.

Skutečné. úhrady. televizních. poplatků. dosáhly. v. roce. 2004.
2.888.052.tis..Kč,.ve.srovnání.s.rokem.2003.bylo.vyinkasováno.
o.15.333.tis..Kč.méně..Avšak.použití.těchto.prostředků.ke.krytí.
nákladů.na.hlavní.činnost.České. televize.v. roce.2004.bylo.dle.
nových.účetních.postupů.zúčtováno.ve.výši.2.180.951.tis..Kč..

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. reali-
zované.ve.výši.1.141.262.tis..Kč,.které.představují.26,3.%.z.cel-
kových. dosažených. výnosů,. zaznamenaly. oproti. roku. 2003.
podstatné.zlepšení.o.215.373.tis..Kč.

Z.celkového.objemu.připadá.na:
. .(v.tis..Kč)
vysílání.reklamy. 1.046.871
vysílání.teleshoppingu. 77.117
vysílání.teletextu. 17.274
celkem. 1.141.262

Rozpočet. výnosů. za. vysílání. reklamy. byl. vzhledem. k. přízni-
vému.vývoji. v.průběhu. roku.zvýšen.o.130.mil..Kč,.s.použitím.
těchto.prostředků.na.výrobu.pořadů..Takto.upravený.rozpočet.
byl. jednak. v. souvislosti. s. mimořádnými. sportovními. přenosy.

(LOH.v.Aténách,.MS.v. ledním.hokeji. v.Praze.a.ME.v.kopané),.
jednak.ve.vazbě.na.dosaženou.sledovanost.pořadů,.což.umož-
nilo.vysokou.naplněnost.reklamní.kapacity,.překročen.o.4.051.
tis..Kč..Ve.srovnání.s.rokem.2003.se.podařilo.zlepšit.výnosy.za.
vysílání.reklamy.o.182.260.tis..Kč.

Zvýšenou.pozornost.věnovala.Česká.televize.v.roce.2004.vysílání.
teleshoppingu,.pro.který.byla.ve.vysílacím.schématu.vymezena.
rozšířená.vysílací.doba..Dosažené.výnosy.ve.výši.77.117.tis..Kč.byly.
oproti.minulému.období.zlepšeny.o.33.442.tis..Kč,.tj..o.74,0.%.

Tržby.za.teletext.nebyly.splněny.o.1.326.tis..Kč.a.realizované.
výnosy.jsou.téměř.na.úrovni.roku.2003.(-329.tis..Kč).

V. oblasti. vysílání. sponzorovaných. pořadů. přetrvává. nárůst.
zájmu.klientů.o. tento.produkt,.což.koresponduje.se.zvýšením.
výnosů.z.této.činnosti.v.porovnání.s.rokem.2003.o.13.322.tis..
Kč.a.s.překročením.plánu.o.4.023.tis..Kč..Převážná.většina.ob-
chodních.případů.byla.zajištěna.agenturou.ARBOmedia,.s..r..o..
v.následujícím.členění.podle.jednotlivých.aktivit:
.. .. .(v.tis..Kč)
ARBO.media. sportovní.pořady. 48.039
. časomíra. 21.303
. počasí,.dopravní.servis. 43.994
. ostatní.pořady. 42.846
ČT. ostatní.pořady. 28.176
celkem. . 184.358

Objem. výnosů. z. prodeje. služeb,. práv. a. výroby. pořadů.
v.částce.218.674.tis..Kč.byl.oproti.roku.2003.o.50.097.tis..Kč.
vyšší;.oproti.rozpočtu.bylo.dosaženo.zlepšení.o.27.557.tis..Kč.

Z.celkového.objemu.připadá.na:
.. .(v.tis..Kč)
prodej.služeb. 131.842
prodej.práv. 64.062
výrobu.pořadů. 22.770
celkem. 218.674

Plánované. výnosy. z. prodeje. služeb,. které. představují. pře-
devším. příjmy. za. využívání. volných. výrobních. kapacit. exter-
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ními. zákazníky. a. tržby. stravovacích. zařízení,. byly. překročeny.
o. 8. 275. tis.. Kč.. V. porovnání. s. rokem. 2003. však. došlo. k. ná-
růstu.o.38.282.tis..Kč,.kdy.zvýšení.výnosů.ovlivnily.významné.
sportovní.akce.roku.2004,.zejména.MS.v.ledním.hokeji.konané.
v.Praze..

Výnosy. z. prodeje. práv. vykázaly. v. roce. 2004. zlepšení. oproti.
plánu.o.11.312.tis..Kč.a.oproti.plnění.za.rok.2003.o.5.462.tis..Kč.
.. .. .(v.tis..Kč)
Telexport. 57.343
z toho: prodej práv do zahraničí  21 990
  prodej práv v tuzemsku  10 812
  merchandising     851
  prodej audiopráv  2 234
  prodej videopráv  8 966
  kinodistribuce  7 794
  veřejné projekce  3 479
  ostatní  217
prodej.práv.ke.sportovním.přenosům. 5.666
ostatní.prodej.práv. 1.053
celkem.. 64.062

Ve. vazbě. na. výrobu. pořadů,. zejména. za. koprodukční. a. spo-
lečnou. výrobu,. získala.Česká. televize.22.770. tis..Kč..Rozpo-
čet.roku.2004.byl.překročen.o.7.970.tis..Kč.a.plnění.loňského.
roku.o.6.353.tis..Kč..

V.souvislosti.se.změnou.účetních.postupů.v.oblasti.nákladů.na.
výrobu.pořadů.a.nákupu.vysílacích.práv.dochází.ke.zlepšení.vý-
nosů.České.televize.v.roce.2004.zúčtováním.aktivace.nákladů.
na.výrobu.pořadů.a.změny.stavu.zásob.nedokončené.vý-
roby.a.ukončených.pořadů.o.430.474.tis..Kč..Tento.nesoulad.
mezi.věcnou.a.časovou.souvislostí.nákladů.a.výnosů.pomáhá.
řešit.nový.způsob.účtování.o.televizních.poplatcích.

Ostatní. výnosy,. jejichž. objem. byl. oproti. roku. 2003. nižší.
o.1.187.tis..Kč,.byly.vykázány.z.následujících.činností:

.. .(v.tis..Kč)
vysílání.ostatní. 63.904
ostatní.tržby.za.vlastní.výkony.(barterová.plnění). 68.434
zúčtování.rezerv.a.opravných.položek. 2.458
ostatní.výnosy. 46.262
celkem. 181.058
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Náklady

Rozpočet.nákladů.na.provoz.a.dosažená.skutečnost.i.v.po-
dílu. jednotlivých. organizačních. součástí. České. televize. byly.
v.roce.2004.následující:
.. .(v.tis..Kč)
skutečné.náklady. 4.336.777
rozpočtové.náklady. 4.385.115
úspora. -48.338

Podíl. jednotlivých. organizačních. útvarů. na. dosažených. nákla-
dech:
. (v.%)
ČT.v.Praze. 89,1.
TS.Brno. .5,1.
TS.Ostrava. .5,8.

Rozpočet.nákladů.byl.plněn.na.98,9.%,.z.dosažené.úspory.ve.
výši.48.338.tis..Kč.tvoří.15.600.tis..Kč.prostředky.plánované.na.
úhradu.daňové.povinnosti..Vzhledem.k.omezené.výši.rozpočtu.
byly.v.průběhu.roku.vzniklé.úspory.použity.na.výrobu.pořadů..

Plnění.nákladů.roku.2004.v.porovnání.s.rokem.2003:
.. .(v.tis..Kč)
skutečné.náklady.roku.2003. 4.481.973
skutečné.náklady.roku.2004. 4.336.777
rozdíl. -145.196

Celkový.objem.nákladů.v.roce.2004.byl.oproti.úrovni.předchá-
zejícího. roku.nižší.o.145.196. tis..Kč,. tj..o.3,2.%..V.důsledku.
změny. účetních. postupů. není. toto. srovnání. plně. relevantní.
vzhledem. k. tomu,. že. pořízení. dlouhodobého. a. krátkodobého.
nehmotného. majetku. není. nákladem. organizace,. takže. v. této.
souvislosti. došlo. ke. snížení. nákladů. České. televize. o. 334,4.
mil..Kč..Naproti. tomu.odpisy. licencí.byly.do.nákladů.zahrnuty.
v.částce.83,3.mil..Kč,.takže.výsledné.snížení.nákladů.dosáhlo.
251,1.mil..Kč.

V. roce. 2004. však. došlo. v. některých. oblastech. k. neovlivnitel-
nému.růstu.nákladů,.z.nichž.nejpodstatnější. je.dopad.vyplýva-
jící.ze.změny.zákona.o.DPH.

Výrazný.růst.zaznamenaly.zejména:
. (v.mil..Kč)
DPH.bez.nároku.na.odpočet..
v.návaznosti.na.zákonnou.úpravu. +88,9
provize.ARBOmedia.v.souvislosti.se.zvýšením.výnosů..
za.vysílání.reklamy.a.sponzorovaných.pořadů. +23,4
spojové.náklady.na.kontribuci.a.distribuci.signálu. +25,3
odstupné.uvolňovaným.zaměstnancům. +4,6

Kromě.toho.bylo.zajištěno.rozpočtové.krytí.časového.rozlišení.ná-
kupu.vysílacích.práv.z.roku.2003.v.souvislosti.se.změnou.účtování.
nákladů.na.nákup.vysílacích.práv.ve.výši.149,3.mil..Kč.

Podrobnější.číselné.údaje. jsou.uvedeny.v. tabulce.Plnění. roz-
počtu.výnosů.a.nákladů.v. roce.2004.a.porovnání.s.plně-
ním.v.roce.2003,.str..23.

Čerpání. osobních. nákladů. činilo. v. úhrnu. 1. 116. 459. tis.. Kč,.
což.představuje.25,7.%.z.celkových.nákladů.

Objem.osobních.nákladů.byl.čerpán.následovně:
.. .(v.tis..Kč)
mzdy. 790.759
ostatní.příjmy.fyzických.osob. 39.085
zákonné.pojištění. 281.744
sociální.náklady. 4.871
celkem. 1.116.459

Z.plánovaných.prostředků.nebylo.v.osobních.nákladech.použito.
4.681.tis..Kč,.tj..0,4.%,.a.to.především.v.důsledku.nižších.nákladů.
na.odstupné.uvolňovaným.zaměstnancům.zahrnutých.v.položce.
ostatní.příjmy. fyzických.osob..Objem.mezd.zůstal.v. roce.2004.
bez.absolutního.nárůstu.na.úrovni.předcházejícího.roku..

Vedení. České. televize. uplatňuje. trend. postupného. snižování.
počtu. zaměstnanců.. V. této. oblasti. byla. přijata. další. opatření.
ke.snížení.evidenčního.stavu.zaměstnanců,.během.roku.2004.
došlo. ke. zrušení. 237. plánovaných. míst.. Průměrný. evidenční.
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počet.zaměstnanců.za.rok.2004.činil.2.573,5.osob.a.snížil.se.
oproti.roku.2003.o.158,5.osob.

V.průběhu. roku.2004.byl.nastaven.nový.systém.hmotné. zain-
teresovanosti. zavedením.pevné.a.pohyblivé.složky.mzdy,. jejíž.
výplata.je.vázána.na.splnění.stanovených.kritérií..Dále.byla.zru-
šena.remunerace.a.valorizovány.mzdy.k.1..7..2004.o.4.%.

Mzdové.prostředky.dříve.vyčleněné.na.remuneraci.byly.použity:

•	 k. vyrovnání. disproporcí. v. odměňování. jednotlivých. profesí.
v.rámci.ČT,

•	 na.valorizaci.mezd,
•	 k.vytvoření.pohyblivé.části.mzdy.od.1..7..2004,
•	 k.posílení.mezd.zaměstnanců.v.útvarech,.kde.došlo.k.racio-

nalizaci.práce,
•	 k.posílení.pobídkové.složky.odměňování. (mimořádných.od-

měn),.vyplácené.v.závislosti.na.plnění.úkolů.ve.sledovaném.
období.

Spotřeba.materiálu,.drobného.dlouhodobého.hmotného.ma-
jetku.a.energie,.která.tvoří.4.%.celkových.nákladů,.tj..172.408.
tis..Kč,.byla.čerpána.následovně:
.. .(v.tis..Kč)
energie. 67.201
pohonné.hmoty. 11.872
drobný.dlouhodobý.hmotný.majetek:.
.•. videokazety. 13.691
.•. výpravné.prostředky. 8.431
.•. ostatní. 16.194
ostatní.materiál. 36.317
náhradní.díly. 11.519
filmová.surovina.a.magnetofonové.pásky. 4.546
ostatní.spotřeba. 2.637
celkem. 172.408

Zavedením.úsporných.opatření.nebylo.v.roce.2004.z.plánova-
ných.prostředků.použito.14.274. tis..Kč,.zejména.ve.spotřebě.
energie.a.pohonných.hmot.

V.porovnání.s.rokem.2003.byly.spotřebované.nákupy.o.19.615.
tis.. Kč. nižší. u. většiny. nákladových. položek,. především. ome-
zením. spotřeby. ostatního. materiálu,. drobného. dlouhodobého.
hmotného.majetku.a.energie.

Na. honoráře. vyplacené. fyzickým. a. právnickým. osobám.
bylo.použito.395.633.tis..Kč,.tj..9,1.%.z.celkových.nákladů..Je-
jich.struktura.byla.následující:
.. .. .(v.tis..Kč)
honoráře.autorů.a.výkonných.umělců.. 276.205
z.toho:.provozovací.honoráře.(reprízné). 43.170
. výroba.pořadů. 223.696
. ostatní.honoráře.. 9.339
kolektivní.správa.autorských.práv. 119.428
celkem.. 395.633

Snížení. nákladů. oproti. roku. 2003. na. provozovací. honoráře.
o. 9. 383. tis.. Kč. a. úhrad. za. kolektivní. správu. autorských. práv.
o.7.504.tis..Kč.souvisí.zejména.s.opatřením.České.televize.při-
jatým.od.1..4..2004.k. jednorázovému.vykupování.autorských.
práv.v.objednacích.honorářích.již.při.výrobě.pořadů..V.důsledku.
změny.metody.účtování.nákladů.na.pořízení.licencí.a.vzhledem.
k.výše.uvedenému.opatření.je.srovnání.objemu.honorářů.vypla-
cených.na.výrobu.pořadů.nerelevantní.

Na.opravy.a.udržování. bylo. vynaloženo.57.557. tis..Kč,.což.
představuje.oproti. rozpočtu.úsporu.ve.výši.9.797.tis..Kč.a.ve.
srovnání. s. rokem. 2003. pokles. o. 35. 684. tis.. Kč.. Plán. oprav.
byl. výrazně. redukován,. z. použitých. prostředků. byly. zajištěny.
pouze. nejnutnější. opravy. budov. spolu. s. běžnými. opravami.
technického.zařízení..
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Spojové.náklady.čerpané.v.celkové.výši.765.545.tis..Kč.se.na.
nákladech.České.televize.podílely.17,7.%.v.následujícím.členění:
.. .(v.tis..Kč)
vysílací.síť. 531.091
příspěvková.síť. 15.571
mobilní.přenosy. 35.920
mezinárodní.přenosy. 35.452
telefony.a.faxy. 25.090
náhrada.České.poště.za.inkaso.televizních.poplatků. 117.351
poštovné.a.ostatní.spojové.náklady. 5.070
celkem. 765.545

Ve. srovnání. s. rozpočtem. vykázaly. náklady. na. spoje. úsporu.
10. 811. tis.. Kč,. a. to. výrazným. snížením. nákladů. na. telefony.
a.faxy.o.8.491.tis..Kč.v.souvislosti.se.změnou.mobilního.operá-
tora,.s.propojením.telefonních.ústředen.v.rámci.nového.kontri-
bučního.systému.a.s.přijetím.omezujících.opatření.

