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Úvod

Rada âeské televize schválila dne 22. srpna 2001 V̆ roãní zprávu o hospodafiení âeské te-
levize za rok 2000. V̆ roãní zpráva byla vypracována, schválena a pfiedloÏena Poslanecké
snûmovnû Parlamentu âeské republiky na základû § 8 odst. 2 zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské
televizi.

Stávající Rada âeské televize byla zvolena dne 25. kvûtna 2001 Poslaneckou snûmovnou
Parlamentu âeské republiky na základû zákona ã. 39/2001 Sb. ze dne 23. ledna 2001, kter˘ zá-
sadním zpÛsobem zmûnil pfiedchozí legislativní úpravu stanovenou zákonem ã. 483/1991 Sb.,
o âeské televizi. 

Rada zahájila svou ãinnost 30. 5. 2001, kdy byl zvolen pfiedsedou Ing. Jan Mrzena a mí-
stopfiedsedy JUDr. Zdena HÛlová a prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. âleny Rady dále jsou:
Helena Fibingerová, Ing. Zdenûk Forman, Ing. Milan Horálek, CSc, Svatopluk Karásek, prof.
Milan KníÏák, Dr.A., Prof. Erazim Kohák, PhD, Ing. Petr Kuãera, PhDr. Ladislav Miler,
MUDr. Jifií Presl, Jana ·ilerová, JUDr. Lucie Weissová a Mgr. Pavel Îáãek. Rada âeské tele-
vize zvolila dozorãí komisi ve sloÏení JUDr. Jifií Korb, MBA, pfiedseda; Ing. Jifií Pártl, místo-
pfiedseda; RNDr. Ivan Dvofiák, Ing. Hana Kuãerová a Ing. Miroslav Tajã, ãlenové.  

Prioritní snahou Rady âT – vedle pfiípravy volby generálního fieditele a dal‰ích ãinností
vykonávan˘ch dle zákona o âeské televizi – je posoudit situaci v âeské televizi po ekono-
mické stránce a vyvodit závûry z forenzních auditÛ âeské televize proveden˘ch na základû po-
Ïadavku Poslanecké snûmovny, zavést dlouhodobé plánování, zajistit prÛhledné hospodafiení
s prostfiedky získan˘mi od koncesionáfiÛ a v neposlední fiadû dohlíÏet na plnûní hlavních úko-
lÛ vefiejné sluÏby v oblasti televizního vysílání. PfiestoÏe tato ãinnost Rady âeské televize zda-
leka je‰tû nemohla b˘t bûhem nûkolika málo letních mûsícÛ ukonãena, je zfiejmá snaha ãlenÛ
Rady o zlep‰ení sluÏby vefiejnosti v oblasti televizního vysílání.  

Rozpoãet Rady âT na rok 2000 byl schválen dne 15. prosince 1999.
PfiestoÏe souãasná Rada âeské televize nemûla vliv na hospodafiení roku 2000, pfiedkládá

Rada dle § 8 odst. 2 zákona ã. 483/1991 Sb. V̆ roãní zprávu Rady âeské televize o hospoda-
fiení âeské televize Poslanecké snûmovnû Parlamentu âeské republiky ke schválení.

V Praze dne 22. srpna 2001

Ing. Jan Mrzena, v. r. Ing. Petr Kuãera, v. r.
pfiedseda Rady âeské televize ãlen Rady âeské televize
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1. âinnost Rady âeské televize v roce 2000

PÛvodnû zvolená Rada âeské televize (dále jen Rada âT) ve sloÏení 
PhDr. Jan Jirák (pfiedseda)
Mgr. Alena Kinclová (místopfiedsedkynû)
MgA. Vladislav Kuãík (místopfiedseda)
Václav Erben
PhDr. Pavel Kabzan
Mgr. Juraj Podkonick˘
Milo‰ Rejchrt
PhDr. Franti‰ek Schildberger
Mgr. Jifií Zajíc

uspofiádala v roce 2000 celkem 9 jednání. 
Na IV. jednání konaném dne 26. ledna 2000 Rada âT zvolila Mgr. Du‰ana Chmelíãka generálním

fieditelem âeské televize. 
Na V. jednání Rady âT konaném dne 2. února 2000 rezignovali na ãlenství v Radû âT Alena

Kinclová, Václav Erben a Franti‰ek Schildberger, Jan Jirák rezignoval na funkci pfiedsedy a Vladislav
Kuãík dal k dispozici funkci místopfiedsedy.  Rada následnû zvolila nov˘m pfiedsedou Vladislava Kuãíka
a do funkcí místopfiedsedÛ Juraje Podkonického a Jifiího Zajíce.

Na VII. jednání konaném dne 16. února 2000 Rada âT odsouhlasila plat generálnímu fiediteli ve v˘-
‰i 95.000 Kã.

Dne 8. bfiezna 2000 byla doruãena do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR (dále jen PS PâR)
V̆ roãní zpráva Rady âT o ãinnosti âeské televize za rok 1999.

Dne 10. bfiezna 2000 PsP âR odvolala stávající Radu âT.

V dubnu 2000 zvolila PS PâR novou Radu âT ve sloÏení
Václav Erben
Milo‰ Rejchrt
Pavel Kabzan
Jifií Kratochvíl
Miroslav Mare‰
Jana Dûdeãková
Petr Hájek
Franti‰ek Mik‰ 

a 11. ãervence 2000 dovolila PS PâR 
Marcellu Marboe-Hrabincovou.
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Dne 20. dubna 2000 se konalo I. jednání novû zvolené Rady âT, které mûlo seznamovací a infor-
maãní charakter.

Na svém VI. jednání konaném dne 6. ãervna 2000 Rada âT schválila Jednací fiád rady.
Dne 15. ãervna 2000 se uskuteãnilo v Ostravû spoleãné v˘jezdní zasedání Rady âT s kolegiem ge-

nerálního fieditele âeské televize.
Dne 27. ãervna 2000 byl Miroslav Mare‰ zvolen pfiedsedou, Václav Erben 1. místopfiedsedou a Pavel

Kabzan 2. místopfiedsedou Rady âT. 
Dne 11. ãervence 2000 pfiedloÏil generální fieditel âT Du‰an Chmelíãek Radû âT „Projekt âeská te-

levize v roce 2000 a nejblíÏe následujících letech po ãtyfiech mûsících praxe“, ke kterému vznesla Rada
âT závaÏné v˘hrady.

Dne 29. srpna 2000 Rada âT neschválila pfiedloÏen˘ Statut âT. 
Dne 19 záfií 2000 se Rada âT usnesla na poÏadavku na vedení âT o  zpracování návrhu vyrovna-

ného hospodáfiského v˘sledku âT na pfií‰tí rok.
Ve dnech 17. a 18. fiíjna 2000 se uskuteãnilo v˘jezdní zasedání Rady âT v Brnû. Rada âT obdrÏe-

la materiály a stíÏnosti na generálního fieditele âT, t˘kající se staÏení pofiadu „Klekánice“ z vysílání âT. 
Dne 21. listopadu 2000 Rada âT obdrÏela od G¤ návrh Statutu âT, kter˘ neschválila, pfiiãemÏ sou-

ãasnû vyjádfiila nespokojenost s pfiístupem G¤ k pfiípravû Statutu. Rada schválila koneãnou verzi V̆ roãní
zprávy Rady âT o hospodafiení âT za rok 1999. Rada dále konstatovala, Ïe G¤ sv˘mi rozhodnutími ve
vûci „Sazka“ v pofiadu „Klekánice“ ohrozil nezávislost âT a zpochybnil její vefiejnoprávní funkci. 

Dne 12. prosince 2000 byl Du‰an Chmelíãek odvolán z funkce generálního fieditele âT. Rada âT
vypsala v˘bûrové fiízení na uvolnûnou funkci.

Dne 19. prosince 2000 Rada âT hlasovala o návrhu G¤ na odvolání fieditele TS Brno ZdeÀka Dra-
ho‰e, návrh byl jednohlasnû zamítnut. Probûhlo první kolo v˘bûrového fiízení na funkci G¤. 

Dne 20. prosince 2000 rezignoval Milo‰ Rejchrt na svou funkci v Radû âT. Uskuteãnilo se druhé
kolo v˘bûrového fiízení na funkci G¤ âT, na jehoÏ základû byl Jifií Hodaã jmenován generálním fiedite-
lem âeské televize.

Dne 29. prosince 2000 se uskuteãnilo mimofiádné jednání Rady âT, na kterém poÏádala generální-
ho fieditele âT, aby ihned a v‰emi právními prostfiedky zajistil poskytování sluÏby vefiejnosti v plném roz-
sahu podle § 2 a § 3 zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi. Václav Erben vyzval Jifiího Hodaãe, aby
rezignoval na funkci G¤. Rada âT uloÏila G¤, aby striktnû a se v‰emi dÛsledky zajistil dodrÏování zá-
kona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, zejména jeho § 2 a § 3. 

G¤ Jifií Hodaã dne 11. ledna 2001 odstoupil ze zdravotních dÛvodÛ.
Dne 12. ledna 2001 PS PâR odvolala dosavadní Radu âT.
Dne 23. ledna 2001 PS PâR schválila návrh zákona, kter˘m se mûní zákon ã. 483/1991 Sb., o âeské

televizi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní, ve kterém byl po-
stoupen Senátu. To umoÏnilo PS PâR, aby doãasnû pfievzala pravomoci Rady âT. 

Dne 9. února 2001 byl jmenován prozatímním fieditelem âeské televize Jifií Balvín.



2. ÚâETNÍ ZÁVùRKA âESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2000

-11 -

2. Úãetní závûrka âeské televize za rok 2000 
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2.1. Rozvaha a v˘kaz zisku a ztráty k 31. 12. 2000 – âT
(Úãetní závûrka âeské televize jako celku za rok 2000)
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2.2. Rozvaha a v˘kaz zisku a ztráty k 31. 12. 2000 – âT Praha
(Úãetní závûrka âT Praha za rok 2000)
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2.4. Rozvaha a v˘kaz zisku a ztráty k 31. 12. 2000 - TS Ostrava
(Úãetní závûrka TS Ostrava za rok 2000)
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2.5. Zpráva auditora o ovûfiení roãní úãetní závûrky za rok 2000
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3. Komentáfi k úãetní závûrce

3.1. V‰eobecné informace

âeská televize se sídlem v Praze 4, Kavãí hory, byla zfiízena dnem 1. ledna 1992 zákonem âNR
ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, v platném znûní, jako právnická osoba, která hospodafií s vlastním
majetkem. Stát neodpovídá za její závazky a âeská televize neodpovídá za závazky státu. âeská televi-
ze se nezapisuje do obchodního rejstfiíku.

âeská televize poskytuje sluÏbu vefiejnosti tvorbou a ‰ífiením televizních programÛ na celém území
âeské republiky. Statutárním orgánem âeské televize je generální fieditel, kter˘ je jmenován Radou
âeské televize.

Rada âeské televize (dále v textu opût jen Rada âT) je orgán, jímÏ se uplatÀuje právo vefiejnosti
na kontrolu tvorby a ‰ífiení programÛ âeské televize.

Rada je ze své ãinnosti odpovûdná Parlamentu âeské republiky.
Základem organizaãní struktury âeské televize ve smyslu zákona âNR ã. 483/1991 Sb., o âeské te-

levizi, v platném znûní, a podle Statutu âeské televize schváleného Radou âT jsou následující organi-
zaãní celky:

– âeská televize v Praze (âT Praha)

– Televizní studio Brno (TS Brno)

– Televizní studio Ostrava (TS Ostrava)

(Podrobnûj‰í informace ohlednû vnitfiní systemizace v jednotliv˘ch základních organizaãních cel-
cích viz v Pfiíloze 5.1. – Organizaãní schémata)

Z hlediska ekonomického fiízení se uvedené organizaãní celky povaÏují za samostatnû hospodafií-
cí jednotky. 

V‰echny vzájemnû poskytnuté v˘kony, práce a sluÏby se zúãtovávají v cenách vnitropodniko-
v˘ch v˘konÛ.

Finanãní prostfiedky jsou jednotliv˘m samostatnû hospodafiícím jednotkám pfiidûlovány na základû
rozpoãtu schváleného ekonomickou radou âT, generálním fieditelem âT a Radou âT.

Finanãní a úãetní sluÏba je provozována autonomnû v jednotliv˘ch samostatnû hospodafiících jed-
notkách. Roãní úãetní závûrky jsou zpracovávány oddûlenû a sumarizují se aÏ v rámci sestavení roã-
ních úãetních v˘kazÛ.

3. KOMENTÁ¤ K ÚâETNÍ ZÁVùRCE
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Od 1. ledna 1994 úãtovala âeská televize podle „Úãtové osnovy a postupÛ úãtování pro politické
strany, hnutí, obãanská sdruÏení a jiné nev˘dûleãné organizace“, vydané FMF pod ãj. V/20531/1992 dne
13. fiíjna 1992, ve znûní pozdûj‰ích zmûn a dodatkÛ.

3.2. Podniky s vût‰ím neÏ 20% podílem âT na základním jmûní

âeská televize byla zakladatelem obchodní spoleãnosti âT Invest, a.s., se sídlem v Praze 4,
Na Hfiebenech II. Základní jmûní spoleãnosti bylo rozdûleno na 277 tisíc akcií na jméno v nominální hod-
notû 1 000 Kã. Jedin˘m akcionáfiem této spoleãnosti byla âeská televize.

Dne 15. dubna 1998 byl Krajsk˘m obchodním soudem v Praze zapsán vstup spoleãnosti âT Invest,
a.s., do likvidace. V prÛbûhu let 1999 a 2000 byly uãinûny v‰echny potfiebné úkony smûfiující k ukonãe-
ní likvidace. 

Dne 27. ãervna 2000 dal správce danû souhlas s ukonãením ãinnosti a v˘mazem âT Investu, a.s.
„v likvidaci“, z obchodního rejstfiíku, oddíl B, vloÏka ãíslo 2294. 

3.3.  Vybrané údaje o zamûstnancích

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ âeské televize ãinil 

2 851 osob v roce 2000
2 981,5 osoby v roce 1999. 

Z toho v fiídících funkcích (generální fieditel, fieditelé studií, fieditelé a vedoucí útvarÛ, ‰éfredakto-
fii a ‰éfproducenti) pracovalo 

35 osob v roce 2000
31 osoba v roce 1999.

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

âeská televize pfiep.os. 3 564,0 3 234,25 3 169,50 3 086,75 2 891,50 2 851,0

âT v Praze pfiep.os. 2 896,50 2 634,25 2 579,75 2 529,25 2 377,75 2 340,25

TS Brno pfiep.os. 362,00 322,00 316,00 292,00 273,00 269,50

TS Ostrava pfiep.os. 305,50 278,00 273,75 265,50 240,75 241,25

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Graf 1
Roãní prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ âT v letech 1995 aÏ 2000
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Odmûny za autorská díla nebo umûlecké v˘kony a odmûny za jejich uÏití (dle autorského zákona)
sleduje âeská televize v seskupení „náklady na nakupované sluÏby“.

3.4. PouÏité úãetní metody, obecné zásady a zpÛsoby oceÀování

3.4.1.  Obecné zásady
Úãetnictví je vedeno na principu historick˘ch pofiizovacích cen v souladu s úãetními pfiedpisy plat-

n˘mi v âeské republice. 
âástky v úãetní závûrce a v pfiíloze jsou vyjádfieny v tisících ãesk˘ch korun, není-li uvedeno jinak.

3.4.2.  Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek
Nehmotn˘ investiãní majetek je úãtován v pofiizovací cenû a odepisován rovnomûrnû po dobu 4

let. Drobn˘ nehmotn˘ investiãní majetek, jehoÏ ocenûní je 60 000 Kã a niÏ‰í, je plnû odepsán do nákla-
dÛ pfii pofiízení. Drobn˘ nehmotn˘ majetek, jehoÏ pofiizovací cena je 2 000 Kã a niÏ‰í, se úãtuje pfii pofií-
zení        v plné v˘‰i pfiímo do nákladÛ a je veden v operativní evidenci.

Hmotn˘ investiãní majetek je úãtován v pofiizovacích cenách vy‰‰ích neÏ 40 000 Kã. Drobn˘
hmotn˘ investiãní majetek, jehoÏ ocenûní je 40 000 Kã a niÏ‰í, je plnû odepsán do nákladÛ pfii pofiízení.
Drobn˘ hmotn˘ majetek, jehoÏ pofiizovací cena je 1 000 Kã a niÏ‰í, se úãtuje pfii pofiízení v plné v˘‰i pfií-
mo do nákladÛ a v pofiizovací cenû nad 500 Kã je veden v operativní evidenci.

Pofiizovací ceny zahrnují náklady na dopravu, clo a montáÏ. V prÛbûhu roku 2000 nebyl Ïádn˘
hmotn˘ investiãní majetek ocenûn reprodukãní cenou.

Pro potfieby úãetního odpisování stanovily samostatnû hospodafiící jednotky âeské televize odpiso-
v˘ plán jako podklad pro vyãíslení oprávek odpisovaného majetku v prÛbûhu jeho pouÏívání. Postup pfii
odepisování investiãního majetku upravují interní pfiedpisy âeské televize pfiijaté v souladu s obecnû zá-
vazn˘mi právními pfiedpisy.

U hmotného a nehmotného investiãního majetku pofiízeného pfied 1. 1. 1995 je ponechána stávající

Rok 2000 Rok 1999

Mzdy 750 391 725 331

honoráfie za pfiíspûvky do Kã 3000,- 8 604 9 313

ostatní pfiíjmy fyzick˘ch osob 31 920 30 208

Sociální a zdravotní poji‰tûní 267 943 259 549

ostatní sociální náklady 4 230 4 281

pÛjãky ze sociálního fondu 4 817 6 047

Penzijní pfiipoji‰tûní 933 0

z toho:

fiídící zamûstnanci  

          Mzdy 27 056 21 140

          sociální a zdravotní poji‰tûní 9 469 7 399

Rada âT

          Odmûny 1 273 1 562

          sociální a zdravotní poji‰tûní 445 547

Tab. 1
Osobní náklady (v tis. Kã)
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délka Ïivotnosti stanovená technickou radou âeské televize a z ní vypl˘vající úãetní odpisy. U hmotné-
ho a nehmotného investiãního majetku pofiízeného od 1. 1. 1995 je doba upotfiebitelnosti a z toho vypl˘-
vající v˘‰e úãetních odpisovan˘ch sazeb stanovena v souladu s ustanoveními zákona ã. 586/1992 Sb.,
v platném znûní, pro rovnomûrné a pro zrychlené odpisování. V̆ jimkou jsou pfiístroje pro záznam a re-
produkci zvuku nebo obrazu pofiízené do 1. 1. 1999 (televizní pfiijímaãe, monitory, magnetofony, mikro-
fony, videorekordéry, antény a pod.) v technice objektu zpravodajství âeské televize v Praze a v tech-
nick˘ch provozech âeské televize, u kter˘ch je vzhledem k exponovanosti zafiízení stanovena doba Ïi-
votnosti, tzn. úãetního odpisování, na 4 roky. Stejná zafiízení v ostatních útvarech âeské televize, nesou-
visejících s technick˘m provozem, mají stanovenu dobu odpisování úãetnû i daÀovû shodnou, a to na
8 let. HIM a NIM pofiízen˘ od 1. 1. 1999 odpisuje âeská televize jiÏ plnû (bez v˘jimek) v souladu
s ustanoveními zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, v platném znûní, a to rovnomûrn˘m odpiso-
váním.

Opravné poloÏky k majetku se v souladu s úãtovou osnovou a postupy úãtování pro politické stra-
ny, hnutí, obãanská sdruÏení a jiné nev˘dûleãné organizace nevytváfiejí.

Náklady na opravy a údrÏbu hmotného majetku se úãtují pfiímo do nákladÛ. Technické zhod-
nocení jednotlivého majetku pfiesahující 40 000 Kã roãnû je aktivováno.

3.4.3.  Cenné papíry a finanãní investice
âeská televize v roce 2000 vyuÏívala vedle standardních termínovan˘ch vkladÛ i jiné bezrizikové

produkty finanãního trhu. Z dÛvodu efektivnûj‰ího vyuÏití doãasnû voln˘ch finanãních prostfiedkÛ zv˘-
‰ila âeská televize v roce 2000 objem operací s cenn˘mi papíry, pfiedev‰ím s depozitními smûnkami ban-
kovních subjektÛ, bonitními dluhopisy a podílov˘mi listy penûÏního trhu zahraniãních bank. 

Za úãelem sníÏení rizikovosti obchodování s tûmito cenn˘mi papíry, vyuÏívá âeská televize zejmé-
na operace typu „buy & sell back“ se státními dluhopisy a hypoteãními zástavními listy.

Zprostfiedkovatelem v‰ech uveden˘ch operací je âSOB, a.s. V prÛbûhu celého roku 2000 provádû-
la âeská televize „buy & sell back operace“ na principu nevypofiádání v den splatnosti, n˘brÏ postupn˘m
prodluÏováním obchodu aÏ do konce roku. Na základû popsaného postupu se nákupní cena cenn˘ch pa-
pírÛ dostává do v˘kazÛ ziskÛ a ztrát aÏ v okamÏiku koneãného prodeje. Vzhledem k tomu, Ïe v˘‰e po-
psan˘m postupem se po cel˘ rok 2000 tvofiila úãetní ztráta z obchodování s cenn˘mi papíry, zaãala âeská
televize od mûsíce srpna k její eliminaci vyuÏívat nákup a prodej podílov˘ch listÛ penûÏního trhu s vy-
sok˘m ratingov˘m ohodnocením.

Cenné papíry a finanãní investice jsou vykazovány v cenû pofiízení. 

3.4.4.  Zásoby
Nakupované materiálové zásoby jsou oceÀovány váÏen˘m aritmetick˘m prÛmûrem pofiizovacích

cen bez DPH vãetnû vedlej‰ích v˘dajÛ (napfi. náklady na po‰tovné, dopravné, clo, nevratné obaly), v TS
Brno a v TS Ostrava jsou ocenûny pofiizovací cenou bez DPH, která pfiedstavuje cenu pofiízení zásob
a ostatní náklady s pofiízením související.

Nedokonãená v˘roba pfiedstavuje rozpracované v˘robky. Ocenûní je provedeno na základû pfied-
bûÏné a v˘sledné kalkulace. Kalkulace je sestavena z pfiím˘ch nákladÛ a reÏie.

V̆ robky tvofií hotové, dosud nepfiedané zakázky. Ocenûní je provedeno na základû kalkulací.

3.4.5.  Pohledávky
V souladu s ustanovením zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ,

v platném znûní, vytvofiila âeská televize k 31. 12. 2000 opravné poloÏky k pohledávkám splatn˘m po
31. 12. 1994 ve v˘‰i 6 864 tis. Kã (k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 4 324 tis. Kã) a k pohledávkám v konkurzním
fiízení ve v˘‰i 8 046 tis. Kã (k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 8 396 tis. Kã). 



3.4.6. P¤EPOâET CIZÍCH MùN

-45 -

âeská televize nevytváfií, v souladu s platnou úãetní legislativou, jiné neÏ daÀovû uznatelné oprav-
né poloÏky.

V pfiípadû moÏnosti tvorby úãetní opravné poloÏky k rizikov˘m pohledávkám po lhÛtû splatnosti,
by âeská televize vytvofiila úãetní opravnou poloÏku (tj. nad rámec daÀovû uznatelné opravné poloÏky)
ve v˘‰i 8,5 mil.Kã. 

Ve smyslu ustanovení zákona ã.586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ v platném znûní odepsala âeská te-
levize v r.2000 20% neuhrazen˘ch hodnot pohledávek, které byly splatné do 31.12.1994, a to ve v˘‰i 7
175 tis.Kã (v r.1999 ve v˘‰i 7 179 tis.Kã).

3.4.6.  Pfiepoãet cizích mûn
Úãetnictví âeské televize je vedeno v ãesk˘ch korunách. Cizích mûn se v úãetnictví pouÏívá pfii

úãtování o pohledávkách a závazcích, devizách a dále o v‰ech ostatních hodnotách, jejichÏ ocenûní je vy-
jádfieno v cizí mûnû. Pro pfiepoãet cizí mûny na mûnu ãeskou pouÏívá âeská televize v bûÏném roce pev-
n˘ch kurzÛ vyhlá‰en˘ch âeskou národní bankou k 31. 12. pfiede‰lého kalendáfiního roku. Na zá-
kladû provûfiení jsou pevné kurzy upraveny v pfiípadech, kdy se odch˘lí o více neÏ 2,5 % od denních kur-
zÛ vyhlá‰en˘ch âeskou národní bankou k poslednímu dni v mûsíci.

Pfii uzavírání úãetních knih se majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû pfiepoãtou na ãeskou mûnu
podle platného kurzu vyhlá‰eného âeskou národní bankou k 31. 12. daného úãetního období. Kurzové
rozdíly vznikající v úãetnictví ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu se úãtují do nákladÛ, popfiípadû do
v˘nosÛ.

Kurzové rozdíly zji‰tûné pfii uzavírání úãetních knih na finanãních úãtech úãtov˘ch skupin 21, 22,
25 a 26 se ke dni sestavení úãetní závûrky úãtují do nákladÛ, popfi. do v˘nosÛ a kurzové rozdíly zji‰tûné
na úãtech pohledávek, závazkÛ, úvûrÛ a finanãních v˘pomocí a na úãtech finanãních investic se úãtují
na úãtu 386 – Kurzové rozdíly aktivní a na úãtu 387 – Kurzové rozdíly pasivní. 

âeská televize nevytváfií daÀovû neuznatelné rezervy v souladu s ãeskou legislativou, tudíÏ nevy-
tváfií ani rezervu na kurzové rozdíly.

3.4.7.  Televizní poplatky
Televizní poplatky jsou vybírány a evidovány âeskou po‰tou na základû zákona âNR ã. 252/1994

Sb., v platném znûní, a smlouvy mezi âeskou po‰tou a âeskou televizí.
V˘‰e televizního poplatku je stanovena zákonem ã. 135/1997 Sb. ve v˘‰i 75 Kã. 
âeská po‰ta na základû v˘‰e uvedeného zákona a smlouvy s âeskou televizí vybírá poplatky od

obyvatelstva jedenkrát mûsíãnû a od právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících jedenkrát za
ãtvrtletí. Televizní poplatky jsou do v˘nosÛ úãtovány na základû vyúãtování âeské po‰ty, a to ve sku-
teãnû vybran˘ch ãástkách. ZpÛsob úãtování televizních poplatkÛ byl potvrzen dopisem Ministerstva fi-
nancí âR ãj. 283/72504/1997 ze dne 15. 9. 1997. âástka televizních poplatkÛ je uvedena ve v˘kazu zis-
kÛ a ztrát na fiádku ã. 207 – Provozní dotace ostatní.

Do nákladÛ je na základû smlouvy úãtována odmûna âeské po‰tû ve v˘‰i 2,80 Kã za evidovaného
poplatníka u fyzick˘ch osob. U právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících ãiní odmûna za kaÏdé-
ho evidovaného poplatníka 5,55 Kã za mûsíc.
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3.5. DoplÀující informace k rozvaze a v˘kazu zisku a ztráty

3.5.1. Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Z objemovû v˘znamn˘ch akcí byly v roce 2000 dokonãeny akce: 

KH – náhrada PV 16, 
KH – modernizace pracovi‰tû OR 3, 
Audioserver – II. etapa a 
OZ – náhrada systému Getris.

Z objemovû nejvût‰ích dodávek byl u kusov˘ch investic realizován zejména nákup filmového sní-
maãe Philips ve v˘‰i 48 658 tis. Kã a digitální kamery v hodnotû 10 407 tis. Kã.

V prÛbûhu roku 2000 bylo pro technickou zastaralost a fyzické opotfiebení vyfiazeno zejména tech-
nické zafiízení (napfi. filmov˘ snímaã, záznamov˘ stroj, kamera LDK).

Majetek âeské televize není zatíÏen zástavním právem.

Pofiizovací cena k 1. 1. 2000 Pofiízení Vyfiazení k 31. 12. 2000

Software 115 532 32 592 828 147 296

Jin˘ nehmotn˘ IM 8 203 1 337 1 472 8 068

Nedokonãené investice NIM 24 074 33 263 29 767 27 570

Pozemky 166 190 1 360 4 838 162 712

Umûlecká díla 3 585 0 0 3 585

Budovy a stavby 1 931 241 165 079 13 748 2 082 572

Stroje a zafiízení 3 644 673 368 618 125 656 3 887 635

Jin˘ hmotn˘ IM 633 284 71 627 29 040 675 871

Nedokonãené investice 39 706 395 132 347 266 87 572

Zálohy na pofiízení IM 40 128 43 663 71 417 12 374

CELKEM 6 606 616 1 112 671 624 032 7 095 255

Oprávky 1.1.2000 Odpisy Vyfiazení 31.12.2000

Software 43 333 28 837 627 71 543

Jin˘ nehmotn˘ IM 8 203 1 337 1 472 8 068

Budovy a stavby 518 708 45 866 5 173 559 401

Stroje a zafiízení 2 648 581 399 148 124 933 2 922 796

Jin˘ hmotn˘ IM 633 283 71 645 29 057 675 871

CELKEM 3 852 108 546 833 161 262 4 237 679

ZÒSTATKOVÁ HODNOTA 2 754 508 565 838 462 770 2 857 576

Tab. 2
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek k 31. 12. 2000
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3.5.2. Finanãní pronájem

K 31. 12. 2000 evidovala âeská televize 23 smluv, v roce 1999 26 smluv.
(Jmenovitû viz Pfiílohu ã. 5.2. – Seznam leasingov˘ch smluv za rok 2000.) 

3.5.3.  Majetkové úãasti

âeská národní investiãní spoleãnost a âeskomoravsk˘ fond Stfiední Evropa – Stfiední v˘chod
jsou v souãasné dobû v likvidaci. Vzhledem k tomu nejsou z tûchto investic oãekávány Ïádné v˘nosy. 

Tyto majetkové úãasti âT jsou pfiedmûtem závûreãné zprávy forenzního auditu TS Brno a kontrol-
ní skupiny âT.

Rok 2000 Rok 1999

Splacené leasingové splátky ze souãasn˘ch smluv

o finanãním leasingu 39 204 40 220

Nesplacené leasingové splátky splatné do jednoho roku 7 614 8 130

Nesplacené leasingové splátky splatné

pozdûji neÏ v následujícím roce 0 445

Celková v˘‰e leasingov˘ch splátek ze souãasn˘ch

smluv o finanãním leasingu 46 818 48 795

Tab. 3
Finanãní pronájem (v tis. Kã)

Poãet Druh Obchodní Hodnota

cenn˘ch papírÛ cenného papíru spoleãnost v tis. Kã

200 akcií EURONEWS SECEMIE 107

60 chemin des Mouilles

BP 161 - 69191 Lyon Ecully Cedex

France

1 000 akcií âesk˘ národní investiãní majetkov˘ fond 1 110

U pÛjãovny 6

Praha 1

1 000 podílov˘ch âeskomoravsk˘ fond 1 050

listÛ Stfiední Evropa - Stfiední v˘chod

zfiízeného firmou DELTA INVEST, a.s.

Thámova 9

Praha 8

Tab. 4
Majetkové úãasti âeské televize k 31. 12. 2000
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3.5.4.  Neupotfiebitelné zásoby

V souladu s v˘vojem techniky v âeské televizi jsou vytipovány zastaralé a do budoucna nepouÏi-
telné zásoby. Snahou âeské televize je v‰echny pfiebyteãné a neupotfiebitelné zásoby odprodat. Poãátkem
roku 2000 evidovala âeská televize nevyuÏité zásoby v hodnotû 410 tis. Kã (v roce 1999 ve v˘‰i 13 258
tis. Kã). Tyto nadbyteãné zásoby byly do konce roku 2000 dle likvidaãních protokolÛ zlikvidovány (od-
prodej, fyzická likvidace).

V souladu s úãetní legislativou âeská televize na zásoby opravné poloÏky nevytváfií.

3.5.5.  Finanãní majetek

Záruky vydané âSOB na âeskou televizi ve prospûch Celního fieditelství Praha ve v˘‰i 8 mil. Kã
jsou zaji‰tûny blokací penûÏních prostfiedkÛ âeské televize.

3.5.6.  Pohledávky

V souladu s ustanovením zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ,
v platném znûní, vytvofiila âeská televize k 31. 12. 2000 opravné poloÏky k pohledávkám splatn˘m po
31. 12. 1994 ve v˘‰i 6 864 tis. Kã (k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 4 324 tis. Kã) a k pohledávkám v konkurzním
fiízení ve v˘‰i 8 046 tis. Kã (k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 8 396 tis. Kã).

âeská televize nevytváfií v souladu s platnou úãetní legislativou jiné neÏ daÀovû uznatelné opravné
poloÏky. 

V pfiípadû moÏnosti tvorby úãetní opravné poloÏky k rizikov˘m pohledávkám po lhÛtû splatnosti,
by âeská televize vytvofiila úãetní opravnou poloÏku (tj. nad rámec daÀovû uznatelné opravné poloÏky)
ve v˘‰i 8,5 mil. Kã.

Ve smyslu ustanovení zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, v platném znûní, odepsala âeská
televize v roce 2000 20 % neuhrazen˘ch hodnot pohledávek, které byly splatné do 31. 12. 1994, a to ve
v˘‰i 7 175 tis. Kã (v roce 1999 ve v˘‰i 7 179 tis. Kã).

Stav k 31. 12. 2000 851 080

z toho:

Podniková spofiitelna 74 833

Charitativní úãty âeské televize

âSOB Olomouc 8010-0809113333/0300 (Povodnû) 38

6015-0809113333/0300 (Kdo mÛÏe, pomÛÏe) 5

Komerãní banka 933-011/0100 (Adventní koncerty) 6 835

Ji‰tûní celních záruk (âSOB) 8 000

Tab. 5
Finanãní majetek celkem a vybrané poloÏky (v tis. Kã)
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(Podrobn˘ rozpis viz v Pfiíloze 5.3 – Pohledávky po splatnosti za âT nad 100 tis. Kã.)

3.5.7. DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob

âeská televize není zfiízena za úãelem podnikání. Ve‰keré pfiíjmy z pfiípadné podnikatelské ãinnos-
ti slouÏí k zabezpeãení hlavní ãinnosti. S ohledem na vzájemné prolínání jednotliv˘ch ãinností nelze sle-
dovat oddûlenû náklady na hlavní ãinnost (nezdaÀovanou) a ãinnost podnikatelskou (zdaÀovanou). Na

tuzemsko zahraniãí celkem

Do splatnosti 432 860 7 216 440 076

Po splatnosti

- do 180 dnÛ 14 570 7 905 22 475

z toho do 30 dnÛ (v cel˘ch Kã) 2 677 351 3 148 849 5 826 200

           do 60 dnÛ (v cel˘ch Kã) 2 815 230 1 488 849 4 304 079

- nad 180 dnÛ 19 851 10 545 30 396

Celkem 467 281 25 666 492 947

Opravná poloÏka na pochybné pohledávky 12 107 2 803 14 910

Tab. 6
Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2000 (v tis. Kã)

tuzemsko zahraniãí celkem

Do splatnosti 466 838 11 161 477 999

Po splatnosti 32 793 27 844 60 637

- do 180 dnÛ 11 858 5 240 17 098

- nad 180 dnÛ 20 935 22 604 43 539

Celkem 499 631 39 005 538 636

Opravná poloÏka na pochybné pohledávky 10 549 2 172 12 721

Tab. 7
Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 1999 (v tis. Kã)

Rok 2000 Rok 1999

Poãáteãní zÛstatek k 1. lednu 12 721 12 792

Tvorba opravné poloÏky 3 053 2 048

Zru‰ení opravné poloÏky 677 1 515

PouÏití na odpis 187 604

Koneãn˘ zÛstatek k 31. prosinci 14 910 12 721

Tab. 8
Rozdûlení zmûn opravn˘ch poloÏek na pochybné pohledávky (v tis. Kã)
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základû tûchto dÛvodÛ nejsou ve v˘kaze SONO Úã 1-01 nákladové a v˘nosové poloÏky rozdûleny na
zdaÀované a nezdaÀované. Podle v˘kladu fieditele odboru pfiím˘ch daní Ministerstva financí âR ãj.
155/20915/1996 ze dne 18. 4. 1996 lze pro stanovení základu danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob vyãlenit
pomûrn˘m zpÛsobem daÀovû uznatelné v˘daje.

Ve dnech 8. 11. 1999 aÏ 31. 3. 2000 provedl správce danû (Finanãní úfiad pro Prahu 4) kontrolu
plnûní daÀov˘ch povinností âeské televize za rok 1997. âeskou televizi v této vûci zastupovala na zá-
kladû plné moci Ing. Dana Trezziová z Deloitte&Touche Czech Republic B.V. Dodateãn˘ platební v˘-
mûr na ãástku 77,6 mil. Kã byl doruãen dne 2. 6. 2000. 

Odvolání proti tomuto „Dodateãnému platebnímu v˘mûru“ bylo pfiipraveno ve spolupráci s daÀo-
v˘mi poradci advokátní kanceláfie Kocián, ·olc, Bala‰tík a pfiedloÏeno správci danû v zákonné lhÛtû dne
3. 7. 2000. V této lhÛtû byla také domûfiená daÀ fiádnû uhrazena. Ve‰kerá hmotnûprávní a procesní zdÛ-
vodnûní postupu âeské televize pfii stanovení základu danû za rok 1997 jsou uvedena v odvolání.

Správce danû dne 14. 8. 2000 odvolání zamítl s odÛvodnûním, Ïe bylo podepsáno finanãním fiedite-
lem, kter˘ k takovému úkonu nebyl zmocnûn. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dal‰í odvolání, kte-
rému dne 18. 12. 2000 Finanãní fieditelství pro Prahu (dále v textu F¤) vyhovûlo. 

Aãkoliv nebyly splnûny zákonem stanovené podmínky, podal správce danû návrh na pfiezkum uve-
deného rozhodnutí nadfiízeného Finanãního fieditelství. Ministerstvo financí âR sv˘m rozhodnutím ze
dne 22. 5. 2001 pfiezkum postupu Finanãního fieditelství nepovolilo.

V souãasné dobû probíhá fiízení o odvolání proti dodateãnû domûfiené dani zahájené podáním
odvolání dne 3. 7. 2000. Správce v tûchto dnech zpracovává pfiedkládací zprávu F¤. Poté, co spis bude
pfiedán a F¤ jej prostuduje, uskuteãní se zfiejmû jednání se zástupci âeské televize ohlednû metodického
problému stanovení základu danû z pfiíjmÛ. 

Pfiedpokládané dopady pro âeskou televizi by nemûly pfiekroãit jiÏ zaplacenou ãástku dodateãné da-
nû z pfiíjmÛ, která, byla-li vymûfiena po právu, nepfiedstavuje pro âeskou televizi ‰kodu. Pokud nebyla
domûfiena správnû, lze pfiedpokládat, Ïe se to projeví v odvolacím fiízení a pfiíslu‰ná ãástka danû bude
âeské televizi vrácena.

Pfiedpokládá se rovnûÏ, Ïe i v pfiípadû, Ïe by bylo daÀové penále domûfieno, jeho podstatná ãást, ne-
li celé penále, bude prominuto s ohledem na to, Ïe âeská televize pfii stanovení základu danû postupo-
vala v souladu se stanoviskem Ministerstva financí âR vydaného âeské televizi dne 18. 4. 1996.

DaÀová povinnost âeské televize za rok 2000 je nulová.

3.5.8.  Nákup vysílacích práv (licencí)
Závazky âeské televize vypl˘vající ze zahraniãních faktur na licenãní poplatky  jsou úãtovány na

úãty nákladÛ pfií‰tích období nebo pfiímo do nákladÛ pfiíslu‰ného producentského centra nebo redakce,
a to v závislosti na datu nabytí platnosti licence dle smlouvy.

3.5.9.  Vlastní v˘roba pofiadÛ
KaÏd˘ pofiad, kter˘ je v procesu tvorby, v˘roby a vysílání registrován, má pfiidûleno jedno „identi-

fikaãní ãíslo pofiadu (IDEC)“. IDEC slouÏí v oblasti operativní a úãetní evidence âeské televize jako kal-
kulaãní jednice pro evidenci nákladÛ a v˘nosÛ. Ve‰keré náklady na pofiad jsou v okamÏiku jejich vzniku
úãtovány pfiímo na IDEC.   
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3.5.10.  Vlastní jmûní

Základní jmûní Rok 1999 Rok 2000

ZÛstatek k 1. lednu 2 899 809 2 903 168

PfiírÛstky:

Dary 6 0

Investice 3 021 20 694

sociální fond 332 48

mezistudiov˘ pfievod 1 867 1 396

PfiírÛstky celkem 5 226 22 138

Úbytky:

mezistudiov˘ pfievod 1 867 1 396

bezplatn˘ pfievod - restituce 0 1 532

Úbytky celkem 1 867 2 928

ZÛstatek k 31. prosinci 2 903 168 2 922 378

Tab. 9
Základní jmûní (v tis. Kã)

Stav k 1. 1. 2000 470 490

Pfiídûl z hospodáfiského v˘sledku 1999 2 200
Financování investic TS Ostrava – 2 000

Stav k 31. 12. 2000 470 690

Tab. 10
Rezervní fond (v tis. Kã)

Stav k 1.1.2000 15 637

Pfiídûl z hospodáfiského v˘sledku 1999 14 877

Splátky pÛjãek 6 024

âerpání sociálního fondu – 14 714

Stav k 31.12.2000 21 824

Tab 11
Sociální fond (v tis. Kã)
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âeská televize vykázala za rok 1999 zisk v celkové v˘‰i 100 615 tis.Kã, kter˘ byl rozdûlen násle-
dovnû:

3.5.11.  Závazky
âeská televize byla schopna dostát sv˘m závazkÛm z vytvofien˘ch vlastních zdrojÛ, hospodafiila

bez úvûrÛ a finanãních v˘pomocí.

Stav k 1. 1. 2000 130 865

Pfiídûl z HV za rok 1999 83 444

Financování investic – 18 600

Stav k 31. 12. 2000 195 709

Tab. 13
Nerozdûlen˘ zisk (v tis. Kã)

Pfiídûly fondÛm

Sociální fond základní pfiídûl ve v˘‰i

          2 % z objemu mzdov˘ch nákladÛ 14 507

          dal‰í pfiídûl ze zlep‰eného HV 370

Základní jmûní 94

Rezervní fond 2 200

Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 83 444

Tab. 14
Rozdûlení zisku za rok 1999 (v tis. Kã)

Stav k 1.1.2000 100 615

Rozdûlení HV za rok 1999 – 100 615

Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2000 – 18 109

Stav k 31.12.2000 – 18 109

Tab. 12
Hospodáfisk˘ v˘sledek (v tis. Kã)

tuzemsko zahraniãí celkem

Do splatnosti 53 509 46 828 100 337

Do 90 dnÛ po splatnosti 223 096 9 006 232 102

Celkem 276 605 55 834 332 439

Tab. 15
Závazky z obchodního styku k 31. 12.  2000 (v tis. Kã)
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3.5.12.  Otevfiené soudní spory smûfiující vÛãi âeské televizi

âeská televize vede následující soudní spory:

– pracovnûprávní spory,
– Ïaloby na ochranu osobnosti,
– Ïaloby na ochranu dobré povûsti právnické osoby.

Tyto soudní spory nejsou je‰tû uzavfieny. Pfiípadná finanãní plnûní ãiní odhadem 60,4 mil. Kã.
(Jmenovitû viz Pfiílohu ã. 5.4. – Seznam otevfien˘ch soudních sporÛ.)

3.5.11. Rezervy
V souladu s ustanoveními zákona ã.593/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tvofií âeská televize

zákonnou rezervu na opravy HIM. V roce 2000 byly zaúãtovány následující obraty:

âeská televize v souladu s úãtovou osnovou a postupy úãtování mÛÏe vytváfiet pouze zákonné re-
zervy, jejichÏ tvorba a pouÏití je stanovena zvlá‰tním zákonem a zohlednûna zákonem o daních z pfiíjmu.

3.6.  Úãetní závûrka

Na základû rozhodnutí vedení âeské televize byla úãetní uzávûrka za rok 2000 posouzena nezávis-
lou auditorskou firmou Ernst & Young Audit, s.r.o. Dle vyjádfiení auditorÛ zobrazuje úãetní evidence
âeské televize majetek, závazky, vlastní zdroje a v˘sledek hospodafiení je v souladu se zákonem
o úãetnictví.

(Viz téÏ ãást 2.5. této zprávy – Zpráva auditora o ovûfiení roãní úãetní závûrky za rok 2000.)

tuzemsko zahraniãí celkem

Do splatnosti 173 512 72 605 246 117

Do 90 dnÛ po splatnosti 196 0 196

Celkem 173 708 72 605 246 313

Tab. 16
Závazky z obchodního styku k 31. 12. 1999 (v tis. Kã)

Poãáteãní stav k 1. 1. 2000 74 985

Tvorba rezervy 36 442

âerpání rezervy 23 850

Zru‰ení nevyãerpaného zÛstatku rezervy 9

koneãn˘ stav k 31. 12. 2000 87 568

Tab. 17
Obraty zákonn˘ch rezerv v roce 2000 (v tis. Kã)
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Celkov˘ objem nákladÛ a v˘nosÛ vykazuje dle úãetní závûrky v posledních letech znaãn˘ rÛst, kte-
r˘ je dÛsledkem realizovan˘ch obchodních operací s cenn˘mi papíry veden˘ch snahou âeské televize
o efektivnûj‰í zhodnocení doãasnû voln˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Pro úãely porovnání skuteãnosti s plánem i meziroãního srovnání se pofiizovací hodnota prodan˘ch
cenn˘ch papírÛ v ãástce 1 932 288 tis. Kã vyluãuje z celkového objemu nákladÛ a v˘nosÛ.
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4.  V˘sledky hospodáfiské ãinnosti âeské televize za rok 2000

Hlavním zdrojem financování âeské televize jsou pfiíjmy z televizních poplatkÛ a dále pfiíjmy
z podnikatelské ãinnosti.

V̆ ‰e televizního poplatku je stanovena zákonem ã. 135/1997 Sb. ve v˘‰i 75 Kã mûsíãnû od 1. ãer-
vence 1997, a to bez ohledu na inflaãní vlivy, ke kter˘m v období od pfiijetí této úpravy do‰lo. Televizní
poplatky jsou vybírány a evidovány âeskou po‰tou na základû zákona âNR ã. 252/1994 Sb. v platném
znûní a smlouvy uzavfiené  mezi  âeskou po‰tou a âeskou televizí. 

âeská po‰ta na základû v˘‰e uvedeného zákona vybírá poplatky od obyvatelstva mûsíãnû a ãtvrtlet-
nû od právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících.

Televizní poplatky jsou do v˘nosÛ úãtovány na základû vyúãtování âeské po‰ty, a to ve skuteãnû
vybran˘ch ãástkách. Tento postup byl potvrzen dopisem ministra financí âR ãj. 283/72504/1997 ze dne
15. 9. 1997. Odmûna âeské po‰ty ãiní 2,80 Kã za evidovaného poplatníka u fyzick˘ch osob a 5,55 Kã
u právnick˘ch a fyzick˘ch osob podnikajících za kaÏd˘ mûsíc.     

Rozsah podnikání âeské televize je pfiitom omezen tak, Ïe jeho pfiedmût musí souviset s tvorbou
a ‰ífiením televizních  programÛ a nesmí ohrozit poslání âeské televize stanovené zákonem. Pfiíjmy zís-
kané podnikatelskou ãinností pfiitom mÛÏe dle zákona âeská televize pouÏít k financování své ãinnosti.

Cílem hospodafiení âeské televize tedy není vytváfiení zisku, ale pouze tvorba pfiíjmÛ nutn˘ch
k tomu, aby mohla plnit své poslání, sluÏbu vefiejnosti tvorbou a ‰ífiením televizních programÛ na celém
území âeské republiky.
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4.1. V˘nosy

Rozpoãet v˘nosÛ rozepsan˘ na rok 2000 v celkovém objemu 4 804 293 tis. Kã byl plnûn na 101,1
procent, tj. pfiekroãen o 54 366 tis. Kã. Zlep‰ení bylo dosaÏeno zejména v oblasti koprodukãní v˘roby
pofiadÛ, vysílání sponzorovan˘ch pofiadÛ a hospodafiení s doãasnû voln˘mi finanãními prostfiedky.

V porovnání s rokem 1999 vykazuje pfiíjmová stