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Výsledky hospodářské činnosti České televize za 1. pololetí 2012 
 
Výsledky hospodářské činnosti potvrzují reálnost plánu, který Rada ČT schválila dne 11. ledna 2012. 
Současně ukazují, že v rámci současných podmínek se daří postupně snižovat náklady, aniž by 
docházelo k redukci původní tvorby. Je to pozitivní i proto, že se stále více potvrzuje trend poklesu 
výnosů z komerční činnosti, zejména z vysílání reklamy a sponzoringu. Ten je přímým důsledkem 
ukončení vysílání reklamy na okruhu ČT1. Jen za první pololetí došlo k dalšímu poklesu výnosů ve 
výši takřka 20 milionů Kč oproti plánu. Komerční činnost České televize je z pohledu celkového 
financování na historickém minimu. Financování České televize je tak v podstatě založené na 
televizním poplatku jako jediném zdroji. Jednozdrojové financování přitom není v Evropě běžným 
jevem. Příjem České televize z inkasa televizních poplatků byl za sledované období vyšší oproti 
plánované hodnotě a dosáhl 2 901 745 tis. Kč, což představuje plnění na 100,4 %. Rozhodující 
příjmy lze tedy považovat za stabilní bez potenciálu pro jejich zásadní navýšení. 
 
Plán nákladů České televize byl stanoven na 1. pololetí 2012 ve výši 3 273 824 tis. Kč. Skutečnost 
vykazuje úsporu za první pololetí ve výši 141 820 tis. To potvrzuje, že ČT i přes skutečnost, že 
příjmy z komerční činnosti postupně v následujících letech klesnou na méně než 50 % stavu v roce 
2011 (což představuje výpadek cca 400 mil. Kč), je schopna naplnit vizi programového rozvoje díky 
optimalizaci nákladů ve všech oblastech činnosti. Na uvedené úspoře se například významně podílí 
snížení nákladů souvisejících s nákupem vysílacích práv ke sportovním přenosům. Trend snižování 
režijních nákladů a snaha o další snižování nákladů na nákup práv bude pokračovat i v dalším 
období. Současně je však třeba si uvědomit, že snižováním nákladů nebude Česká televize vytvářet 
zcela volné peněžní prostředky, nýbrž tím vytváří zdroje pro odloženou či budoucí spotřebu. 
 
V souvislosti s výsledky prvního pololetí roku 2012 je nutno upozornit, že další vývoj hospodaření ČT 
ovlivní některé významné skutečnosti, vyplývající zejména z legislativních změn.  
 
První z nich je Novela zákona o veřejných zakázkách, platná od 1. 4. 2012. Ta pozměnila délku 
oznamovacích lhůt, čímž se výrazně prodlužují výběrová řízení a realizace některých investičních 
akcí. Úspora investic za první pololetí 2012 ve výši 79 317 tis. Kč je tak do značné míry odloženou 
spotřebou, která následně částečně zatíží druhé pololetí roku 2012 a taktéž rozpočet roku 2013 nad 
očekávanou úroveň. Uvedená novela navíc ovlivní průchodnost a objem veřejných zakázek 
vypisovaných Českou televizí i v následujících letech. 
 
Další legislativní změnou, která ovlivní jednotlivé položky rozpočtu ČT, je zásadní zpřísnění 
podmínek závislé činnosti u externích spolupracovníků České televize. Podle současného odhadu 
bude nutné přesunout některé činnosti vykonávané externisty na pozice vykonávané v rámci stálého 
pracovního poměru, čímž se navýší stav zaměstnanců ČT a také osobní náklady s tím spojené. Na 
druhou stranu dojde k úsporám v oblastech, kde tito externisté pracovali, to znamená odpovídající 
snížení nákladů na výrobu pořadů a režijních nákladů. V této chvíli jsou již k dispozici odpovídající 
analýzy a již v letošním roce půjde o cca 180 pracovníků.  
 