Avšak.v.porovnání.s.minulým.rokem,.i.přes.snížení.nákladů.na.
telefony,.došlo.k.růstu.celkových.spojových.nákladů.o.13.595.
tis..Kč..Tuto.skutečnost.ovlivnilo.zavedení.nového.distribučního.
a. kontribučního. systému,. který. přináší. zvýšení. kvality. signálu.
spolu.s.poskytováním.dalších.služeb.

Nákup.práv.byl.realizován.v.celkovém.objemu.299.457.tis..Kč,.
tj..6,9.%.z.celkových.nákladů..K.čerpání. nad. rámec. rozpočtu.
v.této.položce.o.15.577.tis..Kč.došlo.se.souhlasem.vedení.ČT.
při.použití.úspor.v.rámci.souhrnného.rozpočtu.České.televize..

Nakoupená.práva.mají.následující.skladbu:
.. .(v.tis..Kč)
monopolní.práva.k.vysílání.sportovních.přenosů. 239.478
agenturní.zpravodajství. 48.030
ostatní.práva. 11.949
celkem. 299.457

Vzhledem.k.mimořádným.sportovním.akcím.roku.2004.došlo.ke.
zvýšení.nákladů.na.nákup.vysílacích.práv.ke.sportovním.přeno-
sům.o.151.393.tis..Kč..Do.nákladů.na.nákup.práv.nebylo.oproti.
roku. 2003. zahrnováno. pořízení. dlouhodobého. nehmotného.
majetku.(licencí)..

Náklady.na.zakázkovou,.koprodukční.a.společnou.výrobu.
pořadů. byly. čerpány. ve. výši. 128. 269. tis.. Kč.. Vlivem. většího.
podílu. tohoto. způsobu. výroby. došlo. k. překročení. rozpočtu.
o.6.774.tis..Kč;.ve.srovnání.s.rokem.2003.v.důsledku.přijatých.
opatření.pro.přednostní.využívání.vlastních.kapacit.byly.náklady.
na.externí.výrobu.o.67.003.tis..Kč.nižší.

Obdobná.je.situace.i.u.služeb.při.výrobě.pořadů,.které.vykazují.
oproti.rozpočtu.nižší.čerpání.o.3.119.tis..Kč.a.ve.srovnání.s.před-
chozím.rokem.zaznamenaly.výrazný.pokles.o.24.238.tis..Kč.

V.nákladech.na.ostatní.služby,.které.činily.v.úhrnu.440.714.tis..
Kč,.jsou.zahrnuty.následující.druhy.nákladů:
.. .(v.tis..Kč)
propagace.a.reklama. 53.937
tuzemské.cestovné. 11.815
zahraniční.cestovné. 22.239
taxislužba. 18.430
přepravné. 6.028
reprezentace. 1.743
zprostředkovatelská.provize. 110.872
unilaterální.přenosy. 20.489
stravování.. 61.143
úklid,.praní,.likvidace.odpadu. 18.146
ostraha. 14.752
technická.pomoc. 15.325
výzkum.sledovanosti. 28.983
právní.a.poradenská.činnost. 7.376
ostatní.služby. 49.436
celkem. 440.714

Ostatní. služby. vykazují. překročení. oproti. plánu. 2004. ve. výši.
4.080.tis..Kč.s.vazbou.na.zlepšené.plnění.výnosů.

V.porovnání.s.rokem.2003.došlo.k.navýšení.nákladů.o.32.684.
tis..Kč..V.souvislosti.se.zlepšeným.plněním.výnosů.za.vysílání.
reklamy.zaznamenala.současně.nárůst.provize.hrazená.společ-
nosti.ARBOmedia.za.zprostředkování.o.23,0.mil..Kč..Zvýšené.
náklady. spojené. s. propagací. České. televize. a. jejích. pořadů.
v. roce.2004.o.14.893.tis..Kč.představují.barterová.plnění.se.
současnou.realizací.výnosů.
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Pozitivní. je. pokles. nákladů. na. právní. a. poradenskou. činnost.
o.11.332.tis..Kč.v.souvislosti.se.zajišťováním.Programu.změn,.
zvýšení.výnosů.a.snížení.nákladů.ve.vlastních.kapacitách.

Účetní. odpisy. dlouhodobého. majetku. včetně. zůstatkové.
ceny.byly.zúčtovány.ve.výši.429.975.tis..Kč.a.činily.9,9.%.z.cel-
kového.objemu.nákladů..Z.těchto.nákladů,.které.byly.oproti.roz-
počtu.nižší.o.12.046.tis..Kč,.připadá.na:
.. .(v.tis..Kč)
odpisy.hmotného.a.nehmotného.majetku. 346.650
odpisy.ocenitelných.práv.(licence). 83.325
celkem. 429.975

V.roce.2003.nebyla.v.majetku.České.televize.evidována.a.ode-
pisována. ocenitelná. práva.. U. ostatního. hmotného. a. nehmot-
ného.dlouhodobého.majetku.dochází. v.důsledku.značné.ode-
psanosti.technologických.zařízení.a.omezování.nových.investic.
k.poklesu.výše.odpisů,.v.roce.2004.o.5.625.tis..Kč..

Daňová. povinnost. České. televize. na. dani. z. příjmů. právnic-
kých.osob.za.rok.2004.vyměřena.nebyla..V.souladu.se.záko-
nem.č..586/1992.Sb.,.o.daních.z.příjmů,.v.platném.znění,.od.
roku.2004.u.poplatníků.zřízených.zvláštním.právním.předpisem.
k.poskytování.veřejné.služby.v.televizním.nebo.rozhlasovém.vy-
sílání. jsou.předmětem.daně.veškeré.příjmy.pramenící.z.hlavní.
i.podnikatelské.činnosti.s.výjimkou.příjmů.z.úroků.a.vkladů.na.
běžném.účtu.

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. v. důsledku. novelizace. zákona. o. dani.
z. přidané. hodnoty. na. tyto. účely. vynaloženo. 215. 268. tis.. Kč,.
což.je.o.88.883.tis..Kč.více.než.v.předcházejícím.roce.

Ostatní.daně.a.poplatky.byly.v.úhrnu.čerpány.ve.výši.17.008.
tis..Kč,.z.toho.činí:
.. .(v.tis..Kč)
silniční.daň. 1.184
daň.z.nemovitosti. 440
doměrky.daní.za.minulá.léta. 4
daň.placená.za.jiné.poplatníky. 83
daň.placená.v.zahraničí. 673
ostatní.poplatky. 14.624
celkem. 17.008

Tvorba. opravných. položek. k. pohledávkám. byla. zúčtována.
v.hodnotě.4.990.tis..Kč.a.ve.srovnání.s.předcházejícím.obdo-
bím.byla.o.2.862.tis..Kč.vyšší..Zákonné.rezervy.na.opravy.dlou-
hodobého. hmotného. majetku. Česká. televize. v. těchto. letech.
netvořila.

Pořizovací. hodnota. prodaného. materiálu. zvyšuje. náklady.
o.3.787.tis..Kč.a.překročila.rozpočet.o.860.tis..Kč;.ve.srovnání.
s.rokem.2003.byl.odprodán.materiál.v.objemu.o.1.248.tis..Kč.
nižším.

Ostatní.náklady.byly.čerpány. ve. výši.74.156. tis..Kč,.překro-
čení.oproti.rozpočtu.ovlivnila.neplánovaná.úhrada.pokut.a.škod.
v.částce.2.207.tis..Kč.

Čerpání.dílčích.položek.je.následující:
.. .(v.tis..Kč)
poskytnuté.členské.příspěvky. 29.077
kursové.ztráty. 8.627
bankovní.úroky. 5
pokuty.a.penále. 1.293
z toho: pokuty Rady pro RTV  1 150
manka.a.škody. 914
odpisy.pohledávek. 1.638
ceny.v.soutěžích.ČT. 11.958
bankovní.výlohy. 1.799
pojištění.majetku.a.osob. 17.980
ostatní.náklady. 865
celkem. 74.156
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V.porovnání.s.předcházejícím.rokem.se.podařilo.ostatní.náklady.
snížit.o.5.305.tis..Kč,.zejména.v.souvislosti.se.změnou.smluv-
ního.vztahu.na.pojištění.majetku,.kde.došlo.k.poklesu.nákladů.
o.5.868.tis..Kč..

Tabulka. Struktura. nákladů. v. roce. 2004,. str.. 24,. obsahuje.
členění.nákladů.podle.účelu.využití,.a.to.v.rozdělení.do.tří.hlav-
ních.skupin:

•	 náklady.na.výrobu.a.vysílání,
•	 náklady.servisních.útvarů,
•	 ostatní.nevýrobní.náklady.

Z.celkového.objemu.nákladů.připadá.rozhodující.část.3.537.535.
tis.. Kč,. tj.. 81,6.%,. na. zabezpečení. základního. poslání. České.
televize,.na.výrobu.a.vysílání.programu.

Náklady.na.výrobu.pořadů.zahrnují.především.náklady.na.vlastní.
výrobu.pořadů,.a. to. jak.náklady.externí,. tak. i.náklady. technic-
kých. útvarů. zabezpečujících. výrobu,. kdy. použití. vlastních. ka-
pacit.při.výrobě. je.účtováno.do.nákladů.na.pořad. jako.náklad.
interní..Součástí.nákladů.na.výrobu.pořadů. je.dále.zakázková.
výroba,.nákup.vysílacích.práv.a.nakupované.pořady.

Náklady.na.výrobu.pořadů.byly.za. rok.2004.vykázány.ve.výši.
2.351.137. tis..Kč.a. z.celkového.objemu.nákladů.činí.54,2.%..
Porovnání. objemu. s. rokem. 2003. je. nerelevantní. vzhledem.
k. tomu,. že. podle. nové. metodiky. je. nákup. licencí. vykazován.
jako.pořízení.dlouhodobého.majetku.a.do.nákladů.se.promítá.
formou.odpisů..

V.roce.2004.vznikla.celá.řada.významných.projektů:

•	 seriály:. NÁVES,. DOBRÁ. ČTVRŤ,. STRÁŽCE. DUŠÍ,. ČET-
NICKÉ.HUMORESKY,

•	 distribuční. filmy:. STÍN. ZMIZELÉHO,. SAMETOVÍ. VRAZI,.
KOUSEK.NEBE,.SLUNEČNÍ.STÁT,.SNOWBORĎÁCI,

•	 soutěžní.pořady:.HODINA.PRAVDY,.4.V.OBRAZE,
•	 sportovní.pořady:.LOH..ATÉNY,.MS.V.LEDNÍM.HOKEJI,.ME.

V.KOPANÉ.

V.roce.2004.bylo.vyrobeno.7433,7.hodin.pořadů,.což.je.o.50,8.
hodin.více.než.v.roce.2003..Změnila.se.však.struktura.vyrábě-
ných.pořadů,.kdy.v.souvislosti.s.větším.rozsahem.sportovních.

přenosů,.zejména.z.MS.v.ledním.hokeji,.ME.v.kopané.a.z.LOH.
v.Aténách.se.zvýšil.počet.hodin.výroby.sportovních.pořadů.při.
poklesu.ostatních. žánrů,. s. výjimkou. tvorby.pro.děti. a.mládež..
Průměrný. náklad. na. hodinu. výroby. se. v. roce. 2004. snížil. ze.
162,6.tis..Kč.na.155,7.tis..Kč,.tj..o.6,9.tis..Kč.

Společné. náklady. na. výrobu. a. vysílání. byly. vynaloženy. ve.
výši.1.186.398.tis..Kč,.tj..27,4.%.z.celkového.objemu.nákladů..
Jejich.součástí.jsou.především.náklady.na.spoje.ve.výši.540.607.
tis..Kč,.kde.se.jedná.o.náklady.na.šíření.signálu,.které.zahrnují.
především.pronájem.kapacit.vysílačů.a.převaděčů,.distribuční.
síť. včetně. pronájmu. digitální. kapacity. na. satelitním. transpon-
deru.a.pronájem.obrazových.a.zvukových.okruhů.a.slouží.k.pro-
pojení.přenosu.odbavovaného.signálu..Zavedením.nového.dis-
tribučního.a.kontribučního.systému.dochází.ke.zvýšení.kvality.
signálu.spolu.s.poskytováním.dalších.služeb.(propojení.poboč-
kových.ústředen,.datové.propojení.počítačových.sítí)..

Na. inkaso. televizních. poplatků. bylo. v. roce. 2004. vynaloženo.
122.562.tis..Kč.a.část.DPH.na.vstupu.bez.nároku.na.odpočet.
se.na.vykázaných.nákladech.podílí.částkou.215.268.tis..Kč.

Náklady.na.činnost.servisních.útvarů,.které.jsou.nezbytné.pro.
zabezpečení.výroby.a.vysílání.pořadů,.činily.v.roce.2004.v.úhrnu.
727.359.tis..Kč,.tj..16,8.%.z.celkového.objemu.nákladů.

Podstatnou.část. tvoří.výdaje.na.správu.objektů.včetně.odpisů.
dlouhodobého. majetku. a. nákladů. spojených. s. jejich. opravou.
a.udržováním,.na.které.bylo.vynaloženo.41.059.tis..Kč.

Rovněž. významně. se. na. těchto. nákladech. podílí. provoz. infor-
mačního. systému. včetně. zajištění. servisu. pro. ostatní. útvary..
Téměř.ve.všech.oblastech.provozu.České.televize.byl.zaveden.
jednotný.informační.systém.SAP,.se.kterým.komunikují.zbývající.
používané.programy.(např..PROVYS/2).

Mezi. servisní. útvary. dále. patří. Výzkum. programu. a. auditoria,.
a.rovněž.ředitelské,.ekonomické.a.obchodní.útvary,.které.zahr-
nují.i.náklady.na.propagaci.České.televize.a.jejích.pořadů,.gra-
fiku.a. teletext..Součástí.servisních.útvarů. je. i.Personální.útvar.
včetně.nákladů.na.školení.zaměstnanců.a.vnitřní.služby.zajišťu-
jící.stravování.zaměstnanců,.úklid,.ostrahu,.podatelnu,.provoz.
kopírovacích.zařízení.a.další.služby.
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Pořízení.investic

Pořizování.investic.bylo.v.předchozích.letech.značně.omezováno.a.došlo.k.postupnému.zastarání.výrobní.základny..Celková.odepsanost.
dlouhodobého.majetku.přesáhla.v.roce.2003.hranici.67.%,.přičemž.v.kategorii.strojů.a.zařízení.činila.odepsanost.téměř.86.%.

Za.účelem.obnovy.a.modernizace.zařízení.navrhla.Česká.televize.pro.rok.2004.zapojení.plné.výše.odpisů.dlouhodobého.majetku.
pro.financování.investic..Plán.investic.byl.odsouhlasen.Radou.České.televize.ve.výši.361,0.mil..Kč.

Uplatňování. nového. zákona. č.. 40/2004. Sb.,. o. veřejných. zakázkách,. který. zásadním. způsobem. změnil. mechanismus. zadávání.
veřejných.zakázek,.způsobovalo.v.průběhu.roku.2004.zpoždění.v.realizaci.investičních.záměrů..Po.prověření.plánu.investic.a.po.
odsouhlasení.Radou.České.televize.došlo.k.jeho.snížení.na.293,5.mil..Kč.

V.roce.2004.bylo.vynaloženo.na.pořízení.investic.289.626.tis..Kč,.tj..plnění.plánu.na.98,7.%..Ve.srovnání.s.rokem.2003,.kdy.byly.
pořízeny.investice.v.celkovém.objemu.295.182.tis..Kč,.bylo.plnění.o.5.556.tis..Kč.nižší.

V.průběhu.roku.2004.bylo.v.ČT.v.Praze.ukončeno.30.investičních.akcí..Z.investičních.akcí.s.rozpočtovými.náklady.nad.10.mil..
Kč.byla.dokončena.další.etapa.akce.Serverová technologie pro Objekt zpravodajství,.jejímž.cílem.byla.postupná.náhrada.strojů.
Betacart.videoservem.a.převedení.výroby.zahraničního.a.krajského.zpravodajství.do.nelineárního.prostředí..V.plném.rozsahu.byla.
realizována.akce.Výměna videoserverů.ve.vysílací.technice,.která.byla.spojena.s.rozšířením.záznamové.kapacity.videoserverů.a.se.
vzájemným.jištěním.zrcadlovým.provozem,.což.umožnilo.zvýšení.počtu.odbavovaných.pořadů.z.videoserverů..Dále.byla.dokončena.
digitalizace.složkového.přenosového.vozu.6.–.přenosový.vůz.byl.režijně.vybaven.tak,.aby.na.sebe.mohl.vázat.více.externích.zdrojů,.
2.digitální.záznamy,.diskový.záznam.a.jednoduchou.grafiku.k.výrobě.základních.titulků.

Z.dalších.stěžejních.akcí.s.rozpočtovými.náklady.do.10.mil..Kč.byla.na.Kavčích.horách.dokončena.akce.Rekonstrukce centrální 
úpravy vzduchu,.která.umožní.podstatně.snížit.celkovou.energetickou.náročnost.objektů.a.zvětšit.množství.přiváděného.čerstvého.
vzduchu.do.objektů.v.zimních.měsících,.a.naopak.v. letních.měsících.snížit.spotřebu.chladu..U.akce. Infrastruktura pro televizní 
poplatky  k  zabezpečení  změny  ve  vybírání  poplatků. se. jednalo. o. instalaci. a. oživení. hardwaru,. instalaci. operačního. systému.
a. optimalizaci. aplikace. SAP. R/3.. Další. etapa. akce. Kompresní  distribuční  technologie. představovala. monitorování. distribuční.
a. kontribuční. části. provozu. přes. ATM. síť. Českého. Telecomu,. akce. Optické  spojení  parlament  –  KH  zabezpečila. vyšší. kvalitu.

Ostatní. nevýrobní. náklady. dosáhly. úhrnem. 71. 883. tis.. Kč.
a.z.celkových.nákladů.tvoří.1,6.%..

Tyto.náklady.zahrnují.zejména.pojištění.majetku.České.televize.
a. povinné. úrazové. pojištění. osob. v. úhrnu. ve. výši. 17. 906. tis..
Kč,. na. náklady. spojené. s. uvolňováním. zaměstnanců. připadá.
20.603. tis..Kč.a.na.financování.činnosti.Rady.České. televize.
5.994.tis..Kč..

Ostatní. mimořádné. náklady. v. částce. 14. 434. tis.. Kč. tvoří.
především. kursové. ztráty. v. částce. 8. 627. tis.. Kč,. náklady. na.
vyřazení.dlouhodobého.majetku.včetně.zůstatkové.ceny..Mimo-
řádným.nákladem.jsou.i.pokuty,.penále,.manka.a.škody.zúčto-
vané.ve.výši.2.207.tis..Kč,.z.toho.pokuty.Radě.pro.rozhlasové.
a.televizní.vysílání.byly.uhrazeny.ve.výši.1.150.tis..Kč..
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a.spolehlivost.přenášených.relací.a.úsporu.za.přenosové.náklady.při.přímých.přenosech.z.Parlamentu.ČR.a.akce.Rekonstrukce 
pracoviště výměnného zpravodajství.umožnila.odbavování.příspěvků.do.zahraničních.zpravodajských.sítí.v.digitální.formě.

V.TS.Brno.byly.ukončeny.akce.Zpravodajství.a.Obrazová režie pro studio B,.v.TS.Ostrava.akce.Rekonstrukce rozvodu energií 
v objektu Radvanice.a.Klimatizace v budově Šmeralova 8.

V. rámci. kusových. investic. byla. zakoupena. ve. všech. studiích. technologie. pro. modernizaci. a. dovybavení. studiové,. přenosové,.
záznamové,.zvukové,.osvětlovací,.vysílací.a.filmové.techniky..

V.ČT.v.Praze.byl.z.objemově.největších.dodávek.realizován.nákup.digitální.režie.PHILIPS,.serverového.systému.EVS.a.brankového.
kamerového. systému. pro. přenosovou. techniku,. titulkovacího. zařízení. a. efektového. zařízení. Abekas. pro. studiovou. techniku,.
zvukového.zařízení.LAWO.a.upgrade.režijního.komplexu.ve.vysílací.technice,.titulkovacího.zařízení.pro.grafiku.a.Quantel.Editbox.
pro.Grafické.centrum..Pro.informační.technologii.byly.zakoupeny.servery.pro.portály.a.intranet,.file.systém.a.archiv.dat.

V.TS.Brno.a.TS.Ostrava.byly.kromě.modernizace.techniky.zakoupeny.přístroje.nutné.pro.zajištění.výroby.a.vysílání.pořadu.DOBRÉ.
RÁNO.S.ČESKOU.TELEVIZÍ.a.zajištění.nárůstu.ostatní.výroby.a.v.TS.Ostrava.dále.pro.vybavení.nově.zřízené.regionální.redakce.
v.Krnově.

Nehmotné.investice.byly.pořízeny.v.objemu.72.698.tis..Kč,.kdy.na.základě.licenčních.smluv.byly.uhrazeny.v.ČT.v.Praze.licence.
Microsoft.Select.a.rozšíření.užívacích.práv.k.systému.mySAP.com.(SAP.R/3),.maintenance.systému.iNEWS,.firewallu.a.databáze.
ORACLE..Ve.smyslu.Smlouvy.o.dílo.a.Dodatku.č..1.o.modernizaci.a.rozšíření.systému.byly.čerpány.prostředky.na.upgrade.systému.
PROVYS,.upgrade.systému.ASTRA.a.ostatního.softwaru..Dále.proběhla.implementace.systému.pro.podporu.televizních.poplatků.
a.rozvoj.systémů.PROVYS.a.SAP.R/3.

V.TS.Brno.byla. realizována.dodávka.programového.vybavení.pro.akci.Zpravodajství.a.v.TS.Ostrava.nebyly.nehmotné. investice.
vykázány.

Od.roku.2004.je.v.České.televizi.považováno.za.dlouhodobý.nehmotný.majetek.pořízení.ocenitelných.práv.s.platností.delší.než.
1.rok.bez.ohledu.na.výši.pořizovací.ceny.a.vlastní.výroba.pořadů.s.prodejem..Jedná.se.zejména.o.koprodukční.výrobu.filmů,.
u.kterých.vzniká.nárok.na.výnosy.z.distribuce..K.31..12..2004.byl.vykázán.nedokončený.dlouhodobý.nehmotný.majetek.ve.výši.
105.494.tis..Kč.a.ocenitelná.práva.v.hodnotě.275.537.tis..Kč.
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Hospodářský.výsledek

Hospodaření.České.televize.bylo.v.roce.2004.plánováno.jako.vyrovnané..Dosažením.úspory.nákladů.a.v.souvislosti.s.účelovým.
čerpáním.fondu.televizních.poplatků.ke.krytí.vymezených.nákladů.na.hlavní.činnost.v.rámci.rozpočtu.schváleného.Radou.České.
televize.a.v.souladu.s.obecně.platnými.a.navazujícími.interními.předpisy.České.televize.byl.za.rok.2004.vykázán.vyrovnaný.výsledek.
hospodaření.

Vzhledem.k. tomu,.že.do.hodnocení.ekonomických.ukazatelů.hospodaření.České.televize.za.rok.2004.se.prolíná. jednak.změna.
účetních.postupů.a.jednak.zavádění.nového.systému.řízení.organizace,.bylo.provedeno.vyčíslení.výsledku.hospodaření.bez.dopadu.
změny.metodiky.účtování..Při.zachování.původních.účetních.postupů.vykazuje.za. rok.2004.Česká. televize.kladný.hospodářský.
výsledek.ve.výši.25.582.tis..Kč..Na.základě.toho.lze.konstatovat,.že.vyrovnané.hospodaření.nebylo.dosaženo.v.důsledku.změny.
účetních.postupů,.ale.vyplývá.ze.zefektivnění.ekonomiky.a.řízení.organizace.

Po. roce. 2003,. kdy. ztráta. z. hospodaření. činila. 129. 820. tis.. Kč,. se. v. roce. 2004. podařilo. dosáhnout. bezztrátového. výsledku.
hospodaření..Deficit.od.roku.2000.v.úhrnu.dosáhl.933,7.mil..Kč..

Účetní.audit

V.souladu.s.ustanovením.§.8.zákona.483/1991.Sb..o.České.televizi,.v.platném.znění,.byla.účetní.závěrka.za.rok.2004.ověřena.
nezávislou.auditorskou.společností.Nörr.Stiefenhofer.Lutz.CZ.Consulting,.s..r..o..a.schválena.bez.výhrady..Výrok.auditora.spolu.
s.účetními.výkazy.a.Přílohou.k.účetní.závěrce.viz.str..40–69.

Účetní.závěrka.a.přehled.pohledávek.a.závazků.k.31..12..2004.byly.schváleny.Radou.České.televize.dne.24..8..2005.
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Plnění.rozpočtu.výnosů.a.nákladů.v.roce.2004.a.porovnání.s.plněním.v.roce.2003
(v.tisících.Kč)

2003 2004 2004 Rozdíl Rozdíl
Skutečnost Plán Skutečnost Skut..2004 Skut..2004

.-.plán.2004 .-.skut..2003

VÝNOSY.CELKEM 4.352.153 4.385.115 4.336.777 -48.338 -15.376

vysílání.reklamy 864.611 1.042.820 1.046.871 4.051 182.260

teletext 17.603 18.600 17.274 -1.326 -329

teleshopping 43.675 76.000 77.117 1.117 33.442

vysílání.sponzorovaných.pořadů 171.036 180.335 184.358 4.023 13.322

vysílání.ostatní 65.062 66.600 63.904 -2.696 -1.158

výroba.pořadů 16.417 14.800 22.770 7.970 6.353

prodej.služeb 93.560 123.567 131.842 8.275 38.282

prodej.práv 58.600 52.750 64.062 11.312 5.462

ostatní.tržby.za.vlastní.výkony 42.865 46.570 68.434 21.864 25.569

televizní.poplatky* 2.903.385 2.243.400 2.180.951 -62.449 -722.434

zúčtování.rezerv.a.opravných.položek 3.470 0 2.458 2.458 -1.012

změna.stavu.zásob,.aktivace 21 486.845 430.474 -56.371 430.453

ostatní.výnosy 71.848 32.828 46.262 13.434 -25.586

NÁKLADY.CELKEM 4.481.973 4.385.115 4.336.777 -48.338 -145.196

mzdové.náklady.(mzdy,.ostatní.příjmy.fyz..osob) 829.817 836.818 829.844 -6.974 27

zákonné.sociální.a.zdravotní.pojištění 282.768 279.197 281.744 2.547 -1.024

sociální.náklady 4.955 5.125 4.871 -254 -84

spotřebované.nákupy 192.023 186.682 172.408 -14.274 -19.615

honoráře.fyzickým.a.právnickým.osobám 478.806 406.208 395.633 -10.575 -83.173

opravy.a.udržování 93.241 67.354 57.557 -9.797 -35.684

spoje 751.950 776.356 765.545 -10.811 13.595

práva 365.191 283.880 299.457 15.577 -65.734

zakázková,.koprodukční.a.společná.výroba.pořadů 195.272 121.495 128.269 6.774 -67.003

služby.při.výrobě.pořadů 204.237 176.880 179.999 3.119 -24.238

nájemné.a.půjčovné 37.598 35.781 35.552 -230 -2.047

ostatní.služby 408.030 436.634 440.714 4.080 32.684

odpisy.inv..majetku.vč..zůstatkové.ceny.vyřaz..majetku 352.275 442.021 429.975 -12.046 77.700

daň.z.příjmů 54.981 15.600 0 -15.600 -54.981

ostatní.daně.a.poplatky 17.820 17.436 17.008 -428 -812

DPH.bez.nároku.na.odpočet 126.385 216.000 215.268 -732 88.883

tvorba.rezerv.a.opravných.položek 2.128 6.000 4.990 -1.009 2.863

prodaný.materiál 5.035 2.927 3.787 860 -1.248

ostatní.náklady 79.461 72.721 74.156 1.435 -5.305

HOSPODÁŘSKÝ.VÝSLEDEK -129.820 0 0 0 129.820

Poznámka:.
Celkový.objem.
nákladů.a.výnosů.
byl.snížen.o.po-
řizovací.hodnotu.
prodaných.
cenných.papírů.

-.v.roce.2003.
v.částce.652.006.
tis..Kč,.v.roce.
2004.v.částce.
128.368.tis..Kč.

*.Od.1..1..2004.
zúčtování.fondu.
televizních.
poplatků.
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A.. . NÁKLADY.NA.VÝROBU.A.VYSÍLÁNÍ.. 3.537.535
. 1.. Náklady.na.výrobu. 2.351.137
.1.1.. monopolní.práva.ke.sportovním.přenosům.. 239.478
.1.2.. agenturní.zpravodajství. 48.030
.1.3.. odpisy.dlouhodobého.majetku. 287.353
.1.4.. spojové.náklady.na.přenos.signálu
. . (příspěvková.síť,.mobilní.a.mezinárodní.přenosy). 87.456
.1.5.. mzdy. 621.289
.1.6.. zákonné.pojištění.ke.mzdám. 219.340
.1.7.. zakázková.výroba. 60.213
.1.8.. vlastní.výroba.pořadů. 787.978
. 2.. Společné.náklady.na.výrobu.a.vysílání. 1.186.398
.2.1.. spojové.náklady.na.šíření.signálu. 540.607
. . z toho:  ČT1 – vysílače a převaděče  231 517
    ČT2 – vysílače a převaděče  172 459
    distribuční síť  110 477
    místní okruhy  16 182
    poplatky ČTÚ za přidělené kmitočty  9 552
    vysílání prostřednictvím internetu  420
.2.2.. úhrady.organizacím.kolektivní.správy. 169.338
. . autorských.práv,.provozovací.honoráře.
.2.3.. náklady.na.inkaso.televizních.poplatků. 122.562
.2.4.. DPH.bez.nároku.na.odpočet. 215.268
.2.5.. EBU,.EURONEWS.–.členský.příspěvek,.

koordinační.výlohy. 28.216
.2.6.. provize.ARBOmedia.z.výnosů.za
. . reklamu.a.sponzoring,.teletext. 110.407

B.. . NÁKLADY.SERVISNÍCH.ÚTVARŮ. 727.359
.3.1.. odpisy.dlouhodobého.majetku. 142.089
3.2.. mzdy. 167.144
3.3.. zákonné.pojištění.ke.mzdám. 58.693
3.4.. ostatní.náklady. 359.433
. . z toho: opravy a udržování správy majetku  41 059

C.. . OSTATNÍ.NEVÝROBNÍ.NÁKLADY. 71.883
.4.1.. neprovozní.náklady. 3.212
.4.2.. daň.silniční,.daň.z.nemovitostí.. 1.624
.4.3.. daň.z.příjmů,.dodatečné.odvody.daně.z.příjmů. 4
.4.4.. pojištění.majetku.a.osob,.penzijní.připojištění. 17.906
.4.5.. tvorba.opravných.položek.k.pohledávkám,..

odpis.pohledávek. 6.606
.4.6.. Rada.ČT. 5.994
.4.7.. Nadace.Člověk.v.tísni. 1.500
.4.8.. mimořádné.náklady.(kursové.ztráty,.
. . osobní.nákl..uvolň..zaměst.,.náklady.na.vyřaz...
. . dlouhod..majetku,.apod.). 35.037
NÁKLADY.CELKEM. 4.336.777
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*.Po.snížení.celko-
vého.objemu.nákladů.
a.výnosů.o.pořizovací.
hodnotu.prodaných.
cenných.papírů.

**.Od.1..1..2004.
zúčtování.fondu.
televizních.poplatků,.
vyinkasované.
televizní.poplatky.
za.rok.2004.činily.
2.888.052.tis..Kč.

2001 2002 2003 2004
Celková.vysílací.doba.programu.ČT1.a.ČT2 hod. 17.519,1 17.520,0 17.519,9 17.568,0
Index vývoje % 100,0 100,0 100,0 100,3
Výroba.programu.(vlastní.a.zakázková) hod. 6.542,6 6.947,2 6.743,8 6.834,1
Index vývoje % 100,0 106,2 103,1 104,5
Nakupované.pořady hod. 723,1 616,6 639,1 599,6
Index vývoje % 100,0 85,3 88,4 82,9
Roční.průměrný.evidenční.počet.zaměstnanců přep..os. 2.878,75 2.805,75 2.732,00 2.573,50
Index vývoje % 100,0 97,5 94,9 89,4
Náklady.celkem* .tis..Kč 4.931.855 4.958.881 4.481.973 4.336.777
Index vývoje % 100,0 100,5 90,9 87,9
z.toho:.náklady.na.výrobu.a.vysílání .tis..Kč 3.930.332 3.893.082 3.593.610 3.537.535
      podíl na celkových nákladech % 79,7 78,5 80,2 81,6
. . . náklady.servisních.útvarů tis..Kč 769.699 781.155 738.912 727.359
      podíl na celkových nákladech % 15,6 15,8 16,5 16,8
. . . ostatní.nevýrobní.náklady .tis..Kč 231.824 284.644 149.451 71.883
      podíl na celkových nákladech % 4,7 5,7 3,3 1,7
Výnosy.celkem* .tis..Kč 4.544.840 4.560.097 4.352.153 4.336.777
Index vývoje % 100,0 100,3 95,8 95,4
z.toho:.výnosy.z.televizních.poplatků** tis..Kč 2.947.311 2.938.713 2.903.385 2.180.951
. . . podíl na celkových výnosech % 64,8 64,4 66,7 50,3
      výnosy.za.reklamu.a.sponzoring .tis..Kč 1.100.008 1.142.756 1.035.647 1.231.229
. . . podíl na celkových výnosech % 24,2 25,1 23,8 28,4
      ostatní.výnosy .tis..Kč 497.521 478.628 413.121 924.597
. . . podíl na celkových výnosech % 10,9 10,5 9,5 21,3
Celkové.náklady.na.1.hodinu.výroby.(včetně.nakupovaných.pořadů) .tis..Kč 678,8 655,6 607,1 583,4
Index vývoje % 100,0 96,6 89,4 85,9
Celkové.náklady.na.1.hodinu.vysílání .tis..Kč 281,5 283,0 255,8 246,9
Index vývoje 100,0 100,5 90,9 87,7
Programové.náklady.na.1.hodinu.vysílání .tis..Kč 224,3 222,2 205,1 201,4
Index vývoje % 100,0 99,0 91,4 89,8
Náklady.servisních.útvarů.na.1.hodinu.vysílání .tis..Kč 43,9 44,6 42,2 41,4
Index vývoje % 100,0 101,5 96,0 94,2

Ostatní.nevýrobní.náklady.na.1.hodinu.vysílání .tis..Kč 13,2 16,2 8,5 4,1

Index vývoje % 100,0 122,8 64,5 30,9
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Náklady.celkem.a.výnosy.celkem
(v.tisících.Kč)

Celková..vysílací.doba.programu.ČT1.a.ČT2
(v.hodinách)

Výroba.programu.a.nakupované.pořady
(v.hodinách)

2004

2003

2002

2001

. výroba.programu. . . nakupované.pořady

. náklady.celkem. . . výnosy.celkem

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

Roční.průměrný.evideční.počet.zaměstnanců Celkové.náklady.na.1.hodinu.vysílání
(v.tisících.Kč)

2004

2003

2002

2001

2004

2003

2002

2001

2004

2003

2002

2001

2004

2003

2002

2001

2004

2003

2002

2001
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Televizní poplatky
Zhodnocení.činnosti.útvaru.televizních.poplatků.v.roce.2004.a.strategické.záměry.
pro.následující.období

Útvar. televizních.poplatků.zabezpečuje.činnosti.spojené.se.správou.a.výběrem. televizních.poplatků..Počet.zaměstnanců.útvaru.
byl.na.začátku.roku.13,.z.důvodu.převodu.evidence.právnických.osob.od.října.2004.z.České.pošty.na.Českou.televizi,.byl.počet.
zaměstnanců.navýšen.na.17..Uvedený.nárůst.zaměstnanců.byl.plně.pokryt.úsporou.nákladů.za.služby.hrazené.do.té.doby.České.
poště..Celková.úspora.činí.cca.6.mil.Kč.ročně.

Zaměstnanci.útvaru.televizních.poplatků.provádějí.kromě.běžné.agendy.týkající.se.evidence.poplatníků.a.výběru.poplatků.i.kontrolu.
a.aktivaci.dekódovacích.karet.pro.satelitní.vysílání.programů.České.televize.

Koncem.roku.2004.bylo.v.databázi.poplatníků.evidováno.asi.3,1.mil..domácností.a.asi.50.tis..podnikatelů.se.180.tisíci.přijímači.
(viz.Stav.a.vývoj.počtu.evidovaných.televizních.přijímačů.v.roce.2004,.str..31)..Celkové.příjmy.v.roce.2004.z.televizních.poplatků.
po.zúčtování.fondu.televizních.poplatků.činily.2.888,1.mld..Kč,.náklady.byly.127,5.mil.Kč,.z.čehož.jenom.výdaje.za.poplatníky.SIPO.
České.poště.tvořily.asi.115.mil..Kč.

Důležitým. aspektem. činnosti. útvaru. je. vymáhání. dlužných. poplatků. a. vyhledávání. neevidovaných. poplatníků. především. z. řad.
podnikatelů..Na.základě.zjištění.firmy.MATRO,.se.kterou.Česká.televize.spolupracovala.do.konce.října.roku.2004,.bylo.osloveno.
celkem.246.právnických.a.fyzických.osob.k.zaevidování.3.082.televizních.přijímačů..Oproti.minulým.rokům.se.významně.podařilo.
zastavit.pokles.počtu.evidovaných.přijímačů. (v. roce.2002.snížení.o.22.400.přijímačů,.v. roce.2003.snížení.o.32.795.přijímačů,.
v.roce.2004.snížení.o.641.přijímačů.–.viz.Vývoj.počtu.televizních.přijímačů.v.letech.1996.až.2004,.str..32).

V.říjnu.2004.došlo.ke.konečné.realizaci.projektu.IS.TVP,.který.byl.zahájen.již.v.roce.2001..Na.základě.nového.informačního.systému.
byla. provedena. v. průběhu. III.. čtvrtletí. 2004. celková. analýza. evidence. a. výběru. televizních. poplatků.. Na. základě. této. analýzy.
vedení. ČT,. s. podporou. Rady. České. televize,. rozhodlo. o. nutnosti. razantnějšího. a. celoplošného. postupu. ve. vymáhání. dlužných.
poplatků.a.vyhledávání.neevidovaných. televizních.přijímačů..K.řešení. těchto.úkolů.byla.vytvořena.pracovní.skupina.ze.zástupců.
zainteresovaných.útvarů.ČT,.která.zahájila.intenzivní.činnost.v.průběhu.IV..čtvrtletí.2004.
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Systém.výběru.televizních.poplatků
V. roce. 2004. byly. předepsány. televizní. poplatky. fyzickým. osobám. a. právnickým. osobám. včetně. podnikajících. fyzických. osob.
v.celkové.výši.2.946,8.mil..Kč..Příjmy.z.televizních.poplatků.činily.2.888,1.mil..Kč.–.viz.Úhrady.televizních.poplatků.v.roce.2004,.
str..34..Úspěšnost.výběru.televizních.poplatků.vyjádřená.procentem.skutečně.vybraných.poplatků.z.předepsaných.v.roce.2004.
dosáhla.98.%.

Fyzické.osoby.platí. televizní.poplatek.měsíčními.platbami.buď.prostřednictvím.České.pošty.a.služby.SIPO,.nebo.přímo.na.účet.
České.televize..Fyzická.osoba,.respektive.domácnost,.platí.jeden.televizní.poplatek.

Právnické. osoby. platily. do. 30.. 9.. 2004. televizní. poplatek. čtvrtletními. platbami. prostřednictvím. České. pošty,. a. to. z. každého.
televizního.přijímače..Od.1..10..2004.vede. jejich.evidenci.Česká.televize.a.od.tohoto.data.platí. tito.poplatníci. televizní.poplatek.
přímo.na.účet.České.televize.–.viz..Grafické.znázornění.systému.výběru.televizních.poplatků.v.roce.2004,.str..35.
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Stav.a.vývoj.počtu.evidovaných.televizních.přijímačů.v.roce.2004

. . . Právnické.osoby..

.
Fyzické.osoby

. . a.fyzické.osoby
. Podle.evidence.České.pošty. .ČT. podnikající. Celkem
. počet. fakturovaný. fakturovaný. fakturovaný. . ..přímé.. . počet. . počet
. přijímačů*. přírůstek. úbytek. rozdíl. úbytek**. platby***. rozdíl. přijímačů. rozdíl. přijímačů. rozdíl

Leden. 3.090.942. 8.012. 9.471. -1.459. -193. 3.692. 334. 177.069. 839. 3.271.703. -479

Únor. 3.089.290. 11.209. 11.082. 127. -1.739. 4.026. 686. 177.908. 98. 3.271.224. -828

Březen.. 3.087.678. 13.417. 9.990. 3.427. -2.253. 4.712. 771. 178.006. 207. 3.270.396. 2.152

1..čtvrtletí. –.. 32.638. 30.543. 2.095. -4.185. .–.. 1.791. .–.. 1.144. .–.. 845

Duben. 3.088.852. 11.328. 10.770. 558. -5.099. 5.483. 591. 178.213. 1.454. 3.272.548. -2.496

Květen. 3.084.311. 9.922. 9.040. 882. -1.228. 6.074. 512. 179.667. 674. 3.270.052. 840

Červen. 3.083.965. 9.508. 8.826. 682. -460. 6.586. 307. 180.341. 1.046. 3.270.892. 1.575

2..čtvrtletí. .–.. 30.758. 28.636. 2.122. -6.787. .–.. 1.410. .–.. 3.174. .–.. -81

1..pololetí. –.. 63.396. 59.179. 4.217. -10.972. –.. 3.201. .–.. 4.318. .–.. 764

Červenec. 3.084.187. 8.495. 8.811. -316. -77. 6.893. 380. 181.387. 510. 3.272.467. 497

Srpen. 3.083.794. 6.941. 7.905. -964. -2.016. 7.273. 132. 181.897. 271. 3.272.964. -2.577

Září. 3.080.814. 7.902. 8.752. -850. -223. 7.405. 591. 182.168. -665. 3.270.387. -1.147

3..čtvrtletí. .–.. 23.338. 25.468. -2.130. -2.316. .–.. 1.103. .–.. 116. .–.. -3.227

Říjen. 3.079.741. 8.034. 8.902. -868. -35. 7.996. 811. 181.503. 2.172. 3.269.240. 2.080

Listopad. 3.078.838. 7.850. 8.643. -793. 21. 8.807. 206. 183.675. 77. 3.271.320. -489

Prosinec. 3.078.066. 8.084. 9.327. -1.243. -142. 9.013. 470. 183.752. 1.146. 3.270.831. 231

4..čtvrtletí. .–.. 23.968. 26.872. -2.904. -156. .–.. 1.487. .–.. 3.395. .–.. 1.822

2..pololetí. .–.. 47.306. 52.340. -5.034. -2.472. .–.. 2.590. .–.. 3.511. .–..-1.405

Celkem. .–.. 110.702. 111.519. -817. -13.444. –.. 5.791. .–.. 7.829. .–.. -641

K.31..12... 3.076.681. . . . . 9.483. . 184.898. . 3.271.062.

*.Počet.přijímačů.je.uváděn.bez.evidovaných.přijímačů.poplatníků.osvobozených.ze.sociálních.důvodů.vždy.k.1..dni.v.měsíci.
**.Úbytek.poplatníků.zrušených.z.moci.úřední.a.na.žádost.České.televize.
***.Poplatníci,.kteří.jsou.přihlášeni.přímo.u.České.televize.



32

Hospodaření České televize 2004

Vývoj.počtu.televizních.přijímačů.v.letech.1996.až.2004
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Poplatníci.osvobození.od.televizních.poplatků

a).osvobození.z.titulu.životního.minima

Počet.poplatníků.k.datu. z.toho.osvobozených
31..12..1998. 3.279.176. 31.848
31..12..1999. 3.243.383. 30.224
31..12..2000. 3.242.041. 31.603
31..12..2001. 3.190.129. 32.524
31..12..2002. 3.164.791. 33.041
31..12..2003. 3.124.441. 33.499
31..12..2004. 3.110.792. 34.111

b).osvobození.z.titulu.zdravotního.postižení.–.roční.přírůstek

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Celkem

Oční.vada 349 205 166 152 110 194 2.540
Sluchová.vada 674 771 524 504 528 546 5.268
Neurčená.vada 13 12 5 5 - .7 .118
Celkem 1.036 988 695 661 638 747 7.926
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Úhrady.televizních.poplatků.v.roce.2004. .
(v.Kč). . .

Fyzické.osoby Právnické.osoby.
a.fyzické.osoby.

podnikající

Poplatky..
uhrazené..

ČT

Dluhy..
uhrazené..

ČT

Přirážky.
a.dluhy.

uhrazené.ČT

Dary Poplatky.
vrácené.

poplatníkům

Skutečné..
úhrady

Leden 222.786.225 22.982.605 1.603.141 1.561.895 203.870 3.539 -20.927 249.120.347

Únor 225.431.175 4.727.511 1.492.258 4.098.937 187.500 1.115 -88.646 235.849.850

Březen 226.437.525 4.095.089 1.316.767 4.520.226 434.600 35 -18.360 236.785.882

1..čtvrtletí 674.654.925 31.805.205 4.412.166 10.181.057 825.970 4.689 -127.933 721.756.078

Duben 225.840.150 24.210.085 1.364.918 3.317.141 335.900 25 -80.160 254.988.059

Květen 226.206.300 3.618.719 1.077.264 3.808.798 169.150 925 -34.599 234.846.558

Červen 226.271.775 3.382.056 730.133 2.203.742 1.519.000 -875 -41.937 234.063.894

2..čtvrtletí 678.318.225 31.210.860 3.172.315 9.329.681 2.024.050 75 -156.696 723.898.511

1..pololetí 1.352.973.150 63.016.065 7.584.481 19.510.738 2.850.020 4.764 -284.629 1.445.654.589

Červenec 225.580.275 24.764.958 1.408.549 1.830.258 391.700 695 -5.847 253.970.587

Srpen 225.799.425 3.434.458 1.335.315 3.267.361 205.618 25 -38.967 234.003.235

Září 225.736.950 2.578.396 5.790.055 1.552.826 495.275 - -70.117 236.083.385

3..čtvrtletí 677.116.650 30.777.812 8.533.919 6.650.444 1.092.593 720 -114.931 724.057.208

Říjen 225.445.200 25.127.848 683.783 4.818.898 389.855 50 - 256.465.634

Listopad 225.738.075 3.144.150 563.290 1.696.787 312.600 25 -87.384 231.367.543

Prosinec 225.343.875 3.114.800 288.640 1.404.620 467.033 25 -111.542 230.507.450

4..čtvrtletí 676.527.150 31.386.798 1.535.713 7.920.305 1.169.488 100 -198.926 718.340.627

2..pololetí 1.353.643.800 62.164.610 10.069.632 14.570.749 2.262.081 820 -313.857 1.442.397.835

Celkem 2.706.616.950 125.180.675 17.654.113 34.081.487 5.112.101 5.584 -598.486 2.888.052.424
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.Grafické.znázornění.systému.výběru.televizních.poplatků.v.roce.2004

Česká.pošta SIPO

platba

druhý.předpis

platba

kmen.dlužných.
poplatníků

ČT

pravidelné.
upomínky

mimořádné.
upomínky

prodej.
pohledávky

platba

splátkový.
kalendář

soudní..
vymáhání

Fyzické.osoby.–.SIPO

Česká.pošta
(do.30..9..2004)

ČT
(od.1..10..2004).

platba

kmen.dlužných.
poplatníků ČT

pravidelné.
upomínky

mimořádné.
upomínky

prodej.
pohledávky

platba

splátkový.
kalendář

soudní..
vymáhání

Právnické.osoby
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Reklama a sponzoring v roce 2004 
Množství.reklamy.ve.vysílání.České.televize.bylo.i.v.roce.2004.omezeno.na.1.%.denního.vysílacího.času,.tzn..nejvýše.28,8.minut.
denně..V.rámci.jedné.hodiny.vysílání.směla.ČT.vysílat.reklamu.v.maximální.délce.12.minut,.v.časovém.úseku.mezi.19.00.až.22.00.
však.maximálně.6.minut.za.hodinu..Česká.televize.nesmí.reklamu.vkládat.do.pořadů..

Podíl.českých.celoplošných.stanic.na.trhu.tv.reklamy.2004.
(v.%)

. ČT1.a.ČT2. 13,8

. Prima.TV. 23,9

. TV.Nova. 62,3

Zdroj: ARBOmedia – odhad na základě monitoringu odvysílaných reklamních spotů a generovaných GRP.

Rok.2004.přinesl.českému.reklamnímu.trhu.mírný.růst.výdajů,.který.se.pozitivně.projevil.v.rostoucí.poptávce.po.televizní.reklamě.
Výnosy.České.televize.z.prodeje.reklamy.a.sponzoringu.v.roce.2004.byly.ovlivněny.především.velkými.sportovními.událostmi,.které.
ČT.vysílala,.vstupem.do.Evropské.unie,.stabilizací.pozice.ČT.na.diváckém.trhu,.oživením.nabídky.pořadů.a.také.otevřením.nových.
obchodních.možností.(např..sponzoring.znělek,.rozvoj.internetových.speciálů.a.dalších.projektů).

Rozšířená.programová.nabídka.České.televize.(především.sportovních.pořadů).zčásti.eliminovala.rostoucí.tlak.ze.strany.komerčních.
televizí. na. pozici. ČT.. Hned. tři. velké. sportovní. události. (MS. v. ledním. hokeji. konané. v. ČR,. evropský. šampionát. v. kopané. a. LOH.
v.Aténách).vysílala.Česká.televize.exkluzivně.a.díky.tomu.mohla.nabídnout.naprosto.výjimečnou.příležitost.komerční.komunikace..

Prosazování.nových.reklamních.formátů.mělo.konkrétní.podobu.v.úspěšné.realizaci.řady.sponzorských.nabídek,.hlavně.však.vedlo.
k. rozvoji. poptávky. po. nových. formách. komerční. komunikace.. Byly. realizovány. nové. crossmediální. nabídky. (kombinace. vysílání.
na.obrazovce.za.podpory. teletextu.a. internetových.speciálů),. virtuální.grafika.včetně.animace. (v.přenosech.hokejových.zápasů).
a.rozvíjely.se.rovněž.programové.prvky.s.využitím.diváckých.soutěží.a.aktivní.účastí.přes.SMS.hlasování..
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Větší.frekvence.sponzorských.vzkazů.zapříčinila.i.častější.posuzování.obsahu.a.ztvárnění.vzkazů.Radou.pro.rozhlasové.a.televizní.
vysílání..Neexistující.pravidla.zatím.brání.většímu.rozsahu.využívání.moderní.sponzorské.prezentace,.která.je.obvyklá.v.evropském.
prostoru.

Výnosy.z.reklamy.a.sponzoringu.v.roce.2004*

. . tis..Kč. %
Reklama.celkem. . 1.046.871. 79,0
. ARBOmedia. 1.031.768. 77,8
. ostatní.. 15.103. 1,1
. .
Sponzoring.celkem.. 184.358. 13,9
. ARBOmedia. 157.665. 11,9
. ostatní.. 26.693. 2,0
. .
Teletext.celkem. . 17.274. 1,3
. ARBOmedia. 12.756. 1,0
. ostatní.. 4.518. 0,3
. .
Teleshopping. . 77.117. 5,8
. .
Celkem. . 1.325.620. 100,0

. . tis..Kč. %
Reklama.v.prime.time.. 630.785. 60,3
Reklama.mimo.prime.time.. 416.086. 39,7

*.Uvedené.hodnoty.jsou.na.úrovni.netto,.tj..čistý.výnos.ČT.
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Telexport
Telexport.je.odborný.útvar.České.televize,.který.především.nabízí.k.prodeji.pořady.ČT,.vydává.CD,.DVD,.VHS.i.knihy.a.poskytuje.
licence.k.užití.motivů.z.televizních.pořadů.na.reklamních.a.užitných.předmětech..

Nejprodávanější.tituly.v.zahraničí

Filmy:.ŽELARY,.BABÍ.LÉTO,.MUSÍME.SI.POMÁHAT,.PUPENDO,.DIVOKÉ.VČELY,.NUDA.V.BRNĚ,.PELÍŠKY.

Dětský.animovaný.seriál:.NILS.A.DIVOKÉ.HUSY

Hudební.pořady:.ANTONÍN.DVOŘÁK.–.EVROPAN?,.HLEDÁNÍ.JANÁČKA,.PRAŽSKÝ.KOMORNÍ.BALET.

TV.seriál:.NEMOCNICE.NA.KRAJI.MĚSTA.PO.DVACETI.LETECH.

Nejprodávánější.CD.v.tuzemsku

HANA.ZAGOROVÁ:.BEST.OF…..,.KAREL.SVOBODA.65,.DUETA.M..ROTTROVÉ,.KAREL.GOTT:.LÁSKO.MÁ,.PETR.SPÁLENÝ:.

OBYČEJNÝ.MUŽ,.NEJKRÁSNĚJŠÍ.COUNTRY.DUETA,.ke.stále.oblíbeným.patří.V..Menšík,.nově.–.POCTA.V..MENŠÍKOVI,.HODINA.

ZPĚVU.–.další.díl.ZAŽÍT.KRACHY,.NEVADÍ,.P..HAPKA.–.FILMOVÁ.HUDBA.II,.soubor.pěti.CD.s.písničkami.M..Tučného.TO.BYL.

MICHAL.TUČNÝ.

Nejprodávanější.DVD.a.VHS.v.tuzemsku

BOB. A. BOBEK. –. KRÁLÍCI. Z. KLOBOUKU,. KRKONOŠSKÉ. POHÁDKY,. JAK. VYTRHNOUT. VELRYBĚ. STOLIČKU,. JAK. DOSTAT.

TATÍNKA.DO.POLEPŠOVNY,.PRINCOVÉ.JSOU.NA.DRAKA,.ŽELARY.

Hudební.DVD:.DANIEL.LANDA:.VEČER.S.PÍSNÍ.KARLA.KRYLA.PRO.ČESKÝ.NÁROD,.KAREL.GOT:.SEN.O.VÁNOCÍCH

Nejpoužívanější.licencované.motivy.v.tuzemsku

Maxipes.Fík,.Bob.a.Bobek,.skřítek.František.z.Kouzelné.školky,.Jů,.Hele,.Muf
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Nejprodávanější.knihy

Na.plovárně,.Krásný.ztráty,.Šumná.města.2..díl,.Michal.ze.školky,.Náměstíčko

Telexport.také.obesílá.mezinárodní.televizní.a.filmové.festivaly.pořady.z.produkce.a.koprodukce.ČT..Do.zahraničí.tak.v.uplynulém.
roce.nabídl.80.pořadů.na.35.mezinárodních. televizních.a.69.filmových. festivalů..Nabízené.pořady.byly.přijaty.na.24. televizních.
a.52.filmových.festivalech.a.získaly.celkem.7.ocenění..V.tuzemsku.bylo.prostřednictvím.Telexportu.přihlášeno.90.pořadů.na.15.
televizních.a.filmových.festivalů..Pořady.ČT.obdržely.celkem.15.ocenění.

Pořady.vzniklé.s.podílem.České.televize.zaznamenávají.úspěch.i.v.dalších.soutěžích.neobesílaných.přímo.Telexportem.ČT..Celkový.
počet.ocenění.pořadů.a.tvůrců.v.roce.2004.tak.v.tuzemsku.dosáhl.121.a.v.zahraničí.20..Specifického.ocenění.se.dostalo.hlavní.
zpravodajské.relaci.UDÁLOSTI,.která.obdržela.mezinárodní.cenu.za.variabilitu.zpravodajství.Media.Tenor.2004..Přehled.ocenění.
udělených.v.roce.2004.tvůrcům.a.pořadům.vyrobeným.Českou.televizí.nebo.ve.spolupráci.s.ní.obsahuje.Ročenka.České.televize.
2004,.str..89–102..
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Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky ROZVAHA
. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma

         k 31.prosinci 2004 ú etní jednotky

(v celých tisících K ) eská televize se sídlem v Praze
Ve ejnoprávní organizace dle zákona

NR . 483/1991 Sb.
Kav í hory

I O Praha 4
Ú etní jednotka doru í:
1x  p íslušnému finan nímu orgánu

00027383 140 70

A K T I V A íslo
ádku

Stav k prvnímu dni 
ú etního období

Stav k poslednímu dni 
ú etního období

a b 1 2
A.    Dlouhodobý majetek celkem 1. 9 + 20 + 28 + 40 2 338 008 2 577 898
       I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
celkem

Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje (012) 2 0 0

Software (013) 3 348 241 419 213

Ocenitelná práva (014) 4 0 275 537

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 8 793 8 694

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0

Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 105 494

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
  Sou 9et . 2 až 8 357 034 808 938

      II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
celkem

Pozemky (031) 10 156 994 156 948
Um lecká díla, p edm ty a sbírky (032) 11 3 583 3 583

Stavby (021) 12 2 142 203 2 149 698

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí (022) 13 4 155 836 4 292 406

P stitelské celky trvalých porost (025) 14 0 0

Základní stádo a tažná zví ata (026) 15 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 531 600 513 665

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 162 207 167 257

Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 5 980 18 440

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0
Sou 20et . 10 až 19 7 158 403 7 301 997

      III.
Dlouhodobý
finan ní
majetek
celkem

Podíly v ovládaných a ízených osobách (061) 21 0 0
Podíly v osobách pod podstatným   vlivem (062) 22 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splanosti (063) 23 2 258 2 160

P j ky organiza ním složkám (066) 24 0 0

Ostatní dlouhodobé p j ky  (067) 25 0 0

Ostatní dlouhodobý finan ní majetek (069) 26 0 93

Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek (043) 27 0 0
Sou 28et . 21 až 27 2 258 2 253

   IV.
Oprávky k 
dlouhodob.
majetku
celkem

Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k softwaru (073) 30 -216 101 -283 840

Oprávky k ocenitelným práv m (074) 31 0 -83 403

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -8 793 -8 694

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotné majetku (079) 33 0 0

Oprávky ke stavbám (081) 34 -696 135 -743 004
Oprávky k samostatným movitým v cem a soubor m movitých 
v cí (082) 35 -3 564 851 -3 735 427

Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost (085) 36 0 0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku (088) 38 -531 600 -513 665

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotného majetku (089) 39 -162 207 -167 257
Sou 40et . 29 až 39 -5 179 687 -5 535 290
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24.6.2005

A K T I V A íslo
ádku

Stav k prvnímu dni 
ú etního období

Stav k poslednímu dni 
ú etního období

a b 1 2
B.     Krátkodobý majetek celkem ( . 51 + 71 + 80 + 84) 41 986 723 1 773 446

   I.
Zásoby
celkem

Materiál na sklad (112) 42 15 818 14 527

Materiál na cest 111,119) 43 0 0

Nedokon ená výroba (121) 44 0 263 580

Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

Výrobky (123) 46 0 99 122

Zví ata (124) 47 0 0

Zboží na sklad  a v prodejnách (132) 48 0 0

Zboží na cest (131,139) 49 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby (z ú tu 314) 50 0 0
Sou 51et . 42 až 50 15 818 377 229

II.
Pohledávky

celkem

Odb ratelé (311) 52 350 006 350 475
Sm nky k inkasu (312) 53 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo . 51) 55 113 496 22 761

Ostatní pohledávky (315) 56 212 432

Pohledávky za zam stnanci (335) 57 2 555 2 481
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného
zdravotního pojištení (336) 58 0 0

Da  z p íjm (341) 59 0 10 191

Ostatní p ímé dan (342) 60 0 0

Da  z p idané hodnoty (343) 61 0 0

Ostatní dan  a poplatky (345) 62 0 209

Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem (346) 63 0 0

Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán
územních samosprávných celk (348) 64 0 0

Pohledávky za ú astníky sdružení (358) 65 0 0

Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 67 0 0

Jiné pohledávky (378) 68 6 367 61 842

Dohadné ú ty aktivní (388) 69 31 368 156

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -14 286 -16 819
Sou 71et . 52 až  70 458 381 799 728

   III.
Krátkodobý

finan ní
majetek
celkem

Pokladna (211) 72 5 780 3 008
Ceniny (213) 73 174 349

Ú ty v bankách (221) 74 152 400 498 716

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 129 601 0

Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

Po ízovaný krátkodobý finan ní majetek (259) 78 0 0

Peníze na cest (±261) 79 0 0
Sou 80et . 72 až 79 287 955 502 073

   IV.
Jiná aktiva 

celkem

Náklady p íštích období (381) 81 213 965 88 079
P íjmy p íštích období (385) 82 6 463 2 912

Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 4 141 3 425
Sou 84et . 81 až 83 224 569 94 416

Aktiva celkem ( . 1 + 41) 85 3 324 731 4 351 344
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Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky
. 504/2002 Sb.

VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY
Název,sídlo a právní forma 

k 31.prosinci 2004 ú etní jednotky

(v celých tisících K ) eská televize se sídlem v Praze
Ve ejnoprávní organizace dle zákona

NR . 483/1991 Sb.
Kav í hory

I O Praha 4
Ú etní jednotka doru í:
1 x p íslušnému finan nímu orgánu

00027383 140 70

Název ukazatele ís.
ádku

innosti
Hlavní Hospodá ská celkem

a b 1 2 3
A.     Náklady

I.
Spot ebované

nákupy
celkem

501 Spot 1eba materiálu 101 112 4 095 105 207
502 Spot 2eba energie 61 515 5 686 67 201
503 Spot 3eba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0
504 Prodané zboží 4 0 0

Sou 5et .  1 až 4 162 627 9 781 172 408
II.

Služby
celkem

511 Opravy a udržování 6 56 192 1 365 57 557
512 Cestovné 7 49 971 2 513 52 484
513 Náklady na reprezentaci 8 1 328 415 1 743
518 Ostatní služby 9 1 875 597 315 344 2 190 941

Sou et . 6 až 9 10 1 983 088 319 637 2 302 725
III.

Osobní
náklady
celkem

521 Mzdové náklady 11 817 835 12 009 829 844
524 Zákonné sociální pojišt 12ní 277 678 4 066 281 744
525 Ostatní sociální pojišt 13ní 1 675 0 1 675
527 Zákonné sociální náklady 14 2 658 397 3 055
528 Ostatní sociální náklady 15 139 2 141

Sou 16et . 11 až 15 1 099 985 16 474 1 116 459
IV.

Dan  a  poplatky
celkem

531 Da 17 silni ní 1 184 0 1 184
532 Da 18 z nemovitostí 440 0 440
538 Ostatní dan 19 a poplatky 229 859 793 230 652

Sou 20et . 17 až 19 231 483 793 232 276
V.

Ostatní
náklady
celkem

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 21 11 0 11
542 Ostatní pokuty a penále 22 1 281 1 1 282
543 Odpis nedobytné pohledávky 23 1 615 23 1 638
544 Úroky 24 0 5 5
545 Kursové ztráty 25 191 8 436 8 627
546 Dary 26 0 0 0
548 Manka a škody 27 908 6 914
549 Jiné ostatní náklady 28 30 276 2 326 32 602

Sou 29et . 21 až 28 34 282 10 797 45 079
VI.

Odpisy, prodaný
majetek, tvorba

rezerv a 
opravných

položek
celkem

551 Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmotného majetku 30 425 570 4 393 429 963
552 Z 31st.cena prod.dlouhod.nehmot.a hmot.majetku 12 0 12
553 Prodané cenné papíry a podíly 32 0 128 368 128 368
554 Prodaný materiál 33 221 3 566 3 787
556 Tvorba  rezerv 34 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 35 4 991 0 4 991

Sou 36et . 30 až 35 430 794 136 327 567 121
VII.

Poskytnuté p ísp vky
celkem

581 Poskytnuté p 37ísp.zú tované mezi organ. složkami 0 0 0

582 Poskytnuté 38lenské p ísp vky 29 016 61 29 077
Sou 39et . 37 až 38 29 016 61 29 077

VIII. 595 Dodate 40né odvody dan  z p íjm 0 0 0
Náklady celkem ( 42.5 + 10 + 16 + 20 + 29 + 36 + 39 + 40) 3 971 275 493 870 4 465 145
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ESKÁ TELEVIZE 
P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE
ROK KON ÍCÍ 31. PROSINCE 2004 

I. Obecné údaje 

1) Všeobecné informace 

eská televize se sídlem Kav í hory, Praha 4 byla z ízena dnem 1. ledna 1992 zákonem NR
. 483/1991 Sb., o eské televizi, ve zn ní pozd jších p edpis , jako právnická osoba, která 

hospoda í s vlastním majetkem. Stát neodpovídá za její závazky a eská televize neodpovídá za 
závazky státu. eská televize se nezapisuje do obchodního rejst íku.

eská televize je ve ejnou institucí provozující televizní vysílání na celém území eské republiky. 
Jejím hlavním úkolem je tvorba televizních po ad  a jejich vysílání prost ednictvím pozemních 
vysílacích za ízení a jiných technických prost edk , a to analogov  i digitáln . Touto inností,
jakož i výrobou televizních po ad , pop ípad  dalšími innostmi poskytuje službu ve ejnosti a 
p ispívá k rozvoji kultury.

eská televize je oprávn na vykonávat za podmínek stanovených právními p edpisy
podnikatelskou innost, která souvisí s p edm tem její innosti a která nesmí ohrozit její úkoly. 
P íjmy z podnikání m že použít pouze k financování innosti stanovené zákonem.

Statutárním orgánem eské televize je generální editel, který je jmenován Radou eské televize. 

Rada eské televize je orgánem, jehož prost ednictvím se uplat uje právo ve ejnosti na kontrolu 
tvorby a ší ení program eské televize. Rada je ze své innosti odpov dná Parlamentu eské
republiky. Dne 19. 7. 2003 byl Radou eské televize zvolen generálním editelem eské televize 
pan Ji í Jane ek.

Základem organiza ní struktury eské televize ve smyslu zákona NR . 483/1991 Sb., o eské
televizi, ve zn ní pozd jších p edpis , a Statutu eské televize schváleného Radou eské
televize jsou: 

eská televize v Praze 
Televizní studio Brno 
Televizní studio Ostrava. 

Pro ú ely ekonomického ízení se tyto organiza ní celky ozna ují jako samostatn  hospoda ící
jednotky. Vzájemn  poskytnuté výkony, práce a služby se zú továvají v cenách vnitropodnikových 
výkon . Finan ní prost edky jsou jednotlivým samostatn  hospoda ícím jednotkám p id lovány na 
základ  finan ního plánu schváleného generálním editelem a Radou T. Finan ní a ú etní služba 
je ešena samostatn  v jednotlivých studiích, p i emž sestavení ro ní ú etní záv rky je provád no
centráln .

2)  Vybrané údaje o zam stnanosti

Pr m rný eviden ní po et zam stnanc eské televize v p epo tených osobách inil v roce 2004 
2 574 osob. Tento po et je ve srovnání s rokem 2003 nižší o 158 osob. Z celkového po tu 2 574 
osob bylo v roce 2004 52 ídících zam stnanc  v etn  generálního editele ( editelé studií, editelé
a vedoucí na 1. stupni a vedoucí na 2. stupni ízení, tj. nap . šéfredakto i, šéfproducenti, 
šéfdramaturgové a další). Zam stnanci eské televize nejsou leny statutárních, kontrolních nebo 
jiných orgán  ur ených statutem nebo jinou z izovací listinou. Pouze generální editel je 
statutárním orgánem eské televize a sou asn  je zam stnancem eské televize. Orgánem, jímž 
se uplat uje právo ve ejnosti na kontrolu innosti eské televize, je Rada eské televize, jejímž 
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poradním orgánem ve v cech hospoda ení eské televize je Dozor í komise. Po et len  Rady 
T a len  její Dozor í komise inil v roce 2004 20 osob. 

V pr b hu let 2004 a 2003 vynaložila eská televize na: 2004 2003

Mzdy  790 759 790 634 

z toho: ídících zam stnanc 48 952 38 948

Ostatní p íjmy fyzických osob 39 085 39 184 

z toho: 
odm ny len m Rady T (v etn
dozor í komise) 4 092 4 051

Mzdové náklady celkem  829 844 829 818 

Zákonné sociální pojišt ní celkem 281 744 282 768

z toho: ídících zam stnanc 17 133 13 632 

Ostatní sociální pojišt ní 1 675 1 700

Zákonné sociální náklady 3 055 3 113 

Ostatní sociální náklady 141 141

Osobní náklady celkem  1 116 459 1 117 540 

P j ky ze sociálního fondu  7 188 7 475 

Odm ny za autorská díla nebo um lecké výkony a odm ny za jejich užití (dle autorského zákona) 
sleduje eská televize v seskupení náklady na nakupované služby.
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II. Informace o použitých ú etních metodách, obecných zásadách a zp sobech
oce ování

1) Obecné zásady 

Ú etnictví je vedeno na principu historických po izovacích cen v souladu s ú etními p edpisy
platnými v eské republice. eská televize ú tuje v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o 
ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , podle vyhlášky . 504/2002 Sb., kterou se provád jí
n která ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní
jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání, pokud ú tují v soustav
podvojného ú etnictví, a podle eských ú etních standard  pro ú etní jednotky, které ú tují podle 
vyhlášky . 504/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

Ú etní práce jsou zajiš ovány v rámci integrovaného informa ního systému SAP R/3. 

ástky v ú etní záv rce a v p íloze jsou vyjád eny v tisících eských korun, není-li uvedeno jinak. 

2) Zm na metodiky ú tování k 1. 1. 2004 

Od 1. 1. 2004 došlo k realizaci dvou zásadních metodických zm n v oblasti ú etních postup .

A) Ú tování o nákladech na výrobu po ad  a nákupu vysílacích práv

Do konce roku 2003 byly náklady na výrobu po ad  ú továny do náklad  v okamžiku jejich 
vynaložení, tj. bez vazby na odvysílání po ad . Náklady spojené s nákupem vysílacích práv 
(licencí) byly ú továny v závislosti na datu nabytí platnosti licence dle licen ní smlouvy. V rozvaze 

eské televize nebyla vykazována aktiva související s výrobou po ad  a nákupem vysílacích práv. 

Z d vodu zp esn ní v rného a poctivého obrazu ú etnictví a zlepšení zp sobu ízení zavedla 
eská televize v souladu s ustanoveními obecn  platných ú etních a da ových p edpis  a po 

konzultaci s auditorskou spole ností zm nu metodiky ú tování o po adech a nakoupených 
vysílacích právech. 

Nový zp sob ú tování, který je stanoven interním p edpisem . 7/2004: 
a) ú tuje o nákladech souvisejících s tvorbou po ad  do období jejich realizace (odvysílání 

po adu),
b) v rozvaze vykazuje po ady jako aktiva (nedokon ená výroba, výrobky, nehmotný 

dlouhodobý majetek, asové rozlišení).
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B) Ú tování o televizních poplatcích 

Do konce roku 2003 byly televizní poplatky ú továny do výnos  v okamžiku jejich inkasa, tj. bez 
vazby na období jejich vzniku. Tento zp sob ú tování byl uplat ován na základ  stanoviska MF j.
283/72504/1997.

Od 1. 1. 2004 dochází ke zm n , kdy eská televize: 
(1) ú tuje o p edpisu televizních poplatk , tj. o pohledávkách
(2) se souvztažným zápisem na vrub fondu televizních poplatk .

Tento postup vychází z ustanovení zákona . 483/1991 Sb., o eské televizi, ve zn ní pozd jších
p edpis , který stanoví, že televizní poplatky jsou finan ním zdrojem, ze kterého je financována 
ve ejná služba. Dle ustanovení vyhlášky . 504/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení 
zákona o ú etnictví, charakteru poplatk  odpovídá nápl  ú tu 911 Fondy, který mohou tvo it zdroje 
p ijaté ú etní jednotkou od jiných osob za ú elem pln ní hlavního poslání nevýd le ných
organizací. V návaznosti na tato ustanovení televizní poplatky nejsou dále ú továny jako výnos, 
ale jako tvorba fondu televizních poplatk  a do výnosu se ú tují prost ednictvím rozpoušt ní fondu 
televizních poplatk . Tento ú etní postup, který je v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o 
ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , a s eskými ú etními standardy, byl podpo en dopisem 
MF j. 283/129 814/2004. 

Tvorba fondu je ú tována m sí n  formou ú etního p edpisu. Fond televizních poplatk  se 
používá k zabezpe ení pln ní zákonného poslání eské televize, tj. k tvorb  a ší ení vysílání 
televizních po ad . Postup p i erpání fondu televizních poplatk  je stanoven interním p edpisem
. 50/2003.

K úhrad  náklad  na hlavní innost slouží: 
(1) v plném rozsahu výnosy z podnikatelské innosti po úhrad  náklad  souvisejících s touto 
inností,

(2) b žné (ostatní) výnosy z hlavní innosti po úhrad  náklad  souvisejících s touto inností a 
(3) ke krytí ú elov  vymezených náklad  na hlavní innost slouží fond televizních poplatk .

Výše erpání fondu televizních poplatk  je odvislá od struktury náklad , na které se ú elov
využívá, a rozpo tu T schváleného Radou T. Z statek fondu televizních poplatk  je zdrojem, 
který kryje následující aktiva:

a) nedokon ená výroba po ad ,
b) vyrobené po ady,
c) dlouhodobý nehmotný majetek – vlastní výroba a nakoupená vysílací práva,  
d) pohledávky za televizními poplatky.  

Nový zp sob ú tování o televizních poplatcích zárove  pomáhá ešit nesoulad mezi v cnou a 
asovou souvislostí náklad  a výnos eské televize, ke kterému došlo zm nou metodiky 

ú tování o po adech a nakoupených vysílacích právech. 
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C) Kvantifikace dopad  zm n ú etních postup

Zm na metodiky ú tování ovlivnila rozvahu eské televize k 31. 12. 2004 zvýšením aktiv a pasiv v 
úhrnu o 1 108 408 tis. K . Do objemu aktiv se promítá nov  vykazovaná hodnota nedokon ené
výroby, výrobk  a nehmotného majetku a ve vazb  na ú tování o televizních poplatcích jsou 
zú továny pohledávky na ú tech náklady p íštích období a dohadné ú ty aktivní a jiné pohledávky.

Celkové navýšení aktiv je kryto v pasivech fondem televizních poplatk . Dopad do výsledku 
hospoda ení za rok 2004 iní -25 582 tis. K .

Objem náklad  je dle nové metodiky nižší o 251 112 tis. K , a to v d sledku vykazování nákupu 
licencí jako po ízení dlouhodobého majetku oproti d ív jšímu zp sobu ú tování do náklad .
Sou asn  dochází ke zvýšení odpis  dlouhodobého majetku odepisováním nov  vykazovaných 
aktiv.

Ve výnosech se podle nové metodiky neú tuje o p ijatých p ísp vcích, kde byly vykazovány 
úhrady televizních poplatk , ale o zú tování fondu TV poplatk  v ostatních výnosech. Použití 
fondu tv poplatk  ke krytí náklad  na hlavní innost bylo o 707 101 tis. K  nižší oproti inkasu tv 
poplatk . Ke zvýšení výnos  však dochází zú továním zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob a 
aktivací dlouhodobého majetku a vnitropodnikových služeb. 

ROZVAHA P vodní Nová Rozdíl

metodika metodika

AKTIVA 3 242 936 4 351 344 1 108 408

v tom:

Stálá aktiva 2 280 270 2 577 898 297 628

z toho: ocenitelná práva 0 275 537 275 537

 oprávky k ocenitelným práv m 0 -83 403 -83 403

 nedokon ený DNM 0 105 494 105 494

Ob žná aktiva 962 666 1 773 446 810 780

z toho: nedokon ená výroba 0 263 580 263 580

 výrobky 0 99 122 99 122

 jiné pohledávky 3 030 61 842 58 812

 náklady p íštích období 66 970 88 079 21 109

 dohadné ú ty aktivní 0 368 156 368 156

PASIVA 3 242 936 4 351 344 1 108 408

Vlastní zdroje 2 651 610 3 760 018 1 108 408

z toho: fond tv poplatk 0 1 133 990 1 133 990

 hospodá ský výsledek 25 582 0 -25 582

Cizí zdroje 591 326 591 326 0
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skup.

ú t
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY P vodní

metodika
Nová

metodika Rozdíl

50  Spot ebované nákupy 172 938 172 408 -530

51  Služby 2 635 504 2 302 725 -332 779

52  Osobní náklady 1 116 680 1 116 459 -221

53  Dan  a poplatky 232 292 232 276 -16

54  Ostatní náklady 45 970 45 079 -891

55
 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. 
pol. 483 796 567 121 83 325

58  Poskytnuté p ísp vky 29 077 29 077 0

 NÁKLADY celkem 4 716 257 4 465 145 -251 112

60  Tržby za vlastní výkony a zboží 1 676 632 1 676 632 0

61  Zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob 0 361 376 361 376

62  Aktivace 67 69 098 69 031

64  Ostatní výnosy 39 715 2 220 666 2 180 951

65
 Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a oprav. 
pol. 136 405 136 405 0

68  P ijaté p ísp vky 2 888 527 475 -2 888 052

69  Provozní dotace 493 493 0

 VÝNOSY celkem 4 741 839 4 465 145 -276 694

 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK p ed zdan ním 25 582 0 -25 582

D) Metoda rozlišování náklad  a výnos  na hlavní a hospodá skou innost

Ve smyslu ustanovení § 6 a § 28 vyhlášky . 476/2003 Sb. vykazuje eská televize jako celek ke 
dni sestavení ú etní záv rky ve výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni z statky syntetických 
ú t  náklad  a výnos  odd len  za hlavní a za hospodá skou innost. Výsledek hospoda ení je 
uveden samostatn  za hlavní innost a za hospodá skou innost.

Vzhledem k provázanosti hlavní a hospodá ské innosti eské televize a k problemati nosti
alokace zejména nákladových položek na hlavní, resp. hospodá skou innost zvolila eská
televize metodu alokace, která vychází z charakteru innosti jednotlivých útvar  (profit center), 
jejichž variabilní náklady jsou jednozna n  spojené s hlavní inností, nebo hospodá skou inností.
U ostatních nep i azených útvar  jsou k jejich jednotlivým innostem, které poskytují externí 
výnosy z hospodá ské innosti, p i azovány související náklady. Zbývající objem tvo í náklady 
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spojené s hlavní inností. Tento postup, stanovený metodickým pokynem T, vychází z ú etnictví
eské televize a z controllingových výkaz  jednotlivých organiza ních útvar .

3) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Pro pot eby ú etního odpisování stanovily samostatn  hospoda ící jednotky eské televize 
odpisový plán jako podklad pro vy íslení oprávek odpisovaného majetku v pr b hu jeho 
používání.

Hmotný a nehmotný majetek je ú tován v po izovací cen  a ú etn  odpisován rovnom rn .

Po ízený majetek Kategorie majetku ú etní odpisy 
( v K  ) 

ocenitelná práva – licence – LD 50% + 50% 
ocenitelná práva – vlastní výroba – VD 18 m síc
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 001–60 000 odpis p i po ízení
drobný nehmotný majetek 2 000 a nižší odpis p i po ízení
drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 001–40 000 odpis p i po ízení
drobný hmotný majetek 1 000 a nižší odpis p i po ízení

Po ízený majetek Kategorie majetku ú etní odpisy 
( v K  ) 

Dlouhodobý hmotný majetek vyšší než 40 000 

Dlouhodobý nehmotný majetek vyšší než 60 000 

 - p ed 1. 1. 1995 podle délky životnosti 

 - od 1. 1. 1995 v souladu s da ovými odpisy s výjimkamix)

 - od 1. 1. 1999 v souladu s da ovými odpisyxx)
x) Výjimkou jsou p ístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu po ízené do 1.1.1999 
(televizní p ijíma e, monitory, magnetofony, mikrofony, videorekordéry, antény a pod.) v technice 
objektu zpravodajství eské televize v Praze a v technických provozech eské televize, u kterých 
je vzhledem k exponovanosti za ízení stanovena doba životnosti tzn. ú etního odpisování na 4 
roky. Stejná za ízení v ostatních útvarech eské televize nesouvisejících s technickým provozem 
mají stanovenu dobu odpisování ú etn  na 8 let. 
xx) Výjimkou jsou rozvody datových sítí, které se odepisují da ov  spolu s budovou, ú etn  15 
let.

Nakoupená vysílací práva se odpisují 50 % p i prvním vysílání a 50 % p i druhém vysílání. 

Drobný dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek a drobný hmotný i nehmotný majetek je veden 
v operativní evidenci. 
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Ve smyslu vyhlášky . 504/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/1991 
Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , § 7 a 8, neú tuje eská televize od 1. 1. 2003 o 
nov  po ízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku na ú tech 028 – Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek a 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Ú tování na 
nákladové ú ty 501 a 518 z stává beze zm ny. eská televize eviduje tento majetek nadále 
v evidenci modulu AM systému SAP R/3 (majetková ú tárna).

Po izovací ceny zahrnují náklady na dopravu, clo a montáž. V pr b hu roku 2004 nebyl žádný 
dlouhodobý hmotný majetek ocen n reproduk ní cenou. 

Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku se ú tují p ímo do náklad . Technické zhodnocení 
jednotlivého hmotného a nehmotného majetku p esahující 40 000 K  ro n  je aktivováno do 
majetku. 

4) Cenné papíry  

eská televize eviduje akcie a podílové listy, které spl ují podmínky dlouhodobého finan ního
majetku na ú tu 063 – Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti a na ú tu 069 – Ostatní 
dlouhodobý finan ní majetek v ocen ní po izovací cenou.

Na ú tu 253 – Dlouhodobé cenné papíry k obchodování jsou vedeny cenné papíry charakteru 
krátkodobého finan ního majetku, a to v po izovací cen .

5) Zásoby 

Nakupované materiálové zásoby jsou oce ovány po izovací cenou. Vyskladn ní ze skladu je 
provád no váženým aritmetickým pr m rem po izovacích cen bez DPH v etn  vedlejších výdaj
(nap . náklady na poštovné, dopravné, clo, nevratné obaly).

6) Pohledávky 

eská televize nevytvá í, v souladu s ustanovením zákona . 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjišt ní základu dan  z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , jiné než da ov  uznatelné opravné 
položky.

Pro kalkulaci ú etní opravné položky vytvo ené nad rámec da ov  uznatelné opravné položky by 
eská televize stanovila: 

- u pohledávek po lh t  splatnosti od 180 dn  do 365 dn  – 50 % hodnoty pohledávky, 
- u pohledávek po lh t  splatnosti nad 365 dn  – 100 % hodnoty pohledávky.

7) P epo et cizích m n

Ú etnictví eské televize je vedeno v eských korunách. Cizích m n se v ú etnictví používá p i
ú tování o pohledávkách a závazcích, devizách a dále o všech ostatních hodnotách, jejichž 
ocen ní je vyjád eno v cizí m n . Pro p epo et cizí m ny na m nu eskou používá eská televize 
v b žném roce pevných kurz  vyhlášených eskou národní bankou k 31. 12. p edešlého
kalendá ního roku. Na základ  prov ení jsou pevné kurzy upraveny v p ípadech, kdy se odchýlí o 
více než 2,5 % od denních kurz  vyhlášených eskou národní bankou k poslednímu dni v m síci.
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P i uzavírání ú etních knih se majetek a závazky vyjád ené v cizí m n  p epo tou na eskou
m nu podle platného kurzu vyhlášeného eskou národní bankou k 31. 12. daného ú etního
období. Kurzové rozdíly vznikající v ú etnictví ke dni uskute n ní ú etního p ípadu se ú tují do 
náklad , pop . do výnos . Kurzové rozdíly zjišt né p i uzavírání ú etních knih na finan ních ú tech
ú tových skupin 21, 22, 25 a 26 se ke dni sestavení ú etní záv rky ú tují do náklad , pop . do 
výnos  a kurzové rozdíly zjišt né na ú tech pohledávek, závazk , úv r  a finan ních výpomocí a 
na ú tech finan ních investic se ú tují na ú tu 386 – Kurzové rozdíly aktivní a na ú tu 387 – 
Kurzové rozdíly pasivní. eská televize nevytvá í v souladu s eskou legislativou da ov
neuznatelné rezervy, tudíž nevytvá í ani rezervu na kurzové rozdíly aktivní. 

8) Da  z p íjm  právnických osob 

V souladu se zákonem . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , u 
poplatník  z ízených zvláštním právním p edpisem k poskytování ve ejné služby v televizním nebo 
rozhlasovém vysílání jsou p edm tem dan  veškeré p íjmy pramenící z hlavní i podnikatelské 
innosti s výjimkou p íjm  z úrok  z vklad  na b žném ú tu.

V pr b hu roku 2002 eská televize podala dodate né p iznání k dani z p íjm  právnických osob 
za rok 1998. Toto dodate né da ové p iznání bylo zpracováno s použitím stejné metody alokace 
náklad  mezi hlavní a podnikatelskou innost jako v ádném da ovém p iznání za rok 2001, tj. 
kombinovanou metodou. Na základ  dodate ného da ového p iznání za rok 1998 vznikla eské
televizi da ová povinnost ve výši 121 488 tis. K . eská televize požádala správce dan  o 
odložení splatnosti uvedené ástky a povolení splátek dle navrženého splátkového kalendá e až 
do roku 2005. Této žádosti Ministerstvo financí dne 14. 3. 2003 vyhov lo. K 31. 12. 2004 zbývá 
uhradit 41 460 tis. K , dle splátkového kalendá e bude doplaceno v roce 2005. 

Dne 11. 8. 2004 požádala eská televize Ministerstvo financí o prominutí penále ve výši 2 267 tis. 
K  vym eného správcem dan  k dodate nému da ovému p iznání k dani z p íjm  právnických 
osob za rok 1999. Této žádosti Ministerstvo financí 11. 2. 2005 z v tší ásti vyhov lo. Splatné 
penále tak iní 453 tis. K . Jeho úhrada byla Ministerstvem financí na základ  žádosti eské
televize odložena do 31. 3. 2005. Zmi ovaná ástka byla také k tomuto datu uhrazena. 

Finan ní ú ad pro Prahu 4 dosud nevym il k dodate ným da ovým p iznáním za rok 1998 a 2001 
eské televizi penále. P edpokládaná výše penále a úroku k dodate ným da ovým p iznáním iní

39 000 tis. K . Platná ú etní legislativa neumož uje eské televizi vytvo it rezervu na krytí rizik 
v této oblasti, stejn  jako i na jiná p ípadná rizika. 

Da ová povinnost eské televize za rok 2003 inila 54 981 tis.K .

P i zpracování da ového p iznání za rok 2004 byla vzhledem k výše zmi ované legislativní zm n
použita metoda, p i níž p edm tem dan  byly veškeré p íjmy s výjimkou p íjm  z úrok  z vklad  na 
b žném ú tu. Za rok 2004 nedosáhla eská televize kladného základu dan .
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III. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

1) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2004 

Po izovací cena 1. 1. 2004
tis. K

Po ízení
tis. K

Vy azení
tis. K

31. 12. 2004
tis. K

Software  348 241  71 362  390  419 213 
Ocenitelná práva -  277 443 1 906 275 537 
Drobný dlouhodobý NM  8 793 - 99 8 694 
Pozemky  156 994 - 46 156 948 
Um lecká díla  3 583 - - 3 583 
Stavby  2 142 203 7 495 - 2 149 698 
Stroje a za ízení  4 155 836 198 622 62 052 4 292 406 
Jiný dlouhodobý HM  693 807 27 449 40 334 680 922 
CELKEM  7 509 457 582 371 104 827 7 987 001 

Po ízení majetku 1. 1. 2004
tis. K

Po ízení
tis. K

P evod
tis. K

31. 12. 2004
tis. K

Po ízení dlouhodobého NM - 452 109 346 615 105 494
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý NM 

- - - -

Po ízení dlouhodobého HM  5 980 226 132 213 672 18 440
Poskytnuté zálohy na 
po ízení dlouhodobého HM 

- - - -

CELKEM  5 980 678 241 560 287 123 934

Oprávky  1. 1. 2004
tis. K

Odpisy
tis. K

Vy azení
tis. K

31. 12. 2004
tis. K

Software  216 101 68 132 393 283 840
Ocenitelná práva - 83 726 323 83 403
Drobný dlouhodobý NM  8 793 - 99 8 694
Stavby  696 135 46 869 - 743 004
Stroje a za ízení  3 564 851 236 984 66 408 3 735 427
Jiný dlouhodobý HM  693 807 11 584 24 469 680 922
CELKEM  5 179 687 447 295 91 692 5 535 290

Z statková hodnota  2 335 750 813 317 573 422 2 575 645

Stav na ú tech po izovací ceny stroj  a za ízení se zvýšil oproti stavu k 1. 1. 2004 o 136 570 tis. 
K . Z investi ních akcí roku 2004 byly dokon eny v eské televizi v Praze další etapy akcí 
Serverová technologie pro Objekt zpravodajství a Kompresní distribu ní technologie. V plném 
rozsahu byly realizovány akce Vým na videoserver  ve vysílací technice, Digitalizace složkového 
p enosového vozu 6, Rekonstrukce pracovišt  vým nného zpravodajství, Optické spojení 
parlament – Kav í hory a také byla na Kav ích horách dokon ena akce Rekonstrukce centrální 
úpravy vzduchu. St žejními akcemi v TS Brno byly Zpravodajství – technologie a Obrazová režie 
pro studio Brno a v TS Ostrava Rekonstrukce rozvodu energií v objektu Radvanice a Klimatizace 
v budov  Šmeralova 8. 

V rámci kusových investic byly zakoupeny p ístroje zejména pro dovybavení studiové, p enosové,
záznamové, zvukové, osv tlovací a reportážní techniky a dále pro grafické centrum na Kav ích
horách a techniku objektu zpravodajství. V TS Brno a TS Ostrava byly rovn ž zakoupeny p ístroje
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pro modernizaci techniky a p ístroje nutné pro zajišt ní výroby a vysílání po adu Dobré ráno a 
zajišt ní nár stu ostatní výroby. Z objemov  nejv tších dodávek byl v rámci kusových investic 
realizován nákup digitální režie PHILIPS, serverového systému EVS a brankového kamerového 
systému pro p enosovou techniku, titulkovací za ízení a efektové za ízení Abekas pro studiovou 
techniku, zvukové za ízení LAWO a upgrade režijního komplexu ve vysílací technice, titulkovací 
za ízení pro grafiku a Quantel Editbox pro grafické centrum.

U software se zvýšila po izovací cena oproti stavu k 1. 1. 2004 o 70 972 tis. K . Nejvyšší objemy 
prost edk  byly vynaloženy na po ízení licencí Microsoft Select a mySAP Business Suite, upgrade 
Provys a systému ASTRA, implementaci systému pro podporu televizních poplatk  v rámci 
systému SAP R/3 a na rozvoj systém  Provys a SAP R/3. 

Od roku 2004 jsou v eské televizi považovány za dlouhodobý nehmotný majetek rovn ž licence
– ocenitelná práva s platností delší než 1 rok bez ohledu na výši po izovací ceny a vlastní výroba 
po ad  s prodejem (zejména koproduk ní výroba, u které vzniká nárok na výnosy z distribuce). 
Ú et po ízení nedokon eného dlouhodobého majetku vykazuje k 31. 12. 2004 z statek ve výši 
105 494 tis. K  a ú et ocenitelných práv 275 537 tis. K .

V pr b hu roku 2004 byla pro technickou zastaralost a fyzické opot ebení vy azena zejména stará 
analogová televizní technologie, tj. zastaralá obrazová a zvuková technika a s ní související 
technika m icí. Vzhledem k pr b žné obm n  byla vy azena i ást zastaralé výpo etní techniky.

2) Leasing 

K 31. 12. 2004 neevidovala eská televize žádnou leasingovou smlouvu.

3) Majetkové ú asti

K 31. 12. 2004 vlastnila eská televize: 
200 akcií spole nosti EURONEWS SECEMIE 

60 chemin des Mouilles 
BP 161 - 69191 Lyon Ecully Cedex 
France

v hodnot  93 tis.K

1000 akcií eského národního investi ního majetkového fondu 
 U p j ovny 6 
 Praha 1 

v hodnot  1 110 tis.K

1 000 podílových list eskomoravského fondu St ední Evropa – St ední východ z ízeného a.s. 
DELTA INVEST, a. s. 
Thámova 9 
Praha 8 

v hodnot  1 050 tis.K

eská národní investi ní spole nost a eskomoravský fond St ední Evropa – St ední východ jsou 
v sou asné dob  v likvidaci. eská televize nep edpokládá žádný výnos z likvida ních z statk .
Vzhledem k platné ú etní legislativ  nelze ztrátu hodnoty aktiv zohlednit vytvo ením opravné 
položky ve výši 2 160 tis. K .

13



61

Zpráva auditora

61

ESKÁ TELEVIZE 
P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE
ROK KON ÍCÍ 31. PROSINCE 2004 

4) Zásoby  

Od roku 2004 jsou v eské televizi v zásobách vedeny nedokon ené po ady vlastní výroby a 
po ady vlastní výroby ukon ené a dosud neodvysílané, u kterých není p edpoklad prodeje – 
výnos . Ú et nedokon ená výroba vykazuje k 31. 12. 2004 z statek ve výši 263 580 tis. K  a ú et
výrobky 99 122 tis. K .

V souladu s vývojem techniky jsou v eské televizi vytipovány zastaralé, bezpohybové a do 
budoucna nepoužitelné zásoby. P i inventarizaci materiálových zásob v r. 2004 evidovala eská
televize tzv. bezpohybové zásoby (materiál 1 rok bez pohybu) v hodnot  1 111 tis. K . Dle 
stanoviska technik  se jedná o pojistnou zásobu na za ízení, které se v eské televizi stále 
používá. K likvidaci byly navrženy bezpohybové zásoby v hodnot  144 tis. K .

