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I. Obecné údaje
1)

Všeobecné informace

Česká televize se sídlem Kavčí hory, Praha 4 byla zřízena dnem 1. ledna 1992 zákonem ČNR
č.483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 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 je veřejnou institucí provozující televizní vysílání na celém území České republiky.
Jejím hlavním úkolem je tvorba televizních pořadů a jejich vysílání prostřednictvím pozemních
vysílacích zařízení a jiných technických prostředků, a to analogově i digitálně. Touto činností,
jakož i výrobou televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi poskytuje službu veřejnosti
a přispívá k rozvoji kultury.
Česká televize je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy
podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti, a která nesmí ohrozit její úkoly.
Příjmy z podnikání může použít pouze k financování činnosti stanovené zákonem.
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. Dne 19.7.2003 byl Radou České televize zvolen generálním ředitelem České televize
pan Jiří Janeček.
Základem organizační struktury České televize ve smyslu zákona ČNR č.483/1991 Sb., o České
televizi, ve znění pozdějších předpisů 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 finančního plánu schváleného generálním ředitelem a Radou ČT. Finanční a účetní služba
je řešena samostatně v jednotlivých studiích, přičemž sestavení roční účetní závěrky je prováděno
centrálně.
2)

Vybrané údaje o zaměstnanosti

Průměrný evidenční počet zaměstnanců České televize v přepočtených osobách činil v roce
2004 2 574 osob. Tento počet je ve srovnání s rokem 2003 nižší o 158 osob. Z celkového počtu
2 574 osob bylo v roce 2004 52 řídících zaměstnanců včetně generálního ředitele (ředitelé studií,
ředitelé a vedoucí na 1. stupni a vedoucí na 2. stupni řízení, tj. např. šéfredaktoři, šéfproducenti,
šéfdramaturgové a další). Zaměstnanci České televize nejsou členy statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem nebo jinou zřizovací listinou. Pouze generální ředitel
je statutárním orgánem České televize a současně je zaměstnancem České televize. Orgánem,
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jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize,
jejímž poradním orgánem ve věcech hospodaření České televize je Dozorčí komise. Počet členů
Rady ČT a členů její Dozorčí komise činil v roce 2004 20 osob.
V průběhu let 2004 a 2003 vynaložila Česká televize na:

2004

2003

Mzdy

790 759

790 634

48 952

38 948

39 085

39 184

4 092

4 051

Mzdové náklady celkem

829 844

829 818

Zákonné sociální pojištění celkem

281 744

282 768

17 133

13 632

Ostatní sociální pojištění

1 675

1 700

Zákonné sociální náklady

3 055

3 113

141

141

z toho: řídících zaměstnanců
Ostatní příjmy fyzických osob
odměny členům Rady ČT (včetně
z toho: dozorčí komise)

z toho: řídících zaměstnanců

Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

1 116 459 1 117 540

Půjčky ze sociálního fondu

7 188

7 475

Odměny za autorská díla nebo umělecké výkony a odměny za jejich užití (dle autorského zákona)
sleduje Česká televize v seskupení náklady na nakupované služby.
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II. Informace o použitých účetních metodách, obecných zásadách a způsobech
oceňování
1)

Obecné zásady

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice. Česká televize účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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 a podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Účetní práce jsou zajišťovány v rámci integrovaného informačního systému SAP R/3.
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou vyjádřeny v tisících českých korun, není-li uvedeno jinak.
2)

Změna metodiky účtování k 1.1.2004

Od 1.1.2004 došlo k realizaci dvou zásadních metodických změn v oblasti účetních postupů.
A)

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, 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 interním předpisem 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).
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B)

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 dochází ke změně, kdy Česká televize
(1) účtuje o předpisu televizních poplatků, tj. o pohledávkách
(2) se souvztažným zápisem na vrub 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
dopisem MF 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 interním předpisem
č. 50/2003.
K úhradě nákladů na hlavní činnost slouží
(1) v plném rozsahu výnosy z podnikatelské činnosti po úhradě nákladů souvisejících s touto
činností,
(2) běžné (ostatní) výnosy z hlavní činnosti po úhradě nákladů souvisejících s touto činností a
(3) ke krytí účelově vymezených nákladů na hlavní činnost slouží fond televizních poplatků.
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)
b)
c)
d)

nedokončená výroba pořadů,
vyrobené pořady,
dlouhodobý nehmotný majetek - vlastní výroba a nakoupená vysílací práva,
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.
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C)

Kvantifikace dopadů změn účetních postupů

Změna metodiky účtování ovlivnila rozvahu České televize k 31.12.2004 zvýšením aktiv a pasiv
v úhrnu o 1 108 408 tis. Kč. Do objemu aktiv se promítá nově vykazovaná hodnota nedokončené
výroby, výrobků a nehmotného majetku a ve vazbě na účtování o televizních poplatcích jsou
zúčtovány pohledávky na účtech náklady příštích období a dohadné účty aktivní a jiné pohledávky.
Celkové navýšení aktiv je kryto v pasivech fondem televizních poplatků. Dopad do výsledku
hospodaření za rok 2004 činí -25 582 tis.Kč.
Objem nákladů je dle nové metodice nižší o 251 112 tis.Kč a to v důsledku vykazování nákupu
licencí jako pořízení dlouhodobého majetku oproti dřívějšímu způsobu účtování do nákladů.
Současně dochází ke zvýšení odpisů dlouhodobého majetku odepisováním nově vykazovaných
aktiv.
Ve výnosech se podle nové metodiky neúčtuje o přijatých příspěvcích, kde byly vykazovány
úhrady televizních poplatků, ale o zúčtování fondu TV poplatků v ostatních výnosech. Použití
fondu TV poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost bylo o 707 101 tis.Kč nižší oproti inkasu tv
poplatků. Ke zvýšení výnosů však dochází zúčtováním změny stavu vnitroorganizačních zásob a
aktivací dlouhodobého majetku a vnitropodnikových služeb.

ROZVAHA

AKTIVA

Původní

Nová

Rozdíl

metodika

metodika

3 242 936

4 351 344

1 108 408

2 280 270

2 577 898

297 628

0

275 537

275 537

oprávky k ocenitelným právům

0

-83 403

-83 403

Nedokončený DNM

0

105 494

105 494

962 666

1 773 446

810 780

0

263 580

263 580

0

99 122

99 122

3 030

61 842

58 812

66 970

88 079

21 109

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

0

1 133 990

1 133 990

25 582

0

-25 582

591 326

591 326

0

v tom:
Stálá aktiva
z toho: ocenitelná práva

Oběžná aktiva
z toho: nedokončená výroba
Výrobky
Jiné pohledávky
náklady příštích období
dohadné účty aktivní

z toho: fond TV poplatků
hospodářský výsledek
Cizí zdroje
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skup.

Původní
metodika

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Nová
metodika

Rozdíl

účtů
50

spotřebované 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

daně 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 příspěvky

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

Změny stavu vnitroorganizačních 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, zúčtování rezerv a oprav. pol.

136 405

136 405

0

68

přijaté příspěvky

2 888 527

475

-2 888 052

69

provozní dotace

493

493

0

4 741 839

4 465 145

-276 694

25 582

0

-25 582

VÝNOSY celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním

D)

Metoda rozlišování nákladů a výnosů na hlavní a hospodářskou činnost

Ve smyslu ustanovení § 6 a § 28 vyhlášky č.476/2003 Sb., vykazuje Česká televize jako celek ke
dni sestavení účetní závěrky ve výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni zůstatky syntetických
účtů nákladů a výnosů odděleně za hlavní a za hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření je
uveden samostatně za hlavní činnost a za hospodářskou činnost.
Vzhledem k provázanosti hlavní a hospodářské činnosti České televize a k problematičnosti
alokace zejména nákladových položek na hlavní, resp. hospodářskou činnost, zvolila Česká
televize metodu alokace, která vychází z charakteru činnosti jednotlivých útvarů (profit center),
jejichž variabilní náklady jsou jednoznačně spojené s hlavní činností, nebo hospodářskou činností.
U ostatních nepřiřazených útvarů jsou k jejich jednotlivým činnostem, které poskytují externí
výnosy z hospodářské činnosti, přiřazovány související náklady. Zbývající objem tvoří náklady
spojené s hlavní činností. Tento postup, stanovený metodickým pokynem ČT, vychází z účetnictví
České televize a z controllingových výkazů jednotlivých organizačních útvarů.
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3)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pro potřeby účetního odpisování stanovily samostatně hospodařící jednotky České televize
odpisový plán jako podklad pro vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho
používání.
Hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovací ceně a účetně odpisován rovnoměrně.

