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 Obecné údaje 
 

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.    
 

 Vybrané údaje o zaměstnanosti  
 
Průměrný evidenční  počet zaměstnanců České televize v  přepočtených osobách činil  v roce 2005 
2 511 osob. Tento počet je ve srovnání s rokem 2004 nižší o 63 osob. Z celkového počtu  
2 511 osob bylo v roce 2005 64 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  
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jiných orgánů určených statutem nebo jinou zřizovací listinou. Pouze generální ředitel  
je statutárním orgánem České televize a současně je zaměstnancem České televize. Orgánem, 
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 2005 19 osob. 
 
 
V průběhu let 2005 a 2004 vynaložila Česká televize na: 

 
2005 

 
2004 

 
Mzdy  

  
803 876 

 
790 759 

 
z toho: 

 
řídících zaměstnanců  

 
61 701 

 
48 952 

 
Ostatní příjmy fyzických osob 

  
29 979 

 
39 085 

 
z toho: 

odměny členům Rady ČT (včetně 
dozorčí komise) 

 
4 358 

 
4 092 

 
Mzdové náklady celkem  

  
833 855 

 
829 844 

 
Zákonné sociální pojištění celkem 

  
288 378 

 
281 774 

 
z toho: 

 
řídících zaměstnanců 

 
21 595 

 
17 133 

 
Ostatní sociální pojištění 

  
3 668 

 
1 675 

 
Zákonné sociální náklady  

  
3 697 

 
3 055 

 
Ostatní sociální náklady 

  
8 788 

 
141 

 
Osobní náklady celkem  

  
1 138 386 

 
1 116 459 

    
 
 
Půjčky ze sociálního fondu  

 
 

 
6 422 

 
7 188 

 
     
Od 1.1.2005 hradí Česká televize sociální výlohy na zaměstnance přímo z účetních nákladů, které 
jsou do položky Ostatní sociální pojištění zahrnuty ve výši 2 174 tis.Kč a do položky Ostatní sociální 
náklady ve výši 8 658 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.  
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 Informace o použitých ú četních metodách, obecných zásadách a zp ůsobech oce ňování 
 

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, ve znění pozdějších předpisů 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. 
 
Od 1.1.2004 došlo k realizaci dvou zásadních metodických změn v oblasti účetních postupů. 
  

A) Účtování o nákladech na výrobu po řadů a nákupu 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 změnu 
metodiky účtování o pořadech a nakoupených vysílacích právech. 
  
Nový způsob účtování, který je stanoven interním předpisem č. 7/2004 a doplněn interním 
předpisem č.60/2004 
 

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).  

 
 

B) Účtování o televizních poplatcích 
 
Postup účtování 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. 
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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 a 
59/2004.  
 
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) nedokončená výroba pořadů,  
b) vyrobené pořady,   
c) dlouhodobý nehmotný majetek - vlastní výroba a nakoupená vysílací práva,  
d) pohledávky za televizními poplatky.  

 

Změna metodiky účtování k 1.1.2005 

A) Metoda rozlišování náklad ů a výnos ů na hlavní a podnikatelskou 
činnost 

 
Dle ustanovení zákona č.82/2005 Sb., kterým se mění zákon č.483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů, § 11a, je Česká televize povinna organizačně oddělit činnosti 
spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání (hlavní činnost) od 
podnikatelských činností.  
 
Za každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby účetnictví umožňovalo 
rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s hlavní činností a nákladů a výnosů souvisejících 
s podnikáním. 
 
Česká televize zvolila metodu alokace,  která vychází z charakteru činností jednotlivých útvarů 
(profitcenter - PFC), jejichž náklady jsou jednoznačně spojené s hlavní činností nebo 
podnikatelskou činností.  U ostatních nepřiřazených útvarů jsou k jejich jednotlivým činnostem, 
které poskytují externí výnosy z podnikatelské činnosti, přiřazovány související náklady. Zbývající 
objem tvoří náklady spojené s hlavní činností. 
 
Tento postup, který je stanoven interním předpisem č.27/2005, vychází z účetnictví České televize 
a z controllingových výkazů.  
 

B) Účtování sociálních výloh na zam ěstnance  
 
K uspokojování sociálních výloh na zaměstnance slouží sociální fond, který Česká televize tvořila 
z dosaženého výsledku hospodaření. Příděl z hospodářského výsledku za rok 2003 byl zdrojem pro 
uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců pro následující rok, tj. pro rok 2004. V souvislosti se 
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změnou účetních postupů realizovaných od 1.1.2004 o účtování nákladů na výrobu pořadů a 
nákupu vysílacích práv a účtování o televizních poplatcích nevytváří Česká televize hospodářský  
výsledek, ze kterého by mohla financovat příděl do sociálního fondu. V souladu s obecně 
závaznými právními předpisy hradí sociální výlohy na zaměstnance přímo z účetních nákladů 
s možností použití zůstatku sociálního fondu.    
Tato změna způsobu financování sociálních potřeb zaměstnanců byla projednána s příslušnými 
odborovými organizacemi České televize, vzájemně odsouhlasena v Dodatku ke Kolektivní 
smlouvě na období let 2005 - 2006 uzavřeném dne 19.9.2005, vydána interním předpisem 
č.39/2005 a doplněna interním předpisem č. 48/2005.  
 
Současně dochází k metodické změně účetních postupů v oblasti poskytování půjček 
zaměstnancům. Při poskytnutí půjčky se neúčtuje o nákladech, ale je účtována pohledávka za 
zaměstnancem ve výši poskytnuté půjčky, která je v okamžiku splátky zaměstnancem snížena. 
Protože půjčky poskytnuté do 31.12.2004 byly účtovány jako použití sociálního fondu, navyšují 
splátky těchto půjček zůstatek sociálního fondu.  
 

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 dle odpisového 
plánu. 
 
   

      
Pořízený majetek Kategorie majetku účetní odpisy 

 ( v Kč )  

ocenitelná práva - licence - LD  50% + 50% 

ocenitelná práva -vlastní výroba - VD  18 měsíců 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 001 - 60 000 odpis při pořízení 

drobný nehmotný majetek 2 000 a nižší odpis při pořízení 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 001 - 40 000 odpis při pořízení 

drobný hmotný majetek 1 000 a nižší odpis při pořízení 
 
 
      

Pořízený majetek Kategorie majetku účetní odpisy 

  ( v Kč )   
    

Dlouhodobý hmotný majetek vyšší než 40 000  

Dlouhodobý nehmotný majetek vyšší než 60 000  

 -    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  pro rovnoměrné 

odpisování xx) 
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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, 
      - dlouhodobý nehmotný majetek (software), u kterého je doba účetního odpisování stanovena 
na  
        4 roky. 
 
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. 
 
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 drobném 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 2005 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 účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a na účtě 069 - Ostatní 
dlouhodobý finanční majetek v ocenění pořizovací cenou.  
 

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 
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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. 
 
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 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,  
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 31.12.2005 byla daňová 
povinnost vyplývající z dodatečného přiznání za rok 1998 zcela uhrazena.  
 
Finanční úřad pro Prahu 4 dosud nevyměřil České televizi penále k dodatečným daňovým 
přiznáním za roky 1998 a 2000. 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. 
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Daňová povinnost České televize za rok 2004 byla nulová, převoditelná ztráta do dalších let 
dosáhla částky 50 583 381,- Kč. 
 
Při zpracování daňového přiznání za rok 2005 byla stejně jako za rok 2004 použita metoda, při níž 
předmětem daně byly veškeré příjmy s výjimkou příjmů z úroků z vkladů na běžném účtu. Za rok 
2005 nedosáhla Česká televize kladného základu daně.  
 
 
 
 

 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2005 
 
Pořizovací cena 
 (účty 010, 020,030) 

1.1.2005 
tis.Kč 

Pořízení 
tis.Kč 

Vyřazení 
tis.Kč 

31.12.2005 
tis.Kč 

Software  419 213 41 231 774 459 670 
Ocenitelná práva 275 537 267 633 4 415 538 755 
Drobný dlouhodobý NM 8 694 - 414 8 280 
Pozemky  156 948 36 3 396 153 588 
Umělecká díla  3 583 - - 3 583 
Stavby  2 149 698 19 977 33 103 2 136 572 
Stroje a zařízení  4 292 406 323 426 131 975 4 483 857 
Jiný dlouhodobý HM 680 922 22 234 38 903 664 253 
CELKEM  7 987 001 674 537 212 980 8 448 558 
 
 
Pořízení majetku 
 (účty 41,42) 

1.1.2005 
tis.Kč 

Pořízení 
tis.Kč 

Převod  
tis.Kč 

31.12.2005 
tis.Kč 

Pořízení dlouhodobého NM - 35 618 32 414 3 204 
Pořízení ocenitelných práv 105 494 292 191 266 437 131 248  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM - - - - 
Pořízení dlouhodobého HM  18 440 364 397 326 735 56 102 
Poskytnuté zálohy na pořízení 
dlouhodobého HM 

- 19 165 19 165 - 

CELKEM  123 934 711 371 644 751 190 554 
 
 
Oprávky  
(účty 73,74,78,79,81,82,88) 

1.1.2005 
tis.Kč 

Odpisy  
tis.Kč 

Vyřazení 
tis.Kč 

31.12.2005 
tis.Kč 

Software  283 840 82 003 781 365 062 
Ocenitelná práva 83 403 187 981 70 271 314 
Drobný dlouhodobý NM 8 694 - 414 8 280 
Stavby  743 004 46 853 20 131 769 726 
Stroje a zařízení  3 735 427 244 628 132 168 3 847 887 
Jiný dlouhodobý HM 680 922 7 318 23 987 664 253 
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CELKEM  5 535 290 568 783 177 551 5 926 522 
     
Zůstatková hodnota 2 575 645  817 125 680 180 2 712 590 
 
V úhrnu došlo ke zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku evidovaného v pořizovací ceně o 461 557  tis. 
Kč, z toho na ocenitelná práva připadá 263 218 tis.Kč. 
 
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). K 31.12.2005 
byly evidovány licence - ocenitelná práva v hodnotě 538 755 tis. Kč a  nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek - licence, koprodukce a  vlastní výroba ve výši 131 248 tis. Kč.  Stavy na těchto 
účtech se v průběhu roku 2005 zvýšily celkem o 288 972 tis. Kč a oprávky za toto období byly zúčtovány 
ve výši   187 911 tis. Kč. Výrazné zvýšení je důsledkem postupného nabíhání dopadů změny metody 
účtování nákladů na výrobu pořadů a nákup vysílacích práv a částka 39 mil. Kč představuje nákup 
licence k Československému filmovému týdeníku na vysílání do roku 2040 dle smlouvy uzavřené s 
Krátkým filmem.   
 
Pořizovací cena strojů a zařízení se zvýšila oproti stavu k 1.1.2005 o  191 451 tis. Kč. V průběhu roku 
byly pořízeny především stroje a zařízení pro investiční akce, ale i  kusové nákupy, nutné pro podporu 
odbavování programu ČT24, přípravu odbavování programu ČT4 SPORT, doplnění a rozšíření 
technologie krajů, doplnění a obnovu technologie pro zahraniční zpravodajství, doplnění pracovišť 
grafiky a podporu pracovišť Self - promotion v celkové hodnotě 323 426 tis. Kč. 
 
Z investičních akcí  roku 2005  byla dokončena v ČT v Praze v objektu zpravodajství 2. etapa akce 
Serverová technologie a navazující Rozšíření funkcionality nadřazeného řídícího systému pro výrobu a 
vysílání. Dále byly realizovány v plném rozsahu akce Rekonstrukce režijního komplexu 13, 1. etapa 
modernizace odbavovacího pracoviště 3 a Rozšíření odbavovacího komplexu ve vysílací  technice a v 
přenosové technice proběhla 1. fáze akce Přenosový vůz PV 10. Stěžejními akcemi v TS Brno bylo 
pořízení Digitálního satelitního vozu pro zpravodajství, Sdíleného serveru pro obrazovou a zvukovou 
postprodukci a Modernizace zvukových pracovišť; k nejvýznamnějším akcím TS Ostrava patří Digitální 
6-kamerový přenosový vůz a Upgrade zpravodajského systému Leitch.  

 
V rámci kusových investic byla pro ČT v Praze zakoupena zejména zařízení pro studiové, záznamové a 
reportážní techniky a grafického centra objektu zpravodajství, určená pro nově vzniklé experimentální 
vysílání zpravodajského programu ČT24 a pro vybavení zvukové, vysílací a přenosové techniky. 
Z objemově největších dodávek byl  realizován v objektu zpravodajství nákup kamer a objektivů pro 
studiovou techniku, zpravodajského satelitního vozu  a camcorderů  pro reportážní techniku a Quantelu - 
grafické stanice, 8 kanálového sdíleného  disku a QPaintboxu pro grafické centrum. V TS Brno byla 
zakoupena technologie  pro rozšíření serverového zpravodajství a modernizaci grafických vysílacích 
stanic a  v TS Ostrava skladová hala pro dekorační techniku a  technologie pro vybavení studia redakce 
zpravodajství v Olomouci.  
 
V průběhu roku 2005 byly pro technickou zastaralost a fyzické opotřebení vyřazeny stroje a zařízení 
v celkovém objemu 131 975 tis. Kč. Z důvodu přechodu na digitální vysílání  se jednalo převážně o 
starou analogovou televizní technologii  a vzhledem k průběžné obměně byla vyřazena i část zastaralé 
výpočetní techniky. 
 
Celkový objem pořizovací ceny software se zvýšil oproti stavu k 1.1.2005 o 40 457 tis. Kč, prostředky 
byly vynaloženy na maintenance softwaru SAP R/3, PROVYS/2, iNEWS a ORACLE  a na rozvoj 
systémů SAP a PROVYS. 
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Snížení evidované hodnoty pozemků a staveb souvisí s odprodejem budovy EKO České zemědělské 
univerzitě v Praze. Pozemky byly vyřazeny v pořizovací  ceně 3 396 tis. Kč a  budova EKO vč.sítí - 

kabeláže objektu a požární nádrže v  hodnotě  33 103 tis. Kč. Na straně pořízení staveb byly vykázány 
v objemu 19 977 tis. Kč investiční akce stavebního charakteru realizované v ČT v Praze v objektu 

zpravodajství, kde proběhly  rekonstrukce a úpravy tv rozvodů, rekonstrukce osvětlení Velína a 
rekonstrukce  a rozšíření  grafického centra a dále rekonstrukce klimatizace, rozvodu chladu a  

vzduchotechnických   a  elektrických  rozvodů.  V   TS  Brno  byla  provedena  kabeláž  učebny  a  v  TS  
Ostrava úprava silových rozvaděčů a stavební úpravy ve skladové hale stavebně dekorační techniky 

v Radvanicích. 
 

Stav nedokončeného dlouhodobého majetku se zvýšil o 66 620 tis. Kč, z toho nedokončený hmotný 
majetek  o 37 662 tis. Kč. Jedná se zejména o stroje a zařízení pořízené v závěru roku, které budou 

zařazeny do majetku ČT po ukončení zkušebního provozu nebo po uhrazení faktur. Zvýšení 
ocenitelných práv o 25 754 tis. Kč tvoří nákup licencí a rozpracovaná výroba koprodukčních pořadů.  

 

Leasing 
 
K 31.12.2004 neevidovala Česká televize žádnou leasingovou smlouvu.  
 
 

Majetkové účasti 
 
K 31.12.2005 vlastnila Česká televize: 
 
� 200 akcií společnosti EURONEWS SECEMIE 
                                        60 chemin des Mouilles 
                                        BP 161 - 69191 Lyon Ecully Cedex 
                                        France 
                                                                                         

v hodnotě        88 tis.Kč 
 
Jedná se o sdružení televizí veřejné služby v akciové společnosti SECEMIE, která Euronews, první 
celoevropský satelitní zpravodajský kanál, založený k 1.1.1993 z iniciativy EBU, zastřešuje po 
stránce finančně právní. Česká televize pořady Euronews zařazuje do svého vysílání.  
 
 
� 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 
 
Českomoravský fond Střední Evropa - Střední východ je v současné době v likvidaci. Česká 
televize nepředpokládá žádný výnos z likvidačního zůstatku. Vzhledem k platné účetní legislativě 
nelze ztrátu hodnoty aktiv zohlednit vytvořením opravné položky ve výši 1 050 tis.Kč. 
  
V roce 2005 odepsala Česká televize 1000 akcií Českého národního investičního majetkového 
fondu, U půjčovny 6, Praha 1 v hodnotě 1 110 tis.Kč z důvodu ukončení likvidace společnosti. 
 

Zásoby  
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Od roku 2005 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.   
                                                                                                                                        ( v tis. Kč ) 
 Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 
Materiál na skladě     14 527 14 009 
Nedokončená výroba                    263 580                        339 653 
Výrobky – ukončené pořady                      99 122                   182 860 
Poskytnuté zálohy na zásoby                              0                            30 
Zásoby celkem  
 

                   377 229                   536 552 
 

 
V souladu s vývojem techniky jsou v České televizi vytipovány  zastaralé, bezpohybové a do 
budoucna nepoužitelné zásoby. Při inventarizaci materiálových zásob v r.2005 evidovala Česká 
televize tzv. bezpohybové zásoby (materiál 1 rok bez pohybu) v hodnotě 982 tis.Kč.  
Dle stanoviska techniků se jedná o pojistnou zásobu na zařízení, které se v České televizi stále 
používá.  
V souladu s účetní legislativou Česká televize na zásoby opravné položky nevytváří. 
 
 

Pohledávky  
 
Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2005 
 
  

 
tuzemsko 

tis.Kč 

 
 

zahraničí 
tis.Kč 

Pohledávky 
z obchodního styku 

Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti          473 009                 2 653             475 662 
Po splatnosti                -                   -                   - 
- do 180 dnů            12 783                 1 103               13 886 
- nad 180 dnů do 365 dnů                 332                    241                    573 
- nad 365 dnů            10 783                 2 104               12 887 
Celkem          496 907                 6 101             503 008 
    
Opravná položka    
na pochybné pohledávky               9 722                     743               10 465 
 
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 2 709 tis.Kč.  
 
Pohledávky z obchodního styku k 31.prosinci 2004 
 
  

 
tuzemsko 

tis.Kč 

 
 

zahraničí 
tis.Kč 

Pohledávky 
z obchodního styku 

Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti           339 591                 1 591              341 182  
Po splatnosti - - - 
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- do 180 dnů               8 248                 1 918                10 166 
- od 180 dnů do 365 dnů               2 315                    104                  2 419 
- nad 365 dnů             17 019                 2 882                19 901 
Celkem           367 173                 6 495              373 668 
    
Opravná položka    
na pochybné pohledávky             15 302                 1 517                16 819 
 
Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2005 ke zvýšení stavu pohledávek ve lhůtě 
splatnosti o 134 480 tis.Kč z následujících důvodů: 
- prodej budovy EKO včetně pozemku                           67,2 mil. Kč, 
 
- losování Sazka                                                            11,7 mil. Kč  (dle nové smlouvy stanovena                   
           90 denní splatnost), 
- poskytnuté zálohy organizacím pro kolektivní správu  39,8  mil. Kč  (na plnění roku 2005), 
- ARBOmedia – vysílání reklamy, sponzoringu              30,7 mil. Kč. 
 