V souladu s ú etní legislativou eská televize na zásoby opravné položky nevytvá í.

5) Pohledávky 

Pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2004: 

Tuzemsko
tis. K

Zahrani í
tis. K

Pohledávky
z obchodního styku

Celkem
tis. K

Do splatnosti 339 591 1 591 341 182
Po splatnosti 
- do 180 dn 8 248 1 918 10 166
- od 180 dn  do 365 dn 2 315 104 2 419
- nad 365 dn 17 019 2 882 19 901
Celkem 367 173 6 495 373 668

Opravná položka 
Na pochybné pohledávky 15 302 1 517 16 819

V p ípad  možnosti tvorby ú etní opravné položky k pohledávkám po lh t  splatnosti by eská
televize dodate n  vytvo ila ú etní opravnou položku nad rámec da ov  uznatelné opravné 
položky ve výši 4 292 tis. K .
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Pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2003: 

Tuzemsko
tis. K

Zahrani í
tis. K

Pohledávky
z obchodního styku

Celkem
tis. K

Do splatnosti  426 840  2 214  429 054
Po splatnosti - - -
- do 180 dn  10 446  1 028  11 474
- nad 180 dn  19 164  4 022  23 186
Celkem  456 450  7 264  463 714

Opravná položka - - -
na pochybné pohledávky  12 980  1 306  14 286

Zm ny opravné položky na pochybné pohledávky lze rozd lit takto: 

r. 2004
tis. K

r. 2003
tis. K

Po áte ní z statek k 1. lednu 14 286 15 627

Tvorba opravné položky 4 990 2 128
Zrušení opravné položky 1 255 1 498
Použití na odpis 1 202 1 971

Kone ný z statek k 31. prosinci 16 819 14 286

6) Vlastní jm ní

Pohyby na ú tu 901 – Vlastní jm ní

2004 2003
Z statek k 1. 1. 2 745 269 2 923 287
P ír stky: 
Dary 152 531
P evod majetku z MF R - 3 989
Postoup. pozemky - 521
Dohledaný majetek - 25
Mezistudiový p evod - 1 461
P ír stky celkem 152 6 527
Úbytky:  
Krytí ztráty z roku 2003 145 633 183 084
Mezistudiový p evod - 1 461
Vy azené pozemky – restituce 35 -
Úbytky celkem 145 668 184 545
Z statek k 31. 12. 2 599 753 2 745 269
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7) Vypo ádání hospodá ského výsledku za rok 2003 

eská televize vykázala za rok 2003 ztrátu ve výši 129 820 tis. K , která byla vypo ádána v 
ú etním období roku 2004. 

V souladu s interními p edpisy a uzav enou kolektivní smlouvou je zaru en základní p íd l do 
sociálního fondu ve výši 2 % ze zú tovaných mezd i v p ípad  ztrátového hospoda ení. Takto 
vypo tený p íd l sociálnímu fondu inil za rok 2003 pro všechny SHJ eské televize 15 813 tis. 
K .

Vzhledem k tomu, že celý z statek rezervního fondu byl již vy erpán k áste nému krytí ztráty 
z hospoda ení eské televize v roce 2002, k vypo ádání ztrátového výsledku hospoda ení za rok 
2003 bylo v plném rozsahu zapojeno vlastní jm ní.

Od roku 1992 do roku 1999 byla ze zlepšeného výsledku hospoda ení financována modernizace 
výrobní základny a sou asn  bylo v tomto objemu posíleno kmenové jm ní organizace, celkem ve 
výši 360,3 mil. K . Tento postup nevyplýval z obecn  platných p edpis , ale byl uplatn n na 
základ  rozhodnutí vedení eské televize. Vypo ádání ztráty za rok 2003 bylo provedeno v rámci 
tohoto objemu. 

Vypo ádání ztráty za rok 2003 je patrno z následujícího p ehledu:

Hospodá ský výsledek r. 2003 – ztráta 129 820
P íd l sociálnímu fondu za r. 2003  15 813
Snížení vlastního jm ní 145 633

8) Závazky 

Závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2004: 

Tuzemsko
tis. K

Zahrani í
tis. K

Závazky
z obchodního styku

Celkem
tis. K

Do splatnosti 211 820 71 217 283 037
Po splatnosti
- do 90 dn  8 953  - 670  8 283 
- nad 90 dn  3 363  5 422  8 785
Celkem 224 136 75 969  300 105

Závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2003: 

Tuzemsko
tis. K

Zahrani í
tis. K

Závazky
z obchodního styku

Celkem
tis. K

Do splatnosti 217 566 25 200 242 766
Po splatnosti - - -
- do 90 dn  6 305  667  6 972
- nad 90 dn  5 847  3 259  9 106
Celkem  229 718  29 126 258 844
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9)  Výsledky hospoda ení eské televize

2004 2003

skute nost bez hodnoty skute nost bez hodnoty
dle ú etnictví prod. CP x/ dle ú etnictví prod. CP x/

NÁKLADY  4 465 145 4 336 777 5 133 979 4 481 973

VÝNOSY 4 465 145 4 336 777 5 004 159 4 352 153

z toho: 

televizní poplatky x x 2 903 385 x
zú t. fondu tv poplatk 2 180 951 x x x
vysílání reklamy, 
teletextu a teleshopingu 1 141 262 x 925 889 x

HOSPODÁ SKÝ
VÝSLEDEK 0 0 -129 820 -129 820

Vzhledem k tomu, že v rozpo tu eské televize nejsou plánovány obraty z obchodování s 
cennými papíry (CP), ale pouze zisk z této innosti, pro ú ely hodnocení hospoda ení (porovnání 
plánu se skute ností a porovnání skute ností jednotlivých let) se vylu uje z objemu náklad  a 
výnos  vykazovaného v ú etnictví po izovací hodnota prodaných CP, tj. snižují se náklady i 
výnosy o hodnotu ú tu 553, která v roce 2004 inila 128 368 tis. K  a v roce 2003 652 006 tis. K .
K 31. 12. 2004 již eská televize nemá v držení žádné dlužné cenné papíry. 

V roce 2004 byly realizovány dv  zásadní zm ny v oblasti ú etnictví s dopady do náklad  a 
výnos eské televize podrobn ji popsané v ásti II. Informace o použitých ú etních metodách, 
obecných zásadách a zp sobu oce ování v etn  jejich kvantifikace. V souvislosti s t mito
významnými zm nami v oblasti ú etních postup  týkajících se ú tování náklad  na výrobu po ad ,
nákupu vysílacích práv a ú tování o televizním poplatku, ke kterým eská televize p istoupila s 
ú inností od 1. 1. 2004, není srovnání n kterých ekonomických údaj  vykazovaných za rok 2004 s 
údaji za rok 2003 pln  relevantní. 

Hospoda ení eské televize v etn  dopad  ze zm n ných ú etních postup  bylo v roce 2004 
plánováno jako vyrovnané.

Náklady v roce 2004 byly vykázány ve výši 4 465 145 tis. K , z ehož 128 368 tis. K  p edstavuje
po izovací hodnota prodaných cenných papír , která zvyšuje objem náklad  i výnos . Po 
vylou ení tohoto vlivu bylo použito 4 336 777 tis. K  k následujícím ú el m:
- na osobní náklady 1 116 459 tis. K , ehož na mzdy zam stnanc  p ipadá 790 759 tis. K ,
- na poskytnuté externí služby 2 302 725 tis. K  vynaložené zejména na výrobu a vysílání po ad ,
- na odpisy dlouhodobého majetku v etn  ocenitelných práv 429 963 tis. K ,
- na dan  a poplatky 232 276 tis. K , z toho DPH na vstupu, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et
zvyšuje náklady o 215 268 tis. K .

V d sledku zavedení finan ního ízení eské televize, nového systému plánování a realizací 
Programu zm n, zvýšení výnos  a snížení náklad  se poda ilo dosáhnout výrazné úspory 
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režijních náklad . Tyto rozpo tové prost edky byly na základ  rozhodnutí vedení eské televize 
použity k zajišt ní výroby po ad  pro rok 2004 a nezbytné p edvýroby pro rok 2005. 

Po vylou ení po izovací ceny prodaných CP došlo ve srovnání s rokem 2003 ke snížení náklad  o 
145 196 tis. K , tj. o 3,2 %, a to vlivem zm ny ú etních postup , jejíž celkový dopad je vy íslen na 
251 112 tis. K . Po eliminaci tohoto vlivu byly náklady v roce 2004 vyšší o 105 916 tis. K
vzhledem k tomu, že bylo nezbytné rozpo tov  zabezpe it adu zvýšených pot eb, z nichž 
nejpodstatn jší je dopad vyplývající ze zm ny zákona o DPH. Náklady na ást DPH na vstupu, 
kde nelze uplatnit nárok na odpo et, dosáhly v roce 2004 celkem 215 268 tis. K , tj. o 88 883 tis. 
K  více oproti roku 2003. V souvislosti s podstatným zvýšením výnos  za vysílání reklamy a 
sponzorovaných po ad  v roce 2004 došlo i k nár stu náklad  na provizi ARBO media o 23 145 
tis. K .

Dále bylo zajišt no rozpo tové krytí asového rozlišení nákupu vysílacích práv z roku 2003 v 
souvislosti se zm nou ú tování náklad  na nákup vysílacích práv ve výši 149 256 tis. K , takže u 
ady ostatních nákladových položek bylo dosaženo nižších náklad .

Pln ní výnos  významn  ovlivnil nový zp sob ú tování o televizních poplatcích. Skute né úhrady 
tv poplatk  v roce 2004 dosáhly p edpokládaného objemu, celkem bylo vyinkasováno 2 888 052 
tis. K . erpání fondu televizních poplatk  ke krytí náklad  na hlavní innost však bylo v souladu s 
interním p edpisem zahrnuto do pln ní výnos  pouze ve výši 2 180 951 tis. K .

Z dosažených tržeb za vlastní výkony ve výši 1 676 632 tis. K  p ipadá:
- na vysílání reklamy 1 046 871 tis. K ,
- na vysílání sponzorovaných po ad  184 358 tis. K .

Zbývající ást tvo í výnosy z prodeje služeb, práv k televizním po ad m, za vysílání teleshoppingu 
a teletextu. V souvislosti s novými ú etními postupy zlepšuje pln ní zm na stavu zásob 
nedokon ené výroby a výrobk  spolu s aktivací náklad  na výrobu po ad  v ástce 430 474 tis. 
K .

Výnosy v roce 2004 byly v úhrnu realizovány tém  na úrovni skute nosti roku 2003, pln ní pouze 
o 15 376 tis. K  (tj. o 0,4 %) nižší. Rozdílná však byla struktura výnos , kterou ovlivnila zm na
ú etních postup  zavedených od 1. 1. 2004. 

Lze však konstatovat výrazné zlepšení u podnikatelských aktivit, kdy výnosy za vysílání reklamy 
byly vyšší o 182 260 tis. K , za vysílání teleshoppingu o 33 442 tis. K , za vysílání 
sponzorovaných po ad  o 13 322 tis. K , za tržby z prodeje služeb o 38 282 tis. K  a z prodeje 
práv o 5 462 tis. K . V úhrnu tržby za vlastní výkony dosáhly zlepšení oproti pln ní v roce 
2003 o 303 203 tis. K . Tuto skute nost vedle p ijatých opat ení a výsledk  Programu zm n,
zvýšení výnos  a snížení náklad  ovlivnily i mimo ádné sportovní akce roku 2004 (MS v ledním 
hokeji, letní olympijské hry a ME v kopané). 

V souvislosti s ú elovým erpáním fondu televizních poplatk  ke krytí náklad  na hlavní innost v 
rámci rozpo tu schváleného Radou eské televize a v souladu s RG . 50, kterým se stanoví 
zásady tvorby a erpání fondu televizních poplatk , byl vykázán vyrovnaný výsledek hospoda ení

eské televize za rok 2004. 
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IV. Charitativní ú ty eské televize k 31. prosinci 2004 

eská televize zajiš uje v souladu s platnou právní úpravou, tj. zák. . 117/2001 Sb., o ve ejných
sbírkách, a na základ  rozhodnutí o zahájení ve ejné sbírky Magistrátem hl. m. Prahy ze dne 27. 
10. 2004 pod j. MHMP 151709/2004, ve ejnou sbírku – Adventní koncerty. Statutárním orgánem, 
odpov dným za pr b h sbírky, je generální editel eské televize.  

Finan ní prost edky došlé na ú et adventních koncert , otev ený u Komer ní banky, jsou po 25. 2.  
následujícího roku komisionáln  (v devíti lenné komisi je sedm externích spolupracovník )
rozd leny na 4 stejné díly a slavnostn  p edány generálním editelem eské televize 4 vybraným 
subjekt m. P ed vyhlášením dalšího ro níku jsou finan ní prost edky, které p išly na ú et
adventních koncert  po 25. 2., op t rozd leny na 4 díly a odeslány vybraným subjekt m, kterým byl 
výt žek z adventních koncert  v p edešlém roce v nován. Každoro n  v íjnu je odvysílán po ad
„Vzpomínka na adventní koncerty“, ve kterém jsou diváci informováni o zp sobu naložení s 
finan ními prost edky.

Z statek finan ních prost edk  na ú tu adventních koncert  k 31. 12. 2004 inil 5 613 tis. K .
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V. Ostatní závazky nevykázané v rozvaze 

1) Otev ené soudní spory sm ující v i eské televizi 

Proti eské televizi jsou vedeny následující soudní spory s požadovaným významným finan ním
pln ním:
- pracovn právní spory – celkem 12, 
- spory o ochranu osobnosti, o ochranu dobré pov sti právnické osoby a o uve ejn ní odpov di – 
celkem 39, 
- spory o ochranu a porušení autorského práva – celkem 6, 
- ob ansko právní spory – celkem 2. 

Tyto soudní spory nejsou ješt  uzav eny. P ípadná finan ní pln ní iní odhadem 26 500 tis. K .

B žné právní agend eské televize se vymyká spor s firmou ART-OKO v N mecku, kde je 
podána žaloba o náhradu škody na eskoslovenskou/ eskou televizi. Žaloba byla zamítnuta. 

eská televize vymáhá zp t náklady ízení.

Dále byl v r. 2004 v i eské televizi veden 1 spor, kde je eská televize stranou žalovanou 
namísto Rady T (orgán nemá právní subjektivitu). Spor stále probíhá, není požadováno žádné 
finan ní pln ní.

2) Podmín né závazky z titulu uzav ených smluv k 31. 12. 2004 

eská televize má dle uzav ených smluv na nákup vysílacích práv v p íštích letech, a to ke 
sportovním p enos m a k nakupovaným po ad m, podmín ný závazek ve výši 373 116 tis. K .

Vysílací práva ke sportovním p enos m, kde se jedná p edevším o MS v kopané 2006 a olympijské 
hry v letech 2006–2012:

splátky v jednotlivých letech trvání smluv 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem 

153 746 90 072 20 910 17 495 13 406 16 047 23 025 3 691 338 392 

U smluv na nákup licencí, u kterých podmín ný závazek iní 34 724 tis. K , nelze strukturu plateb 
v jednotlivých letech p esn  ur it vzhledem k tomu, že úhrady jsou podmín ny technickými 
podmínkami postupn  dodávaných materiál .
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3) Jišt ní záruk vystavených SOB

Vázání finan ní prost edk T bylo provedeno z následujících d vod :

- Záruka vydaná SOB na eskou televizi ve prosp ch Celního editelství Praha je zajišt na
blokací pen žních prost edk eské televize ve výši 2 mil. K . Záruka, která je neomezená, má 
platnost od 9. 9. 2004. 

- Záruka vydaná SOB na eskou televizi ve prosp ch UEFA ve výši 20 687 tis. K  k zajišt ní
p ímých p enos  z Ligy mistr . Platnost záruky je od 14. 7. 2004 do 13. 7. 2005. 
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