
1.2. Příloha k účetní závěrce 
 
1.2.1. Obecné údaje 
 
1.2.1.1.    Všeobecné informace 
 
Česká televize se sídlem Kavčí hory, Praha 4 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. Česká televize se nezapisuje 
do obchodního rejstříku. 
Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území 
České republiky. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je jmenován Radou 
České televize. 
Rada České televize je orgánem jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 
tvorby a šíření programů České televize. Rada je ze své činnosti odpovědná Parlamentu České 
republiky. 
Prozatímním ředitelem byl Radou České televize jmenován dne 29.11.2002 Petr Klimeš. Dne 
19.7.2003 byl Radou České televize generálním ředitelem České televize zvolen Jiří Janeček. 
 
Základem organizační struktury České televize ve smyslu zákona ČNR č.483/1991 Sb. v platném 
znění a Statutu České televize schváleného Radou České televize jsou: 
 Česká televize v Praze 
 Televizní studio Brno 
 Televizní studio Ostrava. 

Pro účely ekonomického řízení se tyto organizační celky označují jako samostatně hospodařící 
jednotky. Vzájemně poskytnuté výkony, práce a služby se zúčtovávají v cenách vnitropodnikových 
výkonů. 
Finanční prostředky jsou jednotlivým samostatně hospodařícím jednotkám přidělovány na základě 
rozpočtu schváleného ekonomickou radou, generálním ředitelem a Radou ČT. 
Finanční a účetní služba je řešena samostatně v jednotlivých samostatně hospodařících jednotkách. 
Roční účetní závěrky jsou zpracovávány odděleně a sumarizují se až v rámci sestavení ročních 
účetních výkazů. 
Česká televize účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, s Opatřením MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek 
účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace, vydaném pod 
čj.283/76102/2000 dne 10. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn a dodatků a od 1.1.2003 
i podle vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
Účetní práce jsou zajišťovány v rámci integrovaného informačního systému SAP R/3. V průběhu roku 
2002 proběhl upgrade tohoto systému.  
 
1.2.1.2. Vybrané údaje o zaměstnanosti 
 
Průměrný   přepočtený   počet  zaměstnanců   České   televize  činil  v r.2003  2 732 osob (r.2002 - 2 
806 osob), z toho řídících zaměstnanců (generální ředitel, ředitelé studií, ředitelé a vedoucí útvarů na 
1. a 2. stupni řízení tj., např. šéfredaktoři, šéfproducenti, šéfdramaturgové a další) bylo   47  osob ( 
v r.2002 - 56 osob). 
 
V průběhu let 2003 a 2002 vynaložila Česká televize na: 
 
 r.2003 r.2002 

 mzdy  790 634 tis.Kč  751 797 tis.Kč 
 honoráře za příspěvky do Kč 3000,-      x      9 469 tis.Kč 
 ostatní příjmy fyzických osob    39 184 tis.Kč    41 833 tis.Kč 



 zákonné pojištění  282 768 tis.Kč  268 721 tis.Kč 
 ostatní sociální náklady      4 954 tis.Kč      5 597 tis.Kč 
 půjčky ze sociálního fondu      7 475 tis.Kč      6 430 tis.Kč  

z toho   
     - na řídící zaměstnance:   

 mzdy    38 948 tis.Kč    37 363 tis.Kč 
 zákonné pojištění    13 632 tis.Kč    13 077 tis.Kč 

     - na členy Rady ČT (vč.dozorčí komise):   
 odměny      4 051 tis.Kč      3 497 tis.Kč 

      
Odměny za autorská díla nebo umělecké výkony a odměny za jejich užití (dle autorského zákona) 
sleduje Česká televize v seskupení náklady na nakupované služby. Od 1.1.2003 jsou v tomto 
seskupení sledovány i honoráře za příspěvky do 3 000,- Kč. 
 



 
1.2.2. Informace o použitých účetních metodách, obecných zásadách a způsobech 
oceňování 
 
1.2.2.1.   Obecné zásady 
 
Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen v souladu s účetními předpisy 
platnými v České republice. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou vyjádřeny v tisících českých 
korun, není-li uvedeno jinak. 
 
1.2.2.2.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný  majetek 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek je účtován v pořizovací ceně a odepisován rovnoměrně po dobu 4 let. 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je 2 001 Kč až  60 000 Kč, byl do roku 2002 
plně odepsán do nákladů při pořízení. Od roku 2003 se tento majetek účtuje při pořízení v plné výši do 
nákladů a je veden v operativní evidenci. Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je 2 000 
Kč a nižší, se účtuje při pořízení v plné výši přímo do nákladů a je veden v operativní evidenci. 
Dlouhodobý hmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách vyšších než 40 000 Kč. Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění je 1 001 Kč až 40 000 Kč,  byl do roku 2002 plně odepsán 
do nákladů při pořízení. Od roku 2003 se tento majetek účtuje při pořízení v plné výši do nákladů a je 
veden v operativní evidenci. Drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je 1 000 Kč a nižší, se 
účtuje při pořízení v plné výši přímo do nákladů a v pořizovací ceně nad 500 Kč je veden v operativní 
evidenci. 
Ve smyslu vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 7 a 8, neúčtuje Česká televize od 1.1.2003 o nově 
pořízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku na účtech 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek a 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Účtování na nákladové účty 501 a 518 
zůstává beze změny. Česká televize eviduje tento majetek nadále v evidenci modulu AM systému SAP 
R/3  (majetková účtárna). 
Pořizovací ceny zahrnují náklady na dopravu, clo a montáž. V průběhu roku 2003 nebyl žádný 
dlouhodobý hmotný majetek oceněn reprodukční cenou. 
 
Pro potřeby účetního odpisování stanovily samostatně hospodařící jednotky České televize odpisový 
plán jako podklad pro vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. 
 
U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného před 1.1.1995 je ponechána délka 
životnosti stanovená technickou radou České televize a z ní vyplývající účetní odpisy. U 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného od 1.1.1995 je doba upotřebitelnosti a 
z toho vyplývající výše účetních odpisových sazeb stanovena v souladu s ustanoveními zákona 
č.586/1992 Sb. v platném znění pro rovnoměrné a pro zrychlené odpisování. Výjimkou jsou přístroje 
pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu pořízené do 1.1.1999 (televizní přijímače, monitory, 
magnetofony, mikrofony, videorekordéry, antény a pod.) v technice objektu zpravodajství České 
televize v Praze a v technických provozech České televize, u kterých je vzhledem k exponovanosti 
zařízení stanovena doba životnosti tzn. účetního odpisování na 4 roky. Stejná zařízení v ostatních 
útvarech České televize nesouvisejících s technickým provozem mají stanovenu dobu odpisování 
účetně na 8 let. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený  od 1.1.1999 odpisuje Česká 
televize již plně (výjimkou jsou rozvody datových sítí, které se odepisují daňově spolu s budovou, 
účetně 15 roků) v souladu s ustanoveními zákona č.586/1992 Sb. v platném znění,  a to rovnoměrným 
odpisováním s roční odpisovou sazbou stanovenou pro zvýšenou vstupní cenu. 
 
Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení 
jednotlivého hmotného a nehmotného majetku přesahující 40 000 Kč ročně je aktivováno do majetku. 
 
 
 



1.2.2.3.   Cenné papíry a dlouhodobý finanční majetek 
        
Česká televize v roce 2003 využívala vedle standardních bankovních úložek i jiné moderní 
bezrizikové produkty finančního trhu. Vzhledem k tomu, že v roce 2003 docházelo k postupnému 
snižování cash flow, mohla ČT využívat volné finanční prostředky v menší míře než v roce 2002. 
Objem a četnost operací s cennými papíry, tvořený zejména z bonitních státních dluhopisů, 
hypotéčních zástavních listů a podílových listů peněžního trhu otevřených podílových fondů 
renomovaných bank, se snížil téměř o polovinu.  
Za účelem snížení rizikovosti, používala Česká televize zejména operace typu „Buy&Sell Back“. 
Zprostředkovatelem všech uvedených operací je ČSOB, a.s. Obchodování s cennými papíry bylo 
doplněno nákupem a prodejem podílových listů peněžního trhu s vysokým ratingovým ohodnocením. 
Ze všech finančních instrumentů byl realizován zisk ve výši 5,3 mil.Kč z toho z obchodů s cennými 
papíry 2,9 mil.Kč. 
Cenné papíry a dlouhodobý finanční majetek jsou vykazovány v pořizovací ceně.  
 
1.2.2.4.   Zásoby 
 
Nakupované materiálové zásoby jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen 
bez DPH včetně vedlejších výdajů (např. náklady na poštovné, dopravné, clo, nevratné obaly), v TS 
Brno a v TS Ostrava jsou oceněny pořizovací cenou bez DPH, která představuje cenu pořízení zásob a 
ostatní náklady s pořízením související. 
Nedokončená výroba představuje rozpracované výrobky. Ocenění je provedeno na základě skutečných 
nákladů vlastní výroby. Vlastní náklady výroby zahrnují přímé náklady a režie.  
Výrobky tvoří hotové, dosud nepředané zakázky. Ocenění je provedeno na základě kalkulací. 
 
1.2.2.5.   Pohledávky 
 
V souladu s ustanovením zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
v platném znění, vytvořila Česká televize k 31.12.2003 opravné položky k pohledávkám splatným po 
31.12.1994 ve výši 5 309 tis.Kč (k 31.12.2002 ve výši 6 640 tis.Kč) a k pohledávkám v konkurzním 
řízení ve výši 8 977 tis.Kč (k 31.12.2002 ve výši 8 987 tis.Kč).  
Česká televize nevytváří, v souladu s platnou účetní legislativou, jiné než daňově uznatelné opravné 
položky. 
 
V případě možnosti tvorby opravné položky k rizikovým pohledávkám po lhůtě splatnosti, by Česká 
televize dodatečně vytvořila účetní opravnou položku nad rámec daňově uznatelné opravné položky ve 
výši 8 361 tis.Kč. 
 
1.2.2.6.   Přepočet cizích měn 
 
Účetnictví České televize je vedeno v českých korunách. Cizích měn se v účetnictví používá při 
účtování o pohledávkách a závazcích, devizách a dále o všech ostatních hodnotách, jejichž ocenění je 
vyjádřeno v cizí měně. Pro přepočet cizí měny na měnu českou používá Česká televize v běžném roce 
pevných kurzů vyhlášených Českou národní bankou k 31.12. předešlého kalendářního roku. Na 
základě prověření jsou pevné kurzy upraveny v případech, kdy se odchýlí o více než 2,5% od denních 
kurzů vyhlášených Českou národní bankou k poslednímu dni v měsíci. 
 
Při uzavírání účetních knih se majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtou na českou měnu 
podle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k 31.12. daného účetního období. Kurzové 
rozdíly vznikající v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu se účtují do nákladů, popř. do 
výnosů. Kurzové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih na finančních účtech účtových skupin 21, 
22, 25 a 26 se ke dni sestavení účetní závěrky účtují do nákladů, popř. do výnosů a kurzové rozdíly 
zjištěné na účtech pohledávek, závazků, úvěrů a finančních výpomocí a na účtech finančních investic 
se účtují na účtu 386 - Kurzové rozdíly aktivní a na účtu 387 - Kurzové rozdíly pasivní. Česká televize 



nevytváří v souladu s českou legislativou daňově neuznatelné rezervy, tudíž nevytváří ani rezervu na 
kurzové rozdíly aktivní. 
 
1.2.2.7.   Televizní poplatky 
 
Televizní poplatky jsou vybírány a evidovány Českou poštou na základě zákona ČNR č.252/1994 Sb., 
v platném znění a smlouvy mezi Českou poštou a Českou televizí. 
Výše televizního poplatku je stanovena zákonem č.135/1997 Sb. ve výši 75,- Kč. Česká pošta na 
základě výše uvedeného zákona a smlouvy s Českou televizí vybírá poplatky od evidovaných 
fyzických osob - domácností - 1x měsíčně a od právnických a fyzických osob podnikajících 1x za 
čtvrtletí. Televizní poplatky jsou do výnosů účtovány na základě vyúčtování České pošty, a to ve 
skutečně vybraných částkách. Způsob účtování televizních poplatků byl potvrzen dopisem 
Ministerstva financí ČR čj.283/72504/1997 ze dne 15.9.1997. Částka televizních poplatků je uvedena 
ve výkazu zisků a ztrát na řádku č.75. 
Do nákladů je na základě smlouvy účtována měsíční odměna České poště, která činí 3,10 Kč za 
evidovaného poplatníka u fyzických osob. U právnických osob a fyzických osob podnikajících činí 
měsíční odměna za každého evidovaného poplatníka  5,55 Kč. 
 
1.2.2.8.   Leasing 
 
Česká televize účtuje o najatém majetku formou finančního leasingu tak, že zahrnuje leasingové 
splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu 
končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 
Náklady na pronájem majetku formou operativního leasingu jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po 
celou dobu trvání operativního leasingu. V roce 2003 neevidovala Česká televize žádnou smlouvu na 
pronájem formou leasingu. 
 
1.2.2.9.    Daň z příjmů právnických osob 
 
Česká televize byla zřízena zákonem č.483/1991 Sb., o České televizi za účelem poskytování služby 
veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů („hlavní činnost“). Kromě toho je Česká televize 
oprávněna vykonávat vlastní podnikatelskou činnost a zdroje z ní vytvořené používat k naplňování 
úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání. 
 
S ohledem na vzájemné prolínání jednotlivých činností a nemožnost přiřadit některé náklady 
jednoznačně k hlavní či podnikatelské činnosti, nelze sledovat odděleně náklady na hlavní činnost a 
činnost podnikatelskou.  
 
K alokaci nákladů mezi hlavní a podnikatelskou činnost byla použita kombinovaná metoda, kdy (i) 
část nákladů, jejichž souvislost  s hlavní nebo podnikatelskou činností je jednoznačná, byla přímo 
přiřazena k příslušným výnosům a (ii) část nákladů byla k výnosům alokována ve stejném poměru, 
v jakém jsou k sobě výnosy z hlavní a podnikatelské činnosti. Daňová povinnost České televize za rok 
2001 činila celkem 32 433 tis.Kč.  Platebním výměrem na daň z příjmů právnických osob ze dne 
20.2.2003 byla daňová povinnost České televize za rok 2001 zvýšena o 6 135 tis.Kč se splatností dne 
26.3.2003. 
 
V průběhu roku 2002 Česká televize podala dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob za 
rok 1998. Toto dodatečné daňové přiznání bylo zpracováno s použitím stejné metody alokace nákladů 
mezi hlavní a podnikatelskou činnost jako v řádném daňovém přiznání za rok 2001. Na základě 
dodatečného daňového přiznání za rok 1998 vznikla České televizi daňová povinnost ve výši 121 488 
tis.Kč. Česká televize požádala správce daně o odložení splatnosti uvedené částky a povolení splátek 
dle navrženého splátkového kalendáře. Této žádosti Ministerstvo financí dne 14.3.2003 vyhovělo.   
 
Dne 26.4.2002 požádala Česká televize správce daně o prominutí penále vyměřeného správcem daně 
na základě výsledků kontroly daně z příjmů právnických osob za rok 1997, která byla skončena v roce 



2000. Této žádosti Ministerstvo financí v roce 2002 z větší části vyhovělo. Splatné penále tak činí 17 
092 tis.Kč. Jeho splatnost byla Ministerstvem financí na základě žádosti České televize odložena do 
30.6.2003. K danému datu bylo penále uhrazeno.  
 
Dne 30.4.2003 předložila Česká televize Finančnímu úřadu pro Prahu 4 dodatečné daňové přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za rok 1999, při jehož zpracování byla použita stejná metoda 
alokace nákladů mezi hlavní a podnikatelskou činnost jako v řádném daňovém přiznání za rok 2001. 
Doplatek daně z příjmů ve výši 7 338 tis.Kč byl dne 30.4.2003 uhrazen na účet Finančního úřadu pro 
Prahu 4. 
 
Finanční úřad pro Prahu 4 dosud nevyměřil k dodatečným daňovým přiznáním za rok 1998, 1999 a 
2001 České televizi penále. Předpokládaná výše penále a úroku k dodatečným daňovým přiznáním  
 
činí 41,5 mil Kč. Platná účetní legislativa neumožňuje České televizi vytvořit rezervu na krytí rizik 
v této oblasti, stejně jako i na jiná případná rizika. 
Dne 27.6.2003 předložila Česká televize Finančnímu úřadu pro Prahu 4 dodatečné daňové přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za rok 2000. V tomto dodatečném daňovém přiznání byla uplatněna 
stejná metoda stanovení základu daně České televize, jako při zpracování přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2001 a dodatečných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za 
roky 1998 a 1999. Původní daňová ztráta byla snížena o 9 797 tis.Kč; nově zjištěná daňová ztráta činí 
41 653 tis.Kč. 
Daňová povinnost České televize za rok 2002 činila 49 305 tis.Kč.   
Při zpracování daňového přiznání za rok 2003 byla použita stejná metoda alokace nákladů mezi hlavní 
a podnikatelskou činnost jako v daňových přiznáních za předchozí roky. Daňová povinnost České 
televize za rok 2003 činí 54 981 tis. Kč. 
    
1.2.2.10.   Nákup vysílacích práv (licencí) 
 
Závazky České televize vyplývající ze zahraničních faktur na licenční poplatky jsou účtovány na účty 
nákladů příštích období nebo přímo do nákladů příslušného centra nebo redakce, a to v závislosti na 
datu nabytí platnosti licence dle smlouvy. Do nákladů jsou účtovány veškeré náklady na pořízení 
vysílacích práv v roce, kdy začíná běžet lhůta pro využití práva bez ohledu na počet repríz, které je 
možno odvysílat. Náklady na vysílací práva jsou tedy časově rozlišovány prostřednictvím účtu 
náklady příštích období až do doby počátku běhu lhůty pro jejich využití. 

 
1.2.2.11   Vlastní výroba pořadů 
 
Každý pořad, který je v procesu tvorby, výroby a vysílání registrován, má přiděleno jedno 
„identifikační číslo pořadu (IDEC)“. IDEC slouží v oblasti operativní a účetní evidence České televize 
jako kalkulační jednice pro evidenci nákladů a výnosů. Veškeré náklady na pořad jsou v okamžiku 
jejich vzniku účtovány přímo na IDEC.   Veškeré náklady spojené s výrobou pořadů jsou účtovány do 
nákladů v okamžiku jejich vzniku bez ohledu na to, zda se jedná o již ukončené pořady nebo 
rozpracované pořady. Nedochází k aktivaci nedokončené výroby a hotových výrobků. Tento princip 
účtování o nákladech na výrobu pořadů v okamžiku vzniku nákladů vychází jednak z chápání hlavního 
poslání České televize – zajištění provozování televizního vysílání v souladu se zákonem o České 
televizi, Kodexem a Statutem České televize, a jednak z důvodu nemožnosti jednoznačného přiřazení 
nákladů k výnosům. Převážnou část výnosů představují televizní poplatky.  
 
V souvislosti s uvažovanou změnou metody sledování a vykazování nákladů na výrobu pořadů (jak je 
popsáno v odstavci 13 Významné události po datu účetní závěrky) jsme učinili odhad vlivu změny 
metody na hospodářský výsledek roku 2003. Hospodářský výsledek roku 2003 by se zvýšil o 
odhadovaných 0,1 mil.Kč, pokud by bylo účtováno o nákladech na vyrobené pořady až v okamžiku 
jejich realizace  již v minulých letech. 
 



 
1.2.3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 
1.2.3.1.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2003 
 
Pořizovací cena 1.1.2003 

tis.Kč 
Pořízení 
tis.Kč 

Vyřazení 
tis.Kč 

31.12.2003 
tis.Kč 

Software             266 058              83 360                1 177            348 241  
Drobný dlouhodobý NM                9 597                   604                1 408                8 793 
Pozemky             157 917                 521              1 444            156 994 
Umělecká díla                 3 584 - 1 3 583 
Stavby          2 128 732              17 331                3 860         2 142 203 
Stroje a zařízení          4 035 931            209 705              89 800         4 155 836 
Jiný dlouhodobý HM            706 099              31 679              43 971            693 807 
CELKEM          7 307 918            343 200            141 661         7 509 457  
 
Pořízení majetku 1.1.2003 

tis.Kč 
Pořízení 
tis.Kč 

Převod  
tis.Kč 

31.12.2003 
tis.Kč 

Pořízení dlouhodobého NM                  780             70 114            70 894 - 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý NM 

               6 208                      5              6 213 - 

Pořízení dlouhodobého HM               13 565           230 882          238 467                5 980 
Poskytnuté zálohy na pořízení 
dlouhodobého HM 

             17 878             57 054            74 932 - 

CELKEM               38 431           358 055          390 506                5 980  
 
Oprávky  1.1.2003 

tis.Kč 
Odpisy  
tis.Kč 

Vyřazení 
tis.Kč 

31.12.2003 
tis.Kč 

Software              161 686              55 592                1 177             216 101 
Drobný dlouhodobý NM                 9 597                   604                1 408                 8 793 
Stavby              651 772              46 756                2 393             696 135 
Stroje a zařízení           3 403 887            244 827              83 863          3 564 851 
Jiný dlouhodobý HM             706 099              31 679              43 971             693 807 
CELKEM           4 933 041            379 458            132 812          5 179 687 
     
Zůstatková hodnota          2 413 308 xxx xxx          2 335 750 
 
Z akcí roku 2003 byla dokončena I.etapa akce Kompresní distribuční technologie v hodnotě 11 503 
tis.Kč a Serverová technologie pro Objekt zpravodajství v objemu 71 954 tis.Kč. Dále byly ukončeny 
I.etapy na akcích Výměna videoserverů ve vysílací technice, Rekonstrukce centrální úpravy vzduchu a 
Upgrade teletextového systému. 
Do majetku České televize bylo v roce 2003 převedeno na základě darovací smlouvy Ministerstvem 
financí ČR rekreační zařízení Mařanův Mlýn v celkové hodnotě 3 989 tis.Kč. 
Z objemově největších dodávek byl u kusových investic realizován nákup pro vysílací techniku 
upgrade systému Autopropagace v hodnotě 5 285 tis.Kč; pro studiovou techniku stativ Sachtlet 
v hodnotě 2 700 tis.Kč; pro zvukovou techniku audiostanice Pro Tools v objemu 1 072 tis.Kč a 2 ks 
digitálních audiorecorderů SONY a 4 ks mikroport v celkové hodnotě 941 tis.Kč; pro záznamovou 
techniku režie ABEKAS v hodnotě 1 639 tis.Kč a efektová jednotka v objemu 2 533 tis.Kč; pro 
přenosovou techniku digitální camcorder v objemu 1 344 tis.Kč, mikroporty v hodnotě 2 301 tis.Kč a 
další technologie nutná i pro přenosy z mistrovství světa v ledním hokeji konaném v dubnu 2004 
v Praze v celkové hodnotě 4 572 tis.Kč; pro osvětlovací techniku agregát a svítidla v celkové hodnotě 
1 928 tis.Kč, pro studiovou techniku Objektu zpravodajství 2 ks čtecích zařízení Autocue, rozšíření 
SDI vstupů matice SR a kamera pro zpravodajství v celkové hodnotě 3 952 tis.Kč; pro reportážní 
techniku kamery pro zpravodajství, mikroporty a 5 ks camcorderů Sony DVCAM v celkové hodnotě 5 



378 tis.Kč a pro grafické centrum nelineární střihový sytém QUANTEL ve výši 5 511 tis.Kč. Pro 
servis výpočetní techniky byl pořízen HW Provys a Firewall v celkové hodnotě 5 449 tis.Kč.  
 
U nehmotných investic byla uhrazena v souladu se smlouvou částka 7 126 tis.Kč za naprogramování 
modulu Autorské odměny v programu SAP R/3. Na projekt integrovaného informačního systému VÚ 
- minimální varianta, rozvoj a upgrade PROVYS a rozvoj SAP R/3 bylo celkem vynaloženo 16 646 
tis.Kč. Na licence AW Maya Complete a Firewall SW bylo vynaloženo celkem 924 tis.Kč. Dále 
probíhala implementace Windows v hodnotě 20 130 tis.Kč a technické zhodnocení softwaru v celkové 
hodnotě 4 890 tis.Kč. Ke konci roku bylo rozhodnuto o uhrazení částky 20 130 tis.Kč vyplývající ze 
smlouvy s Microsoft Select a Dodatku č. I prováděcí smlouvy o  
 
 
zakoupení licence mySAP.com - tv poplatky pro ucelené integrované řešení správy pohledávek a 
výběr poplatků v hodnotě 19 660 tis.Kč.  
V průběhu roku 2003 byla pro technickou zastaralost a fyzické opotřebení vyřazena zejména vozidla 
pro osobní, nákladní dopravu a vozidla speciální, studiová a výpočetní technika.  
 
1.2.3.2.   Leasing 
 
K 31.12.2003 neevidovala Česká televize žádnou leasingovou smlouvu.  
 
1.2.3.3.   Majetkové účasti 
 
K 31.12.2003 vlastnila Česká televize: 
 200 akcií společnosti EURONEWS SECEMIE 

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

v hodnotě        98 tis.Kč 
 
 
 1000 akcií Českého národního investičního majetkového fondu 

                      U půjčovny 6 
                      Praha 1 
                                                                                         

v hodnotě   1 110 tis.Kč 
 
 1 000 podílových listů Českomoravského fondu Střední Evropa - Střední východ zřízeného a.s. 

                                         DELTA INVEST, a.s. 
                                         Thámova 9 
                                         Praha 8 

v hodnotě   1 050 tis.Kč 
 
Česká národní investiční společnost a Českomoravský fond Střední Evropa - Střední východ jsou 
v současné době v likvidaci. Česká televize nepředpokládá žádný výnos z likvidačního zůstatků. 
Vzhledem k platné účetní legislativě nelze ztrátu hodnoty aktiv zohlednit vytvořením opravné 
položky. 
 
1.2.3.4.   Zásoby  
 
V souladu s vývojem techniky jsou v České televizi vytipovány  zastaralé, bezpohybové a do 
budoucna nepoužitelné zásoby. Při inventarizaci materiálových zásob v r.2003 evidovala Česká 
televize tzv. bezpohybové zásoby (materiál 1 rok bez pohybu) v hodnotě 1 243 tis.Kč.  Dle stanoviska 



techniků se jedná o pojistnou zásobu na zařízení, které se v České televizi stále používá. K likvidaci 
byly navrženy bezpohybové zásoby v hodnotě 113 tis.Kč. 
V souladu s účetní legislativou Česká televize na zásoby opravné položky nevytváří. 
 
1.2.3.5.   Pohledávky 
 
Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2003 
 
  

 
tuzemsko 
tis.Kč 

 
 
zahraničí 
tis.Kč 

Pohledávky 
z obchodního styku 
Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 426 840  2 214 429 054 
Po splatnosti    
- do 180 dnů   10 446 1 028   11 474 
- nad 180 dnů   19 164 4 022   23 186 
    
Celkem 456 450 7 264 463 714 
    
Opravná položka     
na pochybné pohledávky    12 980 1 306   14 286 
 
Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2002 
 
  

 
tuzemsko 
tis.Kč 

 
 
zahraničí 
tis.Kč 

Pohledávky 
z obchodního styku 
Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 382 463    6 866 389 329 
Po splatnosti    
- do 180 dnů   18 721    4 873   23 594 
- nad 180 dnů   21 332    6 566   27 898 
    
Celkem 422 516  18 305 440 821 
    
Opravná položka    
na pochybné pohledávky   14 005     1 622   15 627 
 
Změny opravné položky na pochybné pohledávky lze rozdělit takto: 
 
 r.2003 

tis.Kč 
 r.2002 

tis.Kč 
Počáteční zůstatek k 1.lednu      15 627        13 506 
    
Tvorba opravné položky        2 128          6 749 
Zrušení opravné položky        1 498          3 018 
Použití na odpis        1 971          1 610 
    
Konečný zůstatek k 31.prosinci       14 286         15 627 
 
 
 
 
 



1.2.3.6.   Vlastní jmění 
 
Pohyby na účtu 901 - Vlastní jmění 
 
 r.2003 

tis.Kč 
Zůstatek k 1.lednu       2 923 287 
Přírůstky:  
dary                 531 
převod majetku z MF ČR               3 989 
postoup.pozemky                  521  
dohledaný majetek                   25 
mezistudiový převod              1 461     
Přírůstky celkem               6 527 
  
Úbytky:  
částečné krytí ztráty r.2002          183 084 
mezistudiový převod              1 461 
Úbytky celkem          184 545 
  
Zůstatek k 31.prosinci        2 745 269 
 
 
 r.2002 

tis.Kč 
Zůstatek k 1.lednu       2 923 287 
Přírůstky  
investice - 
soc.fond  - 
mezistudiový převod                  815 
Přírůstky celkem                 815 
  
Úbytky  
mezistudiový převod                  815 
bezplatný převod - restituce  - 
Úbytky celkem                 815 
  
Zůstatek k 31.prosinci       2 923 287 
 
1.2.3.7.  Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2002 
 
Česká televize vykázala za rok 2002 ztrátu ve výši 398 784 tis. Kč, která byla vypořádána v účetním 
období roku 2003. 
V souladu s interními předpisy a uzavřenou kolektivní smlouvou je zaručen základní příděl do 
sociálního fondu ve výši 2% ze zúčtovaných mezd i v případě ztrátového hospodaření. Takto 
vypočtený příděl sociálnímu fondu činil za rok 2002 15 036 tis.Kč a k jeho krytí byly použity 
prostředky rezervního fondu. 
  
Na vykrytí účetní ztráty bylo po vyčerpání zbývajících prostředků rezervního fondu zapojeno vlastní 
jmění organizace. Od roku 1992 do roku 1999 byla ze zlepšeného výsledku hospodaření  
 
financována modernizace výrobní základny a současně bylo v tomto objemu posíleno kmenové jmění 
organizace, celkem ve výši 360,3 mil.Kč. Tento postup nevyplýval z obecně platných předpisů, ale byl 
uplatněn na základě rozhodnutí vedení České televize. 
 



 Vypořádání ztrátového hospodaření za rok 2002 je patrno z následujícího přehledu: 
 
                                                                                                                          ( v tis. Kč ) 
                                                      
  Vlastní jmění   Rezervní fond Celkem 

Hospodářský výsledek r.2002    - 398 784 

Krytí účetní ztráty - 183 084 - 215 700 - 398 784 

Příděl sociálnímu fondu - - 15 036 - 15 036 

Úhrnem - 183 084 - 230 736 - 413 820 
 
              
1.2.3.8.  Závazky 
 
Závazky z obchodního styku k 31.prosinci 2003 
 
  

 
tuzemsko 
tis.Kč 

  
 
zahraničí 
tis.Kč 

 Závazky 
z obchodního styku 
Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 217 566  25 200  242 766 
Po splatnosti       
- do 90 dnů      6 305  667  6 972 
- nad 90 dnů      5 847      3 259      9 106 
Celkem 229 718    29 126  258 844 
 
Závazky z obchodního styku k 31.prosinci 2002 
 
  

 
tuzemsko 
tis.Kč 

  
 
zahraničí 
tis.Kč 

 Závazky 
z obchodního styku 
Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 133 572   26 319  159 891 
Po splatnosti       
- do 90 dnů    21 345     2 303    23 648 
- nad 90 dnů      7 298     6 235    13 533 
Celkem 162 215   34 857  197 072 
 
1.2.3.9.   Otevřené soudní spory směřující vůči České televizi 
 
 Proti České televizi jsou vedeny následující soudní spory s požadovaným významným finančním 
plněním : 
 
- pracovněprávní spory - celkem 11 
- spory o ochranu osobnosti, o ochranu dobré pověsti právnické osoby a o uveřejnění 
odpovědi - celkem 42 
- spory o ochranu a porušení autorského práva - celkem 3 
 
Tyto soudní spory nejsou ještě uzavřeny. Případná finanční plnění činí odhadem max. 23 270 tis.  Kč.  



 
Běžné právní agendě České televize se vymyká spor s firmou ART-OKO v Německu, kde je podána 
žaloba o náhradu škody na Československou televizi. Žaloba byla zajím zamítnuta. Případné riziko, 
které by mohlo hrozit České televizi z tohoto sporu nelze v současné době odhadnout. 
 
Dále byly v r. 2003 vůči ČT vedeny 2 spory, kde je ČT stranou žalovanou namísto Rady ČT (orgán 
nemá právní subjektivitu). V těchto sporech není požadováno žádné finanční plnění.  
 
1.2.3.10.   Charitativní účty České televize k 31.prosinci 2003 
      
Komerční banka:   
933-011/0100 Adventní koncerty 5 717 tis.Kč 
 
1.2.3.11. Jištění záruk vystavených ČSOB 
 
Záruka vydaná ČSOB na Českou televizi ve prospěch Celního ředitelství Praha je zajištěna blokací 
peněžních prostředků České televize ve výši 8 mil. Kč. Platnost záruky je neomezená.  
Záruka na ČT ve prospěch UEFA ve výši 19 634 tis.Kč k zajištění přímých přenosů z Ligy mistrů. 
Platnost záruky je do 29.6.2004. 
 
1.2.3.12.    Výsledky hospodaření České televize  
 
(v mil.Kč) 
  2003  2002  

 Plán skutečnost bez hodnoty Skutečnost bez hodnoty 
  dle 

účetnictví 
prod.CP  x/ dle účetnictví prod.CP  x/ 

      
NÁKLADY  4  588,4 5 134,0 4 482,0 6 106,7 4 958,9 
      
VÝNOSY 4 588,4 5 004,2 4 352,2 5 707,9 4 560,1 
      
z toho:      
      
televizní poplatky 2 932,0 2 903,4 x 2 938,7 x 
      
vysílání reklamy,      
teletextu a teleshop. 1 138,1 

 
 

925,9 x 1 018,4 x 

      
HOSPODÁŘSKÝ 0 -129,8 -129,8 -398,8 - 398,8 
VÝSLEDEK      
 
X/ Vzhledem k tomu, že v rozpočtu České televize nejsou plánovány obraty z obchodování s cennými 
papíry ( CP ), ale pouze zisk z této činnosti, pro účely hodnocení hospodaření (porovnání plánu se 
skutečností) se vylučuje z objemu nákladů a výnosů vykazovaného v účetnictví pořizovací hodnota 
prodaných CP,  tj. snižují se náklady i výnosy o hodnotu účtu 553, která v roce 2003 činila 652,0 
mil.Kč. 
 
Rozpočet České televize byl plánován na rok 2003 jako vyrovnaný. Vzhledem k výraznému propadu 
v plnění výnosů, jejichž plánovaná výše byla v důsledku zapracování předpokládaných výnosů z 
restrukturalizace nereálná a vzhledem k neplánovaným nákladům v souvislosti s výplatou remunerací, 
byla podle předběžných propočtů očekávána ztráta ve výši  cca 270 mil.Kč. V důsledku snížení 



rozpočtu nákladů na výrobu pořadů a režijních nákladů v průběhu roku o 70,6 mil.Kč a zavedením 
úsporných opatření ve II.pololetí roku se podařilo  v plnění rozpočtu za rok 2003 dosáhnout výrazné 
úspory nákladů. 
Tyto vlivy se promítají do hospodářského výsledku, který byl za  rok 2003 vykázán jako ztrátový ve 
výši  129,8 mil. Kč.  
 
Rozpočet nákladů České televize po vyloučení nákladů představujících pořizovací hodnotu 
prodaných cenných papírů byl plněn na 97,7 % při úspoře ve výši  106,4 mil. Kč. Celkové nižší 
čerpání ovlivňuje zejména výrazná úspora nákladů na služby ve výši 128,8 mil. Kč a na spotřebované 
nákupy ve výši  10,5 mil. Kč, přičemž plně pokrývá překročení osobních nákladů ovlivněné výplatou 
2. části zimní remunerace roku 2002 a letní remunerace 2003 na základě závazku vyplývajícího 
z dodatků č. 1 a 3. ke Kolektivní smlouvě na období let 2003 až 2004 Krátkodobé části na rok 2003 
včetně zákonného pojištění v celkové výši 61,1 mil. Kč mimo plán. 
 
Nejvýraznějších úspor bylo dosaženo v nákladech na autorské honoráře, zejména za reprízné pořadů 
v důsledku omezování vysílání náročných pořadů v nočních časech spolu s exkluzivním vykupováním 
práv při výrobě, které byly nižší v úhrnu o 30,6 mil.Kč. Pozastavením projektů restrukturalizace a 
jejich přeměnou na program změn, zvyšování výnosů a snižování nákladů realizovaných ve vlastních 
kapacitách, nebyly použity plánované prostředky ve výši 34,0 mil.Kč. V souvislosti s nesplněním 
plánovaných výnosů za vysílání reklamy byly náklady na provizi spol. ARBO media nižší o 17,2 
mil.Kč oproti rozpočtu. V nákladech na výrobu pořadů bylo i po provedené redukci rozpočtu 
v průběhu roku uspořeno dalších 21,9 mil.Kč. Rovněž daňové zatížení České televize nedosáhlo 
plánované úrovně a to na dani z příjmů právnických osob o 10,0 mil.Kč a DPH bez nároku na odpočet 
o 13,6 mil.Kč. 
 
Ve srovnání s rokem 2002 byly náklady roku 2003  nižší o 476,9 mil Kč, tj. o 9,6 %. Nižší čerpání 
oproti předcházejícímu roku se projevilo v oblasti výroby pořadů (- 295,1 mil.Kč) jednak v důsledku 
úsporných opatření, ale částečně i vlivem poklesu výroby programu o 2,9%, tj. o 204 hodin, kdy 
v roce 2002 se konaly sportovní akce mimořádného významu (ZOH, MS v kopané). Dále byla v roce 
2002 zúčtována daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob ve výši 184,3 mil. Kč 
představující předpis daně za běžný rok, ale i doměrky daní za minulá období. Plnění nákladů ovlivnil 
i neustálý pokles odpisů dlouhodobého majetku, který v roce 2003 oproti předchozímu období byl 
zaznamenán ve výši 57,7 mil. Kč a projevuje se zde omezení investic do obnovy výrobní základny. 
 
Rozpočet výnosů České televize po vyloučení pořizovací hodnoty prodaných cenných papírů nebyl 
splněn o 236,2 mil. Kč, tj. o 5,1 %. Neplnění vzniklo zejména nadhodnocením výnosů za vysílání 
reklamy, které byly nižší o 211,5 mil. Kč částečně i v důsledku  celkového vývoje na reklamním trhu, 
a to přes výrazné zlepšení sledovanosti pořadů ČT. Rovněž nereálné byly předpokládané výnosy 
z restrukturalizace, jejíž nesplnění zhoršuje výsledek hospodaření o 74,3 mil. Kč.  
Televizní poplatky, které jsou hlavním zdrojem financování České televize vykazují neplnění oproti 
rozpočtu o 28,6 mil. Kč, jednak v důsledku nadhodnocení přínosů z restrukturalizace a jednak 
v návaznosti na soustavný pokles počtu evidovaných televizních přijímačů. Naproti tomu celkové 
plnění zlepšují nadplánované výnosy z ostatních aktivit České televize, zejména výnosy z prodeje práv 
(o 17,8 mil. Kč), výnosy z kompenzací (+ 14,5 mil. Kč), výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (+ 
14,2 mil. Kč) a výnosy za vysílání sponzorovaných pořadů (+ 12,0 mil. Kč). 
 
Ve srovnání s rokem 2002 byly výnosy roku 2003  nižší o 207,9 mil Kč, tj. o 4,6 %, což  ovlivňuje 
zejména pokles výnosů z reklamy o 108,4 mil. Kč, výnosů z televizních poplatků o 35,3 mil. Kč a z 
prodeje služeb o 22,7 mil.Kč; čerpání zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku 
zlepšilo plnění roku 2002 o 46,1 mil.Kč. 
 
1.2.3.13.   Významné události po datu účetní závěrky  
 
K 1. lednu 2004 Česká televize přistoupila v zájmu věrnějšího a pravdivějšího zobrazení majetku ve 
finančních výkazech ke změně metody účtování o nákladech na výrobu pořadů a o nehmotném 



majetku. Změna metody spočívá v posunu okamžiku vykázání nákladů do období realizace pořadů, tj. 
do období odvysílání pořadů. Do roku 2003 byly tyto náklady vykázány v okamžiku jejich vynaložení, 
tj. v okamžiku výroby pořadů, respektive v období možnosti využít licenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 