 
Změny opravné položky na pochybné pohledávky lze rozdělit takto: 
 
 r.2005 

tis.Kč 
r.2004 
tis.Kč 

Počáteční zůstatek k 1.lednu 16 819 14 286 
   
Tvorba opravné položky 1 857 4 990 
Zrušení opravné položky 1 260 1 255 
Použití na odpis 6 951 1 202 
   
Konečný zůstatek k 31.prosinci  10 465 16 819 
 

Vlastní jmění 
 
Pohyby na účtu 901 - Vlastní jmění 
 
 2005 2004 
Zůstatek k 1.1.            2 599 753            2 745  269 
Přírůstky:   
Dary                     -                      152 
Mezistudiový převod - zúčtování HV r.2004                 18 023                     - 
Přírůstky celkem                 18 023                      152 
Úbytky:    
Krytí ztráty z roku 2003                    -               145 633 
Mezistudiový převod - zúčtování HV r.2004                18 023                      - 
Vyřazení akcií ČNIMF, a.s. v likvidaci                   1 110                     - 
Vyřazené pozemky - restituce                    -                        35 
Úbytky celkem                19 133               1 45 668 
Zůstatek k 31.12.           2 598 643            2 59 9 753 
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7)    Televizní poplatky  
 

V průběhu roku 2005 došlo k zásadnímu obratu ve vývoji počtu evidovaných přijímačů, kdy 
v předchozích letech se jejich stav neustále snižoval, v roce 2005 se podařilo dosáhnout přírůstku 
174 067 televizních přijímačů. Tento obrat byl způsoben širokou medializací problematiky 
televizních poplatků ve spojení s celoplošnou kampaní vymáhání dlužných poplatků, kdy v roce 
2005 došlo k oslovení všech dlužníků. 
 
S účinností od 1.10.2005 byl schválen zákon č. 348/2005 Sb.  o rozhlasových a televizních 
poplatcích. Upravuje výši televizního poplatku na 100,- Kč měsíčně. Významné je i jeho nové pojetí, 
kdy v případě, že fyzická či právnická osoba není přihlášena k evidenci, odběrem elektřiny se 
považuje za poplatníka televizního poplatku s povinností platit, pokud není od této povinnosti dle 
příslušného zákona osvobozena. Toto jednoznačné nařízení v návaznosti na penalizační opatření 
zákona motivuje televizní diváky k řádnému přihlášení přijímače do evidence. 
 
Příjem z televizních poplatků dosáhl za rok 2005 úhrnem 3 239 638 tis. Kč. Do plnění jsou zahrnuty 
i výsledky celoplošné upomínkové akce ve výši 75,5 mil. Kč. Kromě dlužných poplatků byly 
uhrazeny i úroky z prodlení v částce 20,5 mil. Kč.          
 
Vzhledem k nejednoznačnému výsledku soudního vymáhání  postoupených dlužných televizních 
poplatků, odstoupila Česká televize od smlouvy uzavřené s BSP Lawyer Partners a.s. na 
postoupení pohledávek. Tyto pohledávky bude vymáhat Česká televize ve svých kapacitách. 
 
V souladu se změnou metodiky účtování k 1.1.2004 účtuje Česká televize o předpisu televizních 
poplatků, tj. o pohledávkách, o tvorbě a čerpání fondu televizních poplatků. V informačním systému 
SAP R/3 došlo k propojení aplikace televizních poplatků s účetnictvím. 
 

 
Stav a pohyb na ú čtu 911 - Fond televizních poplatk ů 

 
stav fondu k 31.12.2004: 1 133 989 731,88  Kč 
    

   pohyb v roce 2005:   
   tvorba fondu 3 253 421 649,39  Kč 
   rozpuštění dohadné položky (snížení tvorby fondu) -240 080 638,50  Kč 
    tvorba celkem 3 013 341 010,89  Kč 
  - čerpání fondu -2 529 381 954,95  Kč 
    c e l k e m 483 959 055,94  Kč 
    
stav fondu  k 31.12.2005: 1 617 948 787,82  Kč 
    
z toho: disponibilní prostředky 1 416 619 314,16  Kč 
 pohledávky 140 039 740,05  Kč 
 dohadné účty aktivní 61 289 733,61  Kč 
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Po vyhodnocení upomínkové akce realizované v roce 2005 byla kromě drobnějších úprav 
účtování rozpuštěna vytvořená dohadná položka, kterou byly zavedeny do účetnictví dlužné 
televizní poplatky vzniklé do 31.12.2003, tzv. starý blok, na základě databáze poplatníků převzaté 
od České pošty. Jednalo se o promlčené nedobytné dlužné televizní poplatky se splatností do 
31.12.2002 evidované u 234 837 poplatníků v celkové výši 232 277 107,50 Kč, které byly 
upomenuty v rámci celoplošné akce a nebyly uhrazeny. V úhrnu byla v roce 2005 rozpuštěna 
vytvořená dohadná položka ve výši 240 081 tis.Kč. Rozpuštění dohadné položky neovlivnilo 
hospodářský výsledek České televize, dle platných účetních postupů byl snížen fond televizních 
poplatků. 
 

8)   Závazky 
 
Závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2005 
 
  

 
tuzemsko 

tis.Kč 

  
 

zahraničí 
tis.Kč 

 Závazky 
z obchodního styku 

Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 439 637  49 332  488 969 
Po splatnosti       
- do 90 dnů      2 842                -       2 842 
- nad 90 dnů          822                -          822 
Celkem 443 301  49 332   492 633 
 
 
Závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2004 
 
  

 
tuzemsko 

tis.Kč 

  
 

zahraničí 
tis.Kč 

 Závazky 
z obchodního styku 

Celkem 
tis.Kč 

Do splatnosti 211 820   71 217  283 037 
Po splatnosti       
- do 90 dnů      8 953              - 670       8 283  
- nad 90 dnů      3 363   5 422       8 785 
Celkem 224 136  75 969   300 105 
 
Po lhůtě splatnosti jsou evidovány závazky z důvodu smluvně dohodnutých pozastávek. 
Nárůst závazků ve splatnosti k 31.12.2005 oproti minulému roku o 205,9 mil. Kč je důsledkem 
zvýšeného nákupu investic v závěru roku, kdy v prosinci 2005 bylo investováno 208,7 mil. Kč, tj. 52 
% ročního plnění. Kromě toho v roce 2005 zakoupila Česká televize licence k Československému 
filmovému týdeníku od Krátkého filmu v hodnotě 39 mil. Kč se smluvně dohodnutými ročními 
splátkami.  

 

9)   Výsledky hospodaření České televize  
 
 2004 2005 

 skutečnost bez hodnoty skutečnost 
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 dle účetnictví prod.CP  x/ dle účetnictví 
    
NÁKLADY  4 465 145 4 336 777 4 596 687 

 
    
VÝNOSY 4 465 145 4 336 777 4 596 687 

 
    
z toho:    
    
    
zúčt. fondu tv poplatků 2 180 951 2 180 951 2 529 382 

 
vysílání reklamy 1 046 871       1 046 871 1 041 720 

 
vysílání sponzor.pořadů 184 358          184 358    197 540 
teletext, teleshopping 94 391       94 391     81 900 

 
HOSPODÁŘSKÝ    
VÝSLEDEK 0             0             0 

 
 
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu České televize nejsou plánovány obraty z obchodování s 
krátkodobými cennými papíry (CP), ale pouze zisk z této činnosti, pro účely hodnocení 
hospodaření (porovnání rozpočtu se skutečností a porovnání skutečností jednotlivých let) se 
vylučuje z objemu nákladů a výnosů vykazovaného v účetnictví pořizovací hodnota prodaných 
krátkodobých CP, tj. snižují se náklady i výnosy o hodnotu účtu 553, která v roce 2004 činila 
128 368 tis. Kč. V roce 2005 již Česká televize neměla v držení žádné dlužné cenné papíry. 
 
 
Hospoda ření České televize  pro rok 2005 bylo plánováno jako vyrovnané a rovněž ve 
skutečnosti se podařilo dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření.  
 
Náklady   byly vykázány ve výši   4 596 687  tis.Kč a jejich použití bylo následující: 
 
-   osobní náklady                                                                            1 138 386 tis. Kč,  
    z čehož na mzdy zaměstnanců připadá                     803 876  tis. Kč 
-   poskytnuté externí služby                                                         2 357 791 tis. Kč, 
    vynaložené zejména na výrobu a vysílání pořadů 
-   odpisy dlouhodobého majetku vč. ocenitelných práv (vč. zůst. ceny)   550 468 tis. Kč, 
    z toho ocenitelná práva                                               187 981 tis. Kč 
-   daně a poplatky                                                                          273 902 tis. Kč, 
    z toho DPH na vstupu, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet      263 445 tis. Kč. 
 
V důsledku zavedení finančního řízení České televize, nového systému plánování a realizací 
Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů se podařilo dosáhnou oproti rozpočtu 
schválenému Radou České televize na rok 2005 ve výši 4 784 040 tis. Kč výrazné úspory  nákladů 
ve výši 187 353 tis. Kč.       
  
Podstatné úspory oproti rozpočtu byly vyčísleny v oblasti odpisů dlouhodobého majetku, úhrad 
provozovacích honorářů a náhrad organizacím pro kolektivní správu autorů, dále nižšími náklady 
na výrobu pořadů a posunem předpokládaného soudního vymáhání dlužných televizních poplatků. 
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Ve srovnání s rokem 2004 došlo ke zvýšení nákladů o 259 910 tis. Kč, tj. o 6,0  %. V souvislosti se 
změnou způsobu účtování nákladů na výrobu pořadů a nákup vysílacích práv zavedenou od 
1.1.2004 se náklady v roce 2004 snížily o 251 112 tis. Kč, avšak v roce 2005 činí tento dopad 
pouze 7 749 tis. Kč, tzn. že v roce 2005 byly vykázané náklady z tohoto titulu o 243 363 tis. Kč 
vyšší. Důvodem je, že v roce 2004 byly vysílány pořady nákladově zohledněné již v předchozím 
období podle původního způsobu účtování nákladů vázaného na okamžik výroby namísto vysílání.  
 
Ostatní náklady vykázaly zvýšení pouze o 16 547 tis. Kč, přičemž přímé náklady na výrobu pořadů 
byly vynaloženy v objemu o 137 666 tis. Kč vyšším. Kromě zahájení digitálního vysílání 
zpravodajského kanálu ČT24 dne 2. května 2005, byla posílena zejména publicistika a zábavná 
tvorba. Dále bylo nezbytné rozpočtově zajistit krytí některých zvýšených nákladů, z nichž zejména 
u DPH bez nároku na odpočet došlo k nárůstu o 48 177 tis. Kč. Je však nutné vzít v úvahu, že 
v nákladech roku 2005 bylo zahrnuto rozpočtové krytí časového rozlišení nákupu vysílacích práv 
ve výši 149 256 tis. Kč. 
 
Plnění výnos ů České televize za rok 2005 dosáhlo 4 596 687 tis. Kč, z toho čerpání fondu 
televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost bylo v souladu s interním předpisem 
zahrnuto do plnění výnosů ve výši 2 529 382 tis. Kč. Aktivace nákladů na výrobu pořadů a 
zúčtování změny stavu zásob výroby a výrobků se na vykázaném plnění výnosů podílí částkou  
262 818 tis. Kč. 
 
 
Z dosažených tržeb za vlastní výkony ve výši 1 645 101 tis. Kč připadá: 
 
-  na vysílání reklamy                                 1 041 720 tis. Kč 
-  na vysílání sponzorovaných pořadů             197 540 tis. Kč 
 
Zbývající část tvoří výnosy z prodeje služeb a práv k televizním pořadům, příjmy za vysílání 
teleshoppingu a teletextu a z dalších podnikatelských aktivit.  
 
V rámci ostatních výnosů, které dosáhly 159 386 tis. Kč, byl realizován odprodej objektu 
Konstruktiva v Praze na Kavčích horách včetně pozemku za 67 177 tis. Kč. 
 
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2005 ve výši 4 784 040 tis. Kč je plnění výnosů o 187 353 tis. 
Kč nižší z důvodu nepoužití fondu televizních poplatků za účelem krytí účelově vymezených  
nákladů na hlavní činnost v plánovaném rozsahu o 276 198 tis. Kč. Lze však konstatovat výrazné 
zlepšení výnosů z podnikatelských aktivit, kdy tržby za vlastní výkony dosáhly zlepšení o 68 540 
tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy za vysílání reklamy, které byly překročeny o 55 406 tis. Kč ve 
vazbě na realizaci sportovních přenosů mimořádného významu a zlepšení sledovanosti pořadů 
České televize. Z ostatních položek zlepšují plnění přijaté úroky a kursové zisky o 8 959 tis. Kč, 
zrušené opravné položky k pohledávkám o 8 211 tis. Kč a vyinkasované přirážky k televizním 
poplatkům o 5 668 tis. Kč. 
 
Výnosy v roce 2005 byly oproti předchozímu roku v úhrnu zlepšeny o 259 910 tis. Kč (o 6,0 %), 
přitom na použití fondu televizních poplatků připadá 348 431 tis. Kč. Naproti tomu výnosy 
z aktivace nákladů na výrobu pořadů a zúčtování změny stavu zásob výroby a výrobků nedosáhly  
úrovně roku 2004 o 167 656 tis. Kč v důsledku nižší hodnoty odvysílaných pořadů v roce 2004 
vlivem postupného dopadu změny metody účtování. Ostatní výnosy byly zlepšeny o 79 135 tis. Kč, 
z toho  tržby z odprodeje nemovitostí činily  67 177 tis. Kč.  
 
Porovnání plnění s rokem 2004 ještě není z výše uvedeného důvodu plně adekvátní.   
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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.50/2003 a 59/2004, 
kterými se stanoví zásady tvorby a čerpání fondu televizních poplatků, byl za rok 2005 vykázán 
vyrovnaný výsledek hospodaření. 
 

 Charitativní ú čty České televize k 31. 12. 2005 
     
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 31.12.2005 činil 4 990 tis. Kč.  
 

 Ostatní závazky nevykázané v rozvaze 

 

Otevřené soudní spory směřující vůči České televizi 
 
Proti České televizi jsou vedeny následující soudní spory s požadovaným významným finančním 
plněním : 
 
- pracovněprávní spory - celkem 5  
- spory o ochranu osobnosti, o ochranu dobré pověsti právnické osoby a o uveřejnění odpovědi - 
celkem 11 
- spory o ochranu a porušení autorského práva - celkem 3 
 
Tyto soudní spory nejsou ještě uzavřeny. Případná finanční plnění činí odhadem 213 500 tis.Kč, 
z toho je jeden soudní spor o ochranu dobré pověsti, s požadovaným plněním 200 mil.Kč, u kterého 
je reálný  předpoklad, že k němu nedojde.   
 
 

2)         Podmíněné závazky z titulu uzavřených smluv k 31.12.2005 
 
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 780 872 tis. Kč.  
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U vysílacích práv ke sportovním přenosům se jedná především o MS v kopané 2006 - 2011, MS 
v ledním hokeji 2006 - 2011, letní a zimní olympijské hry a Ligu mistrů 2006 - 2009; z domácích 
přenosů je nejvýznamnější Extraliga ledního hokeje 2006 - 2008.   
 
 
 (v tis. Kč) 

Splátky v jednotlivých letech trvání smluv na sport ovní p řenosy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
C e l k e m 

166 349 174 236 127 712 108 308 93 706 54 754 3 459 728 524 

 
 
U smluv na nákup licencí, u kterých podmíněný závazek byl vyčíslen na 52 348 tis. Kč, nelze 
strukturu plateb v jednotlivých letech přesně určit vzhledem k tomu, že úhrady jsou podmíněny 
technickými podmínkami postupně dodávaných materiálů. 
 

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 14.8.2006. 
 

 Následné události po datu ú četní závěrky   

Program Digitalizace České televize 
 
V září r. 2004 byla rozhodnutím generálního ředitele ustavena Rada programu Digitalizace ČT 
s úkolem zajistit koordinaci veškerých činností souvisejících s digitalizací ČT, optimalizovat náklady 
a dosáhnout požadovaných efektů.  
 
 
Hlavní cíle programu Digitalizace České televize v roce 2004 a letech následujících : 
 

- specifikovat vývojové trendy v oblasti digitálního televizního vysílání a jejich vliv na rozvoj 
České televize, 

- definovat programový obsah digitálního vysílání České televize s přihlédnutím ke specifikám 
média veřejné služby a legislativním omezením, 

- zabezpečit technologickou a organizační migraci z analogového na digitální vysílání, 
- specifikovat distribuční kanály vhodné pro šíření programů České televize, 
- specifikovat typy a rozsah doplňkových služeb včetně využití interaktivity , 
- identifikovat změny v šíření, organizaci a technickém vybavení pro dosažení plné 

digitalizace, resp.informatizace činnosti ČT, 
- vypracovat model obchodní činnosti ČT v souvislosti s možnostmi digitálního vysílání a 

distribuce,  
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- definovat a rozpracovat možnosti financování programu Digitalizace ČT. 
 

Za účelem realizace jednotlivým změn a dosažení stanovených cílů jsou sestavovány projektové 
týmy složené z pracovníků napříč celou Českou televizí tak, aby byly vždy pokryty veškeré aspekty 
daného projektu.   
 
Hlavním strategickým cílem České televize v roce 2005 bylo v souladu se zákonem č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, zahájení řádného pozemního digitálního vysílání všech jejich 
programů. Nezbytným východiskem k tomu bylo vyhrazení kmitočtů. Na základě žádosti 
z 5.listopadu 2004 vyhradil dne 20.července 2005 Český telekomunikační úřad České televizi 
kmitočty dočasné telekomunikační sítě „A“ pro šíření signálu ČT1 a ČT2 v systému DVB-T, a to 
s platností do 30.června 2007. Dne 24.srpna 2005 podala Česká televize žádost o vyhrazení týchž 
kmitočtů také pro šíření programu ČT24 a Český telekomunikační úřad vyhověl její žádosti dne 
20.září 2005, rovněž s platností do 30.června 2007. Tím byl splněn poslední nezbytný předpoklad 
pro spuštění řádného vysílání programů České televize v systému DVB-T. 
 
V říjnu 2005 zahájila Česká  televize zkušebně pozemní digitální televizní vysílání na vysílačích 
pražského okruhu a od roku 2006 bylo  pozemní digitální vysílání rozšířeno i na lokality Brna a 
Ostravy. 
 
Dne 2. května 2005 zahájila Česká televize digitální vysílání zpravodajského kanálu ČT 24 a od 
září 2005 byl zvýšen rozsah  vysílání z 18 hodin na 24 hodin denně. 
 
Na podzim roku 2005 byla v plném rozsahu zahájena příprava programu ČT4 SPORT. Dne 
5.prosince požádala Česká televize Český telekomunikační úřad o vyhrazení kmitočtů pro tento 
program. Program ČT4 SPORT zahájil vysílání dne 10.února 2006 přenosy ze Zimních 
olympijských her v Turíně s 16ti hodinovou denní vysílací dobou.  
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