 
Detailní hospodářské ukazatele jsou uvedeny v následující kapitole. 
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HLAVNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ 
 

1. TELEVIZNÍ POPLATKY 

 
Na konci sledovaného období bylo evidováno celkem 3 589 024 televizních přijímačů. Za 1. pololetí 
2012 došlo v úhrnu ke snížení stavu o 4 566 přijímačů, což odpovídá plánovanému vývoji počtu 
televizních přijímačů. 
 
U domácností byl v souladu s plánem vykázán v úhrnu úbytek 7 514 poplatníků. U poplatníků 
platících prostřednictvím SIPO je patrný úbytek evidovaných přijímačů, což ve značné míře souvisí  
s revizí kmene poplatníků (odhlášení z důvodů odstěhování, úmrtí atd.). Naproti tomu v současné 
době zůstává stabilní přírůstek nově přihlášených poplatníků platících přímo na účet České televize, 
což podpořila i velká oslovovací akce neevidovaných poplatníků podle předaných dat odběratelů 
elektrické energie evidovaných u společnosti PRE a EON, která proběhla v období březen – květen 
2012. 
 
Počet přijímačů u podnikatelů se zvýšil o 2 948 přijímačů a odpovídá plánovanému přírůstku. Nárůst 
počtu tv přijímačů byl patrný zejména během I. čtvrtletí 2012, což bylo způsobeno především 
uskutečněnou oslovovací akcí neevidovaných firem z konce roku 2011. Pro získání nových 
poplatníků v tomto segmentu byla v červnu provedena oslovovací akce u nově vzniklých firem, jejíž 
přínos očekáváme v následujícím období. 
 

TELEVIZNÍ POPLATKY 

STAV K  
1. 1. 2012 

PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK 
STAV K  

30. 6. 2012 

Plán = Skut. Plán  Skut. Rozdíl Plán  Skut. Rozdíl 

Stav evidovaných tv přijímačů 3 593 590 -4 500 -4 566 -66 3 589 090 3 589 024 -66 

 domácnosti 3 375 497 -7 500 -7 514 -14 3 367 997 3 367 983 -14 

platící prostřed. SIPO 3 223 608 -13 500 -21 323 -7 823 3 210 108 3 202 285 -7 823 

přímé platby na účet ČT  151 889 6 000 13 809 7 809 157 889 165 698 7 809 

 podnikatelé 218 093 3 000 2 948 -52 221 093 221 041 -52 

 
Příjem České televize z inkasa televizních poplatků byl za sledované období vyšší oproti 
plánované hodnotě a dosáhl 2 901 745 tis. Kč, což představuje plnění na 100,4 %. Překročení  
o 10 772 tis. Kč bylo způsobeno zejména systémem aktivního a pravidelného vyhledávání  
a upomínání dlužných televizních poplatků. 
 

2. VÝKONY 

 
Celková vysílací doba 
 
Celková vysílací doba všech čtyř programů České televize při celodenním vysílání činila  
za 1. pololetí 2012 v úhrnu 17 472 hodin. TS Brno a TS Ostrava se programy ČT1 a ČT2 na celkové 
vysílací době České televize podílely 23,4 %, takže zákonný dvacetiprocentní podíl byl dle oddělení 
Výzkumu programu a auditoria naplněn.  
 
Odvysílané pořady 
 
Plán odvysílaných pořadů České televize byl za 1. pololetí 2012 plněn na 100,0 %. Celkem bylo 
odvysíláno 17 702,2 hod. pořadů na čtyřech programech České televize, tj. 2,1 hod. nad úroveň 
plánu v důsledku většího rozsahu simultánního vysílání na programu ČT1. 
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Výroba pořadů 
 
Výroba pořadů České televize byla realizována za 1. pololetí 2012 v objemu 8 075,5 hod., čímž byl 
plán splněn na 106,7 % při výrobě 507,4 hod. nad úroveň plánu. Celkové vyšší plnění ovlivnilo 
zejména: 
 

 překročení u centra převzatých pořadů v důsledku nákupu pořadů plánovaných ve III. čtvrtletí 
roku 2012,  

 překročení v TS Brno především vyšším rozsahem mimořádného zpravodajství a také delší 
stopáží u přímých sportovních přenosů. 

 

VÝKONY (v hod.) 
ČESKÁ TELEVIZE  

Plán  Skut. Rozdíl % 

Celková vysílací doba pořadů 17 472,0 17 472,0 0,0 100,0 

Odvysílané pořady 17 700,1 17 702,2 2,1 100,0 

v tom: program ČT 1 4 596,1 4 598,2 2,1 100,0 

program ČT 2 4 368,0 4 368,0 0,0 100,0 

program ČT 24 4 368,0 4 368,0 0,0 100,0 

program ČT 4  4 368,0 4 368,0 0,0 100,0 

Výroba pořadů 7 568,1 8 075,5 507,4 106,7 

v tom: televizní výroba 7 354,7 7 391,9 37,2 100,5 

nákup 213,4 683,6 470,2 320,3 

 

3.  ZAMĚSTNANOST 

 
Osobní náklady byly oproti plánu nižší o 1,7 %, což odpovídá čerpání 870 439 tis. Kč, čímž vznikla 
oproti plánu úspora ve výši 14 627 tis. Kč. Z plánovaných prostředků na mzdy a zákonné pojištění ke 
mzdám nebylo čerpáno oproti plánu 4 233 tis. Kč. Plnění ostatních příjmů fyzických osob vč. 
zákonného pojištění bylo nižší o 1 498 tis. Kč, především v důsledku nižšího čerpáním nákladů na 
DPČ a DPP. Položka sociální náklady vykazuje úsporu  
8 896 tis. Kč, neboť dochází k nižšímu čerpání zejména při úhradách za stravování spolu  
s nečerpáním, resp. odloženým čerpáním osobních kont.  
 
Plán zaměstnanců 2 870,00 přepočtených osob byl nižší o 1 %, než předpokládal plán. Skutečný 
průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtených osobách ve sledovaném období činil 
2 840,00 osob, což je o 30,00 osob méně oproti plánu. Plnění plánu zaměstnanců je ovlivněno 
postupným obsazováním plánovaných míst.  
 

ZAMĚSTNANOST 
měrná 

jednotka 

ČESKÁ TELEVIZE  

Plán  Skut. Rozdíl % 

Průměrný evid. počet zaměstnanců (v přep. osob) 2 870,00 2 840,00 -30,00 99,0 

Osobní náklady (v tis. Kč) 885 066 870 439 -14 627 98,3 

v tom: mzdy  (v tis. Kč) 612 602 608 444 -4 158 99,3 

zákonné pojištění ke mzdám (v tis. Kč) 210 152 210 077 -75 100,0 

ostatní příjmy fyzických osob (v tis. Kč) 27 938 26 792 -1 146 95,9 

zákonné pojištění – DPČ (v tis. Kč) 2 591 2 239 -352 86,4 

sociální náklady (v tis. Kč) 31 783 22 887 -8 896 72,0 
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Plánovaný počet zaměstnanců 2 870 přepočtených osob neodráží optimalizaci externích 
spolupracovníků nutnou pro aplikaci zpřísněných požadavků na závislou činnost danou novelou 
Zákoníku práce. Na tuto skutečnost byli členové Rady upozorněni již při projednávání rozpočtu na 
rok 2012 a je popsán ve zveřejněném materiálu Návrh rozpočtu České televize na rok 2012, který 
byl předložen Radě ČT a je k dispozici na webových stránkách ČT. Provedená analýza, která měla 
za cíl vyřešit i otázku závislé činnosti u některých externistů napříč celou Českou televizí (dokončená 
v srpnu 2012), ukázala, že je nutné převést cca 180 osob z externího do zaměstnaneckého poměru. 
Mzdové náklady vč. zákonného pojištění na tyto nové zaměstnance ve výši cca 41 mil. Kč (za 
předpokladu převodu k 1. 10. 2012) budou hrazeny převodem z rozpočtových kapitol Výrobní úkol a 
Režijní náklady. Podobné přesuny bude nutné realizovat i v následujících obdobích, kdy dojde 
k omezení nákladů na externí spolupráci a Česká televize bude více a efektivněji využívat interních 
kapacit. 

4. INVESTICE 

 
Na období leden – červen 2012 byl plán investic rozepsán v objemu 193 626 tis. Kč, plnění dosáhlo 
114 309 tis. Kč, tj. 59 %, a nevyčerpáno zůstalo 79 317 tis. Kč.  
 
Plnění investičního plánu ovlivňuje průběh vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek. Novela 
zákona, platná od 1. 4. 2012, pozměnila délku oznamovacích lhůt, čímž mimo jiné výrazně 
prodloužila výběrová řízení, přičemž realizace některých investičních akcí v roce 2012 je ohrožena. 
Proto lze očekávat, že na konci roku dojde k úspoře plánovaných prostředků na investice a bude 
nutné odpovídající objem přesunout do investičního plánu roku 2013 nad rámec původního 
propočtu. Přesný finanční objem převáděných investic bude známý až na konci roku 2012.  
 
V ČT v Praze byly čerpány investice na pořízení informační technologie a systémové podpory, 
technologie pro digitální archiv DAPF, studiové, zvukové, přenosové techniky, techniky v objektu 
zpravodajství a dopravních prostředků pro autoprovoz. Finanční prostředky byly dále použity  
na dokončení přestavby 9. patra výškové budovy. Naproti tomu došlo k posunu realizace nákupu 
vysílací, záznamové techniky, úhrady za technologie pro grafické centrum a čerpání prostředků  
na správu budov, což bylo způsobeno především zahrnutím pořízení těchto investic do režimu 
veřejných zakázek zajišťovaných útvarem přípravy investic ČT v Praze pro všechna studia. Plán 
investic byl čerpán v částce 100 279 tis. Kč. 
 
V TS Brno byly realizovány především investice spojené s výstavbou nového studia a s nákupem 
osobních automobilů. V důsledku posunu realizace nákupu televizní techniky v technologii XDCam  
bylo využito jen 51,2 % plánovaných prostředků, tj. částka 11 557 tis. Kč. 
 
V TS Ostrava byly realizovány investice v objemu 2 473 tis. Kč, tj. 46,3 %. V důsledku časových 
posunů nebyly vyčerpány prostředky ve výši 2 867 tis. Kč na nákup studiové a přenosové techniky. 
 
Na 1. pololetí bylo plánováno pořízení ocenitelných práv v objemu 137 661 tis. Kč, skutečné plnění 
bylo o 3 992 tis. Kč vyšší a činilo 141 653 tis. Kč (čerpání na 102,9 %). K překročení došlo zvýšeným 
nákupem licencí. 
 

INVESTICE (v tis. Kč) 
ČESKÁ TELEVIZE  

Plán  Skut. Rozdíl % 

Investice 193 626 114 309 -79 317 59,0 

v tom: Hmotné investice 169 943 95 724 -74 219 56,3 

v tom: investiční akce 93 402 60 092 -33 310 64,3 

kusové investice 76 541 35 632 -40 909 46,6 

Nehmotné investice 23 683 18 585 -5 098 78,5 

Ocenitelná práva 137 661 141 653 3 992 102,9 
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5.  ROZPOČET 

 
Náklady 
 
Plán nákladů České televize rozepsaný na 1. pololetí 2012 ve výši 3 273 824 tis. Kč byl čerpán jen  
na 95,7 %. Vykázaná úspora ve výši 141 820 tis. Kč se skládá jednak z časových posunů  
ve službách spojených s výrobou pořadů a jednak ze skutečných úspor realizovaných  
ve sledovaném období především v režijních nákladech, které budou využity na výše uvedené 
přesuny.  

 
Osobní náklady 
V osobních nákladech včetně ostatních příjmů fyzických osob a sociálních výdajů na zaměstnance 
rozpočet vykazuje úsporu 1,7 % oproti plánu (podrobněji komentováno v části 3. Zaměstnanost). 

 
Spotřebované nákupy  
Plánované náklady na spotřebu materiálu a energie byly čerpány v nižším objemu o 11 848 tis. Kč, 
tj. úspora 9,8 % oproti plánu. Nejvýraznější úsporu vykazuje položka ostatní drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, zejména nižším čerpáním útvarů ředitele techniky. Významnou úsporu vykazují 
také položky ostatní materiál, především nižším plněním v útvarech ředitele výroby,  
tj. scénickém provozu a výrobních centrech, energie v důsledku příznivých klimatických podmínek 
na počátku roku i poklesu její spotřeby a videokazety především v archivu a v programových 
fondech ČT v Praze. Ostatní položky tohoto seskupení vykazují drobnější úspory. 

 
Služby 
V oblasti služeb dosáhla úspora 96 539 tis. Kč, tj. 6,0 % za sledované období. Nejvýraznější úsporu 
vykazuje položka ostatní služby, která souvisí především s nižším čerpáním nákladů na informační 
kampaň pro digitalizaci televizního vysílání a také s nižším objemem barterových operací. Výrazná 
úspora oproti plánu v položce práva vznikla zejména v redakci sportu a souvisí s efektivnějším 
nákupem vysílacích práv ke sportovním přenosům. Významnou úsporu vykazují služby při výrobě 
pořadů především v redakci sportu. U položky opravy a udržování došlo k úspoře většinou jejich 
posunem do dalších období. I většina zbývajících položek v oblasti sužeb vykazuje úspory. 

 
Daně a poplatky  
U plánovaných nákladů na daně a poplatky byl vykázán rozdíl oproti plánu ve výši -12,5 %. Rozdíl 
29 223 tis. Kč vznikl u DPH bez nároku na odpočet úsporou provozních nákladů i časovým posunem 
v pořizování investic. Mandatorní zákonné výdaje byly hrazeny v níže uvedených částkách: 
 

odvod Státnímu fondu kultury ČR dle zákona č. 302/2011 Sb. za I. čtvrtletí 2012  798 tis. Kč, 
odvod ČTÚ dle zákona č. 302/2011 Sb. za 1. pololetí 2012  7 500 tis. Kč. 

 
Odpisy dlouhodobého majetku 
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku včetně zůstatkové ceny byly plánovány ve výši 399 600 
tis. Kč a čerpány částkou 408 578 tis. Kč, což odpovídá plnění plánu na 102,2 %. Celkové 
překročení 8 978 tis. Kč vzniklo v souvislosti s odpisy ocenitelných práv. 

 
Ostatní náklady, příspěvky 
Ostatní náklady a příspěvky plánované byly překročeny o 4,5 %, především v souvislosti se 
zúčtováním kurzových ztrát. 
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Výnosy  
 
Plán výnosů České televize byl na sledované období rozepsán ve výši 3 273 824 tis. Kč a plněn  
na 95,7 %, tudíž oproti plánu byly zúčtovány nižší výnosy o 141 820 tis. Kč.  
 
I přes značnou úsporu v provozních nákladech bylo zúčtování účelového čerpání fondu televizních 
poplatků ke krytí potřeby nákladů na hlavní činnost po zapojení výnosů z podnikatelské činnosti  
ve sledovaném období vykázáno v objemu o 14 223 tis. Kč vyšším oproti plánu. Tuto skutečnost 
v souladu s účetní metodikou ovlivnila zejména výrazně vyšší hodnota odvysílaných pořadů, která 
byla způsobena změnami ve vysílacím schématu na 1. pololetí. Tím byla v úhrnu změna stavu 
zásob rozpracovaných a vyrobených pořadů a aktivace nákladů na výrobu pořadů zúčtována 
v objemu o 111 887 tis. Kč nižším oproti plánu. 
 
Tržby za vlastní výkony vykázané v objemu 185 982 tis. Kč rovněž nedosáhly plánované výše a byly 
oproti plánu o 47 474 tis. Kč nižší. Významné neplnění výnosů vykazují položky výnosy 
z kompenzací, vysílání sponzorovaných pořadů a prodej práv, zejména v útvarech Telexportu. 
Neplnění výnosů v položce ostatní prodej služeb souvisí s opravou minulého období, kdy  
k zúčtování ročních mediabuyerských bonusů došlo až po uzavření účetního období 2011. Naopak 
výrazné zlepšení oproti plánu vykazují produkční služby v položce ostatní podnikatelská činnost při 
výrobě pořadů. 
 
Ostatní výnosové položky, plánované ve výši 64 420 Kč, byly plněny na 105,2 %, čímž bylo 
vykázáno překročení o 3 318 tis. Kč, které vzniklo především v útvaru vymáhání televizních poplatků 
zúčtováním přirážek k tv poplatkům a navrácením soudních poplatků a uhrazených soudních výloh. 
 

PLNĚNÍ ROZPOČTU (v tis. Kč) 
ČESKÁ TELEVIZE  

Plán  Skut. Rozdíl % 

osobní náklady 885 066 870 439 -14 627 98,3 

spotřebované nákupy 121 314 109 466 -11 848 90,2 

služby 1 601 566 1 505 027 -96 539 94,0 

z toho: opravy a udržování  21 977 9 783 -12 194 44,5 

práva 342 739 324 271 -18 468 94,6 

zakázková výroba  113 889 113 190 -699 99,4 

spoje 318 826 314 116 -4 710 98,5 

daně a poplatky  234 130 204 907 -29 223 87,5 

odpisy dlouhodobého majetku (vč. ZC) 399 600 408 578 8 978 102,2 

ostatní náklady, příspěvky 32 148 33 587 1 439 104,5 

NÁKLADY  3 273 824 3 132 004 -141 820 95,7 

tržby za vlastní výkony 233 456 185 982 -47 474 79,7 

z toho: vysílání reklamy 38 230 31 433 -6 797 82,2 

vysílání sponzorovaných pořadů 88 252 75 736 -12 516 85,8 

vysílání teletextu a internetu 1 905 2 622 717 137,6 

prodej služeb a práv 52 294 31 639 -20 655 60,5 

změna stavu zásob, aktivace 156 878 44 991 -111 887 x 

zúčtování fondu tv poplatků 2 819 070 2 833 293 14 223 100,5 

ostatní výnosy 64 420 67 738 3 318 105,2 

VÝNOSY  3 273 824 3 132 004 -141 820 95,7 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0 0  - 

 
Podrobnější přehled plnění nákladů a výnosů podle jednotlivých SHJ České televize je uveden 
v Příloze č. 1 – Plnění finančního plánu za 1. pololetí 2012. 
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Hospodářský výsledek 
 
Hospodaření České televize bylo na 1. pololetí 2012 plánováno jako vyrovnané a vzhledem 
k účelovosti čerpání fondu televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení 
ostatních výnosů je i vykázaný hospodářský výsledek nulový. 
 

6. ROZVAHA (BILANCE AKTIV A PASIV) 

 
V rozvaze České televize došlo za leden – červen 2012 ke snížení úhrnu aktiv a pasiv  
o 400 928 tis. Kč.  
 
U aktiv se v průběhu sledovaného období snížila hodnota stálých aktiv o 152 596 tis. Kč v důsledku 
nižšího pořízení dlouhodobého majetku oproti zúčtovaným odpisům, stav zásob o 108 397 tis. Kč, 
stav pohledávek o 7 437 tis. Kč, stav finančního majetku o 116 295 tis. Kč a přechodných účtů 
aktivních o 16 203 tis. Kč.  
 
Výsledné snížení pasiv o 400 928 tis. Kč je na jedné straně saldem zvýšení fondu televizních 
poplatků o 84 205 tis. Kč a na druhé straně snížením stavu závazků o 430 994 tis. Kč, které souvisí 
s úhradou zvýšených závazků vzniklých v závěru roku 2011 společně s rozpuštěním vytvořených 
přechodných účtů pasivních v částce 54 143 tis. Kč. 
 

ÚČET (v tis. Kč) 
S T A V  k Rozdíl 

1. 1. 2012 30. 6. 2012 ( +/- ) 

stálá aktiva 3 545 957 3 393 361 -152 596 

zásoby 1 272 852 1 164 455 -108 397 

pohledávky 639 637 632 200 -7 437 

krátkodobý finanční majetek 3 679 938 3 563 643 -116 295 

přechodné účty aktivní 26 308 10 105 -16 203 

AKTIVA  9 164 692 8 763 764 -400 928 

vlastní jmění 2 606 598 2 606 602 4 

sociální fond 29 535 29 535 0 

fond tv poplatků 5 475 564 5 559 769 84 205 

krátkodobé závazky 982 422 551 428 -430 994 

přechodné účty pasivní 70 573 16 430 -54 143 

PASIVA  9 164 692 8 763 764 -400 928 

 
Podrobnější přehled o stavu a vývoji aktiv a pasiv členěný podle jednotlivých SHJ České televize je 
uveden v Příloze č. 2 – Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) – stav k 30. 6. 2012. 

a) Zásoby 

 
Hodnota zásob České televize se za sledované období snížila o 108 397 tis. Kč. Jedná  
se především o vyráběné pořady, kdy v průběhu sledovaného období došlo na jedné straně  
ke zvýšení hodnoty rozpracované výroby, a naproti tomu odvysíláním pořadů ukončených v minulém 
roce se hodnota vyrobených pořadů (výrobků) snížila.  
 
Ve skladové evidenci je vedena hodnota zásob vydaných v rámci Edice ČT v částce 5 255 tis. Kč  
a objem rozpracovaných titulů činí 96 tis. Kč.  
 
Zásoby materiálu na skladě jsou evidovány v částce 15 895 tis. Kč a nevykazují výraznější odchylku 
ve srovnání se stavem k počátku roku.  
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Ve stavu ostatních zásob je v částce 683 tis. Kč zahrnuta hodnota materiálu na cestě, zboží  
na skladě, v prodejnách a poskytnuté zálohy na pořízení materiálu.  
 

ÚČET (v tis. Kč) 
STAV k Rozdíl 

1. 1. 2012 30. 6. 2012 (+/-) 

materiál na skladě 15 356 15 895 539 

nedokončená výroba pořadů 808 505 870 777 62 272 

nedokončená výroba – Edice ČT 214 96 -118 

výrobky – pořady 442 992 271 749 -171 243 

výrobky – Edice ČT 5 150 5 255 105 

ostatní zásoby 635 683 48 

ZÁSOBY  1 272 852 1 164 455 -108 397 

 
 

b) Pohledávky (odběratelé) 

 
Neuhrazené pohledávky jsou v souladu s vnitřním předpisem upomínány a následně postupovány 
k právnímu vymáhání. Práci s pohledávkami je věnována maximální pozornost, je využíváno 
možnosti zápočtu závazků na úhradu pohledávek a jsou přijata opatření k omezení další spolupráce 
s dlužníky. 
 
Vývoj stavu pohledávek: 
 

SPLATNOST (v tis. Kč) 
STAV k Rozdíl 

1. 1. 2012 30. 6. 2012 ( +/- ) 

ve splatnosti: 92 933 131 833 38 900 

po splatnosti: do 30 dnů 7 919 3 360 -4 559 

do 60 dnů 839 9 865 9 026 

do 90 dnů 2 557 1 002 -1 555 

do 180 dnů 9 333 4 237 -5 096 

od 181 dnů 21 268 26 697 5 429 

Pracovní úseky 134 849 176 994 42 145 

daňové doklady 23 -39 -62 

úhrady nevyřízené -95 -124 -29 

internetová infobanka 0 -2 -2 

kurzové přepočty 146 0 -146 

ODBĚRATELÉ 134 923 176 829 41 906 
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Přehled pohledávek k 30. 6. 2012 dle jednotlivých studií: 
 

SPLATNOST (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava Česká televize % 

ve splatnosti: 131 324 350 159 131 833 74,5 

po splatnosti: do 30 dnů 3 300 44 16 3 360 1,9 

do 60 dnů 9 829 36 0 9 865 5,6 

do 90 dnů 923 79 0 1 002 0,5 

do 180 dnů 2 822 1 415 0 4 237 2,4 

od 181 dnů 26 422 275 0 26 697 15,1 

Pracovní úseky 174 620 2 199 175 176 994 100,0 

daňové doklady -39 0 0 -39 x 

úhrady nevyřízené -119 0 -5 -124 x 

internetová infobanka -2 0 0 -2 x 

ODBĚRATELÉ 174 460 2 199 170 176 829 x 

 
Z výše uvedeného přehledu pohledávek je zřejmé, že 74,5 % tvoří pohledávky ve lhůtě splatnosti, 
z čehož největší objem připadá na společnost Media Master za vysílání reklamy a sponzorovaných 
pořadů.  
 
Vývoj stavu pohledávek po lhůtě splatnosti: 

stav k 1. 1. 2012 41 916 tis. Kč,  

stav k 30. 6. 2012 45 161 tis. Kč, tj. zvýšení o 3 245 tis. Kč. 

 
Během sledovaného období došlo ke zvýšení stavu těchto pohledávek o 3 245 tis. Kč. Jedná  
se především o pohledávky za vysílací práva k pořadům ČT. 
 

c)  Závazky (dodavatelé) 

 
Úhradu svých závazků provádí Česká televize v termínech splatnosti, které jsou v běžném 
dodavatelském styku dohodnuty minimálně na 14 dnů (cca 60 % faktur).  
 
Delší lhůty splatnosti jsou stanoveny zejména u dodávek investičního charakteru a u plnění  
na základě dlouhodobých smluv (např. České radiokomunikace, Telefónica O2, Ateliéry Bonton, 
apod.). Po lhůtě splatnosti jsou evidovány závazky z důvodu smluvně dohodnutých pozastávek nebo 
stanovených splátek.  
 

stav k 1. 1. 2012 668 749 tis. Kč,  

stav k 31. 3. 2012 230 160 tis. Kč, 
tj. snížení o 438 589 tis. 
Kč, 

stav k 30. 6. 2012 234 085 tis. Kč, tj. zvýšení o 3 925 tis. Kč. 

 
Zvýšený zůstatek účtu dodavatelů k 1. 1. 2012 v částce 668 749 tis. Kč ovlivnila především realizace 
investičních dodávek v závěru roku 2011, kdy cca 36 % nakupovaných investic v roce 2011 bylo 
pořízeno až v prosinci. V průběhu I. čtvrtletí 2012 došlo k jejich úhradě, což vedlo k podstatnému 
snížení závazků.  
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7.  PŘEHLED O FINANČNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 

 
V průběhu sledovaného období se snížil stav finančního majetku České televize o 116 295 tis. 
Kč, což představuje výsledné saldo následujících vlivů.  
 
Pozitivní dopad do cash flow má především navýšení fondu televizních poplatků spolu s hodnotou 
zúčtovaných odpisů dlouhodobého majetku, která převyšuje výdaje na jeho pořízení.  
 
Naproti tomu stav peněžních prostředků ovlivňuje značné zvýšení potřeby pracovního kapitálu, kde 
došlo k výraznému snížení krátkodobých závazků, vzniklých v závěru roku 2011. 
 
Přehled o stavu a vývoji finančního majetku České televize členěný podle jednotlivých SHJ České 
televize je uveden v Příloze č. 3 – Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) za 1. pololetí 2012. 
 

8. PROSTŘEDKY ZVLÁŠTNÍHO ÚČTU Z VYSÍLÁNÍ REKLAMY 

 
Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se měnily některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání a který upravoval 
použití prostředků získaných z vysílání reklamy, pozbyl platnosti ke dni nabytí účinnosti zákona  
č. 302/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákonem č. 302/2011 Sb., byl novelizován zákon o České televizi, ve kterém vznikla ČT povinnost 
vytvořit finanční rezervu ve výši 18 000 tis. Kč na informační kampaň pro územní oblasti, ve kterých 
nastane vypnutí zemského analogového televizního vysílání v roce 2012. Tuto kampaň organizuje 
Národní koordinační skupina zřízená Ministerstvem vnitra České republiky. 
 
Ke dni 30. 6. 2012 činil zůstatek prostředků na zvláštním účtu České televize 9 866 tis. Kč. 
 