Pořízený majetek

Kategorie majetku
( v Kč )

účetní odpisy

ocenitelná práva - licence - LD

50% + 50%

ocenitelná práva -vlastní výroba - VD

18 měsíců

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
drobný nehmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
drobný hmotný majetek

Pořízený majetek

2 001 - 60 000

odpis při pořízení

2 000 a nižší

odpis při pořízení

1 001 - 40 000

odpis při pořízení

1 000 a nižší

odpis při pořízení

Kategorie majetku
( v Kč )

Dlouhodobý hmotný majetek

vyšší než 40 000

Dlouhodobý nehmotný majetek

vyšší než 60 000

účetní odpisy

-

před 1.1.1995

podle délky životnosti

-

od 1.1.1995

v souladu s daňovými odpisy s výjimkami x)

-

od 1.1.1999

v souladu s daňovými odpisy xx)

x)
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.
xx) Výjimkou jsou rozvody datových sítí, které se odepisují daňově spolu s budovou,
účetně 15 let.
Nakoupená vysílací práva se odpisují 50% při prvním vysílání a 50% při 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 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 2004 nebyl žádný
dlouhodobý hmotný majetek oceněn reprodukční cenou.
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.
4)

Cenné papíry

Česká televize eviduje akcie a podílové listy, které splňují podmínky dlouhodobého finančního
majetku na účtě 063 - Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti a na účtě 069 - Ostatní
dlouhodobý finanční majetek v ocenění pořizovací cenou.
Na účtě 253 - Dlouhodobé cenné papíry k obchodování jsou vedeny cenné papíry charakteru
krátkodobého finančního majetku, a to v pořizovací ceně.
5)

Zásoby

Nakupované materiálové zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Vyskladnění ze skladu je
prováděno váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen bez DPH včetně vedlejších výdajů
(např. náklady na poštovné, dopravné, clo, nevratné obaly).
6)

Pohledávky

Česká televize nevytváří, v souladu s ustanovením zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů jiné, než daňově uznatelné opravné
položky.
Pro kalkulaci účetní opravné položky vytvořené nad rámec daňově uznatelné opravné položky, by
Česká televize stanovila:
- u pohledávek po lhůtě splatnosti od 180 dnů do 365 dnů - 50% hodnoty pohledávky,
- u pohledávek po lhůtě splatnosti nad 365 dnů - 100% hodnoty pohledávky.
7)

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.
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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.
8)

Daň z příjmů právnických osob

V souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
u poplatníků zřízených zvláštním právním předpisem k poskytování veřejné služby v televizním
nebo rozhlasovém vysílání, jsou předmětem daně veškeré příjmy pramenící z hlavní i
podnikatelské činnosti s výjimkou příjmů z úroků z vkladů na běžném účtu.
V průběhu roku 2002 České 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,
tj. kombinovanou metodou. 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 až
do roku 2005. Této žádosti Ministerstvo financí dne 14.3.2003 vyhovělo. K 31.12.2004 zbývá
uhradit 41 460 tis.Kč, dle splátkového kalendáře bude doplaceno v roce 2005.
Dne 11.8.2004 požádala Česká televize Ministerstvo financí o prominutí penále ve výši
2 267 tis.Kč vyměřeného správcem daně k dodatečnému daňovému přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok 1999. Této žádosti Ministerstvo financí 11.2.2005 z větší části vyhovělo.
Splatné penále tak činí 453 tis.Kč. Jeho úhrada byla Ministerstvem financí na základě žádosti
České televize odložena do 31.3.2005. Zmiňovaná částka byla také k tomuto datu uhrazena.
Finanční úřad pro Prahu 4 dosud nevyměřil k dodatečným daňovým přiznáním za rok 1998 a 2001
České televizi penále. Předpokládaná výše penále a úroku k dodatečným daňovým přiznáním činí
39 000 tis. Kč. Platná účetní legislativa neumožňuje České televizi vytvořit rezervu na krytí rizik
v této oblasti, stejně jako i na jiná případná rizika.
Daňová povinnost České televize za rok 2003 činila 54 981 tis.Kč.
Při zpracování daňového přiznání za rok 2004 byla vzhledem k výše zmiňované legislativní změně
použita metoda, při níž předmětem daně byly veškeré příjmy s výjimkou příjmů z úroků z vkladů na
běžném účtu. Za rok 2004 nedosáhla Česká televize kladného základu daně.
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2004

Pořizovací cena
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý NM
Pozemky
Umělecká díla
Stavby
Stroje a zařízení
Jiný dlouhodobý HM
CELKEM
Pořízení majetku
Pořízení dlouhodobého NM
Poskytnuté
zálohy
na
dlouhodobý NM
Pořízení dlouhodobého HM
Poskytnuté
zálohy
na
pořízení dlouhodobého HM
CELKEM
Oprávky
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý NM
Stavby
Stroje a zařízení
Jiný dlouhodobý HM
CELKEM
Zůstatková hodnota

1.1.2004
tis.Kč
348 241
8 793
156 994
3 583
2 142 203
4 155 836
693 807
7 509 457

Pořízení
tis.Kč
71 362
277 443
7 495
198 622
27 449
582 371

1.1.2004
tis.Kč
-

Pořízení
tis.Kč
452 109
-

Převod
tis.Kč
346 615
-

226 132
-

213 672
-

-

5 980

678 241

560 287

123 934

1.1.2004
tis.Kč
216 101
8 793
696 135
3 564 851
693 807
5 179 687

Odpisy
tis.Kč
68 132
83 726
46 869
236 984
11 584
447 295

Vyřazení
tis.Kč
393
323
99
66 408
24 469
91 692

31.12.2004
tis.Kč
283 840
83 403
8 694
743 004
3 735 427
680 922
5 535 290

2 335 750

813 317

573 422

2 575 645

5 980
-

Vyřazení
tis.Kč
390
1 906
99
46
62 052
40 334
104 827

31.12.2004
tis.Kč
419 213
275 537
8 694
156 948
3 583
2 149 698
4 292 406
680 922
7 987 001
31.12.2004
tis.Kč
105 494
18 440

Stav na účtech pořizovací ceny strojů a zařízení se zvýšil oproti stavu k 1.1.2004 o 136 570
tis.Kč. Z investičních akcí roku 2004 byly dokončeny v České televizi v Praze další etapy akcí
Serverová technologie pro Objekt zpravodajství a Kompresní distribuční technologie. V plném
rozsahu byly realizovány akce Výměna videoserverů ve vysílací technice, Digitalizace složkového
přenosového vozu 6, Rekonstrukce pracoviště výměnného zpravodajství, Optické spojení
parlament - Kavčí hory a také byla na Kavčích horách dokončena akce Rekonstrukce centrální
úpravy vzduchu. Stěžejními 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 budově Šmeralova 8.
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V rámci kusových investic byly zakoupeny přístroje zejména pro dovybavení studiové, přenosové,
záznamové, zvukové, osvětlovací a reportážní techniky a dále pro grafické centrum na Kavčích
horách a techniku objektu zpravodajství. V TS Brno a TS Ostrava byly rovněž zakoupeny přístroje
pro modernizaci techniky a přístroje nutné pro zajištění výroby a vysílání pořadu Dobré ráno a
zajištění nárůstu ostatní výroby. Z objemově největších dodávek byl v rámci kusových investic
realizován nákup digitální režie PHILIPS, serverového systému EVS a brankového kamerového
systému pro přenosovou techniku, titulkovací zařízení a efektové zařízení Abekas pro studiovou
techniku, zvukové zařízení LAWO a upgrade režijního komplexu ve vysílací technice, titulkovací
zařízení pro grafiku a Quantel Editbox pro grafické centrum.
U software se zvýšila pořizovací cena oproti stavu k 1.1.2004 o 70 972 tis.Kč. Nejvyšší objemy
prostředků byly vynaloženy na pořízení licencí Microsoft Select a mySAP Business Suite, upgrade
Provys a systému ASTRA, implementaci systému pro podporu televizních poplatků v rámci
systému SAP R/3 a na rozvoj systémů Provys a SAP R/3.
Od roku 2004 jsou v České televizi považovány za dlouhodobý nehmotný majetek rovněž licence
- ocenitelná práva s platností delší než 1 rok bez ohledu na výši pořizovací ceny a vlastní výroba
pořadů s prodejem (zejména koprodukční výroba, u které vzniká nárok na výnosy z distribuce).
Účet pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku vykazuje k 31.12.2004 zůstatek ve výši
105 494 tis.Kč a účet ocenitelných práv 275 537 tis.Kč.
V průběhu roku 2004 byla pro technickou zastaralost a fyzické opotřebení vyřazena zejména stará
analogová televizní technologie, tj. zastaralá obrazová a zvuková technika a s ní související
technika měřící. Vzhledem k průběžné obměně byla vyřazena i část zastaralé výpočetní techniky.
2)

Leasing

K 31.12.2004 neevidovala Česká televize žádnou leasingovou smlouvu.
3)

Majetkové účasti

K 31.12.2004 vlastnila Česká televize:
200 akcií společnosti EURONEWS SECEMIE
60 chemin des Mouilles
BP 161 - 69191 Lyon Ecully Cedex
France
v hodnotě

93 tis.Kč

1000 akcií Českého národního investičního majetkového fondu
U půjčovny 6
Praha 1
v hodnotě
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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 likvidačních zůstatků.
Vzhledem k platné účetní legislativě nelze ztrátu hodnoty aktiv zohlednit vytvořením opravné
položky ve výši 2 160 tis.Kč.
4)

Zásoby

Od roku 2004 jsou v České televizi v zásobách vedeny nedokončené pořady vlastní výroby
a pořady vlastní výroby ukončené a dosud neodvysílané, u kterých není předpoklad prodeje výnosů. Účet nedokončená výroba vykazuje k 31.12.2004 zůstatek ve výši 263 580 tis.Kč a účet
výrobky 99 122 tis.Kč.
V souladu s vývojem techniky jsou v České televizi vytipovány zastaralé, bezpohybové a do
budoucna nepoužitelné zásoby. Při inventarizaci materiálových zásob v r.2004 evidovala Česká
televize tzv. bezpohybové zásoby (materiál 1 rok bez pohybu) v hodnotě 1 111 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 144 tis.Kč.
V souladu s účetní legislativou Česká televize na zásoby opravné položky nevytváří.
5)

Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2004

Do splatnosti
Po splatnosti
- do 180 dnů
- od 180 dnů do 365 dnů
- nad 365 dnů
Celkem
Opravná položka
Na pochybné pohledávky

Pohledávky
z obchodního styku
Celkem
tis.Kč
341 182

tuzemsko
tis.Kč
339 591

zahraničí
tis.Kč
1 591

8 248
2 315
17 019
367 173

1 918
104
2 882
6 495

10 166
2 419
19 901
373 668

15 302

1 517

16 819

V případě možnosti tvorby účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti, by Česká
televize dodatečně vytvořila účetní opravnou položku nad rámec daňově uznatelné opravné
položky ve výši 4 292 tis.Kč.
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Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2003

Do splatnosti
Po splatnosti
- do 180 dnů
- nad 180 dnů
Celkem
Opravná položka
na pochybné pohledávky

tuzemsko
tis.Kč
426 840
10 446
19 164
456 450

zahraničí
tis.Kč
2 214
1 028
4 022
7 264

12 980

1 306

Pohledávky
z obchodního styku
Celkem
tis.Kč
429 054
11 474
23 186
463 714
14 286

Změny opravné položky na pochybné pohledávky lze rozdělit takto:

Počáteční zůstatek k 1.lednu

r.2004
tis.Kč
14 286

r.2003
tis.Kč
15 627

Tvorba opravné položky
Zrušení opravné položky
Použití na odpis

4 990
1 255
1 202

2 128
1 498
1 971

Konečný zůstatek k 31.prosinci

16 819

14 286

6)

Vlastní jmění

Pohyby na účtu 901 - Vlastní jmění

Zůstatek k 1.1.
Přírůstky:
Dary
Převod majetku z MF ČR
Postoup.pozemky
Dohledaný majetek
Mezistudiový převod
Přírůstky celkem
Úbytky:
Krytí ztráty z roku 2003
Mezistudiový převod
Vyřazené pozemky - restituce
Úbytky celkem
Zůstatek k 31.12.

15

2004
2 745 269

2003
2 923 287

152
152

531
3 989
521
25
1 461
6 527

145 633
35
145 668
2 599 753

183 084
1 461
184 545
2 745 269
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7)

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2003

Česká televize vykázala za rok 2003 ztrátu ve výši 129 820 tis. Kč, která byla vypořádána v
účetním období roku 2004.
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 2003 pro všechny SHJ České televize 15 813 tis.Kč.
Vzhledem k tomu, že celý zůstatek rezervního fondu byl již vyčerpán k částečnému krytí ztráty
z hospodaření České televize v roce 2002, k vypořádání ztrátového výsledku hospodaření za rok
2003 bylo v plném rozsahu zapojeno vlastní jmění.
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 ztráty za rok 2003 bylo provedeno v rámci
tohoto objemu.
Vypořádání ztráty za rok 2003 je patrno z následujícího přehledu:
Hospodářský výsledek r. 2003 - ztráta
Příděl sociálnímu fondu za r. 2003
Snížení vlastního jmění
8)

129 820
15 813
145 633

Závazky

Závazky z obchodního styku k 31.prosinci 2004

Do splatnosti
Po splatnosti
- do 90 dnů
- nad 90 dnů
Celkem

tuzemsko
tis.Kč
211 820

zahraničí
tis.Kč
71 217

Závazky
z obchodního styku
Celkem
tis.Kč
283 037

8 953
3 363
224 136

- 670
5 422
75 969

8 283
8 785
300 105

zahraničí
tis.Kč
25 200
667
3 259
29 126

Závazky
z obchodního styku
Celkem
tis.Kč
242 766
6 972
9 106
258 844

Závazky z obchodního styku k 31.prosinci 2003

Do splatnosti
Po splatnosti
- do 90 dnů
- nad 90 dnů
Celkem

tuzemsko
tis.Kč
217 566
6 305
5 847
229 718

16

ČESKÁ TELEVIZE
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2004
9)

Výsledky hospodaření České televize
2004
skutečnost
dle účetnictví

2003
bez hodnoty
prod.CP x/

skutečnost
dle účetnictví

bez hodnoty
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
zúčt. fondu tv poplatků
vysílání reklamy,

x
2 180 951

x
x

2 903 385
x

x
x

teletextu a teleshopingu

1 141 262

x

925 889

x

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

0

0

- 129 820

- 129 820

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 a porovnání skutečností jednotlivých let) 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 2004 činila 128 368 tis.Kč a v roce 2003 652 006 tis.Kč.
K 31.12.2004 již Česká televize nemá v držení žádné dlužné cenné papíry.
V roce 2004 byly realizovány dvě zásadní změny v oblasti účetnictví s dopady do nákladů
a výnosů České televize podrobněji popsané v části II. Informace o použitých účetních metodách,
obecných zásadách a způsobu oceňování včetně jejich kvantifikace. V souvislosti s těmito
významnými změnami v oblasti účetních postupů týkajících se účtování nákladů na výrobu pořadů,
nákupu vysílacích práv a účtování o televizním poplatku, ke kterým Česká televize přistoupila
s účinností od 1.1.2004, není srovnání některých ekonomických údajů vykazovaných za rok 2004
s údaji za rok 2003 plně relevantní.
Hospodaření České televize včetně dopadů ze změněných účetních postupů bylo v roce 2004
plánováno jako vyrovnané.
Náklady v roce 2004 byly vykázány ve výši 4 465 145 tis.Kč, z čehož 128 368 tis.Kč představuje
pořizovací hodnota prodaných cenných papírů, která zvyšuje objem nákladů i výnosů.
Po vyloučení tohoto vlivu bylo použito 4 336 777 tis.Kč k následujícím účelům:
- na osobní náklady 1 116 459 tis.Kč, čehož na mzdy zaměstnanců připadá 790 759 tis.Kč
- na poskytnuté externí služby 2 302 725 tis.Kč vynaložené zejména na výrobu a vysílání pořadů
- na odpisy dlouhodobého majetku včetně ocenitelných práv 429 963 tis.Kč
- na daně a poplatky 232 276 tis.Kč, z toho DPH na vstupu, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet
zvyšuje náklady o 215 268 tis.Kč
V důsledku zavedení finančního řízení České televize, nového systému plánování a realizací
Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů, podařilo se dosáhnout výrazné úspory
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režijních nákladů. Tyto rozpočtové prostředky byly na základě rozhodnutí vedení České televize
použity k zajištění výroby pořadů pro rok 2004 a nezbytné předvýroby pro rok 2005.
Po vyloučení pořizovací ceny prodaných CP došlo ve srovnání s rokem 2003 ke snížení nákladů
o 145 196 tis.Kč, tj. o 3,2 % a to vlivem změny účetních postupů, jejíž celkový dopad je vyčíslen na
251 112 tis.Kč. Po eliminaci tohoto vlivu byly náklady v roce 2004 vyšší o 105 916 tis.Kč vzhledem
k tomu, že bylo nezbytné rozpočtově zabezpečit řadu zvýšených potřeb, z nichž nejpodstatnější je
dopad vyplývající ze změny zákona o DPH. Náklady na část DPH na vstupu, kde nelze uplatnit
nárok na odpočet, dosáhly v roce 2004 celkem 215 268 tis.Kč, tj. o 88 883 tis.Kč více oproti roku
2003.
V
souvislosti
s
podstatným
zvýšením
výnosů
za
vysílání
reklamy
a sponzorovaných pořadů v roce 2004 došlo i k nárůstu nákladů na provizi ARBO media o 23 145
tis.Kč.
Dále bylo zajištěno rozpočtové krytí časového rozlišení nákupu vysílacích práv z roku 2003
v souvislosti se změnou účtování nákladů na nákup vysílacích práv ve výši 149 256 tis.Kč, takže
u řady ostatních nákladových položek bylo dosaženo nižších nákladů.
Plnění výnosů významně ovlivnil nový způsob účtování o televizních poplatcích. Skutečné
úhrady tv poplatků v roce 2004 dosáhly předpokládaný objem, celkem bylo vyinkasováno 2 888
052 tis. Kč. Čerpání fondu televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost však bylo
v souladu s interním předpisem zahrnuto do plnění výnosů pouze ve výši 2 180 951 tis.Kč.
Z dosažených tržeb za vlastní výkony ve výši 1 676 632 tis.Kč připadá:
- na vysílání reklamy 1 046 871 tis.Kč
- na vysílání sponzorovaných pořadů 184 358 tis.Kč
Zbývající část tvoří výnosy z prodeje služeb, práv k televizním pořadům, za vysílání teleshoppingu
a teletextu. V souvislosti s novými účetními postupy zlepšuje plnění změna stavu zásob
nedokončené výroby a výrobků spolu s aktivací nákladů na výrobu pořadů v částce 430 474 tis.Kč.
Výnosy v roce 2004 byly v úhrnu realizovány téměř na úrovni skutečnosti roku 2003, plnění pouze
o 15 376 tis.Kč (tj. o 0,4 %) nižší. Rozdílná však byla struktura výnosů, kterou ovlivnila změna
účetních postupů zavedených od 1.1.2004.
Lze však konstatovat výrazné zlepšení u podnikatelských aktivit, kdy výnosy za vysílání reklamy
byly vyšší o 182 260 tis.Kč, za vysílání teleshoppingu o 33 442 tis.Kč, za vysílání sponzorovaných
pořadů o 13 322 tis.Kč, za tržby z prodeje služeb o 38 282 tis.Kč a z prodeje práv o 5 462 tis.Kč.
V úhrnu tržby za vlastní výkony dosáhly zlepšení oproti plnění v roce 2003 o 303 203 tis.Kč.
Tuto skutečnost vedle přijatých opatření a výsledků Programu změn, snížení nákladů, zvýšení
výnosů ovlivnily i mimořádné sportovní akce roku 2004 (MS v ledním hokeji, Letní Olympijské hry
a ME v kopané).
V souvislosti s účelovým čerpáním fondu televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost
v rámci rozpočtu schváleného Radou České televize a v souladu s RGŘ č.50, kterým se stanoví
zásady tvorby a čerpání fondu televizních poplatků, byl vykázán vyrovnaný výsledek hospodaření
České televize za rok 2004.
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IV.Charitativní účty České televize k 31.prosinci 2004
Česká televize zajišťuje v souladu s platnou právní úpravou, tj. zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a na základě rozhodnutí o zahájení veřejné sbírky Magistrátem hl.m. Prahy ze dne
27.10.2004 pod čj. MHMP 151709/2004, veřejnou sbírku - Adventní koncerty. Statutárním
orgánem, odpovědným za průběh sbírky, je generální ředitel České televize.
Finanční prostředky došlé na účet adventních koncertů, otevřený u Komerční banky, jsou po 25.2.
následujícího roku komisionálně (v devítičlenné komisi je sedm externích spolupracovníků)
rozděleny na 4 stejné díly a slavnostně předány generálním ředitelem České televize 4 vybraným
subjektům. Před vyhlášením dalšího ročníku jsou finanční prostředky, které přišly na účet
adventních koncertů po 25.2., opět rozděleny na 4 díly a odeslány vybraným subjektům, kterým byl
výtěžek z adventních koncertů v předešlém roce věnován. Každoročně v říjnu je odvysílán pořad
„Vzpomínka na adventní koncerty“, ve kterém jsou diváci informováni o způsobu naložení
s finančními prostředky.
Zůstatek finančních prostředků na účtu adventních koncertů k 31.12.2004 činil 5 613 tis. Kč.
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V. Ostatní závazky nevykázané v rozvaze
1)

Otevřené soudní spory směřující vůči České televizi

Proti České televizi jsou vedeny následující soudní spory s požadovaným významným finančním
plněním :
- pracovněprávní spory - celkem 12
- spory o ochranu osobnosti, o ochranu dobré pověsti právnické osoby a o uveřejnění odpovědi celkem 39
- spory o ochranu a porušení autorského práva - celkem 6
- občansko právní spory - celkem 2
Tyto soudní spory nejsou ještě uzavřeny. Případná finanční plnění činí odhadem 26 500 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/Českou televizi. Žaloba byla zamítnuta.
Česká televize vymáhá zpět náklady řízení.
Dále byl v r. 2004 vůči České televizi veden 1 spor, kde je Česká televize stranou žalovanou
namísto Rady ČT (orgán nemá právní subjektivitu). Spor stále probíhá, není požadováno žádné
finanční plnění.
2)

Podmíněné závazky z titulu uzavřených smluv k 31.12.2004

Česká televize má dle uzavřených smluv na nákup vysílacích práv v příštích letech, a to ke
sportovním přenosům a k nakupovaným pořadům, podmíněný závazek ve výši 373 116 tis. Kč.
Vysílací práva ke sportovním přenosům, kde se jedná především o MS v kopané
olympijské hry v letech 2006 - 2012:
splátky v jednotlivých letech trvání smluv

2006 a

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 podmíněný závazek činí 34 724 tis.Kč, nelze strukturu plateb
v jednotlivých letech přesně určit vzhledem k tomu, že úhrady jsou podmíněny technickými
podmínkami postupně dodávaných materiálů.
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3)

Jištění záruk vystavených ČSOB
Vázání finanční prostředků ČT bylo provedeno z následujících důvodů:

- záruka vydaná ČSOB na Českou televizi ve prospěch Celního ředitelství Praha je zajištěna
blokací peněžních prostředků České televize ve výši 2 mil. Kč. Záruka, která je neomezená, má
platnost od 9.9.2004.
- záruka vydaná ČSOB na Českou televizi ve prospěch UEFA ve výši 20 687 tis.Kč k zajištění
přímých přenosů z Ligy mistrů. Platnost záruky je od 14.7.2004 do 13.7.2005.
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VI. Následné události po datu účetní závěrky
V souvislosti se zavedením nového způsobu účtování o předpisu televizních poplatků, kdy došlo k
vyčíslení dlužných poplatků a jejich evidenci v účetnictví, se v roce 2005 Česká televize zaměřila
na tuto oblast.
Byla zahájena široká medializace problematiky televizních poplatků spolu s opětovným
projednáváním novely zákona č.252/1994 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích
v Parlamentu ČR. Česká televize připravila celoplošnou mediální kampaň „Normální je platit včas“,
která se zaměřuje právě na tuto problematiku. Současně zvolila nový efektivnější systém způsobu
vymáhání televizních poplatků od neplatičů. Tento systém je založen na spolupráci s firmou BSP
Lawyer Partners a.s., která od České televize odkupuje dlužné poplatky za 100% nominální ceny
včetně úroků.
Do účetnictví byly pohledávky do 31.12.2003 zavedeny na základě evidence poplatníků, kterou
převzala Česká televize od České pošty. Vzhledem k tomu, že se jedná o historická data, jejichž
přesnost je pochybná, byly zúčtovány ve prospěch fondu televizních poplatků jako dohadná
položka. Tato evidence se stále zpřesňuje, z toho důvodu k datu účetní závěrky nelze objem
postoupených pohledávek kvantifikovat.

Ing.František Lambert
vrchní ředitel

V Praze dne 24.6.2005
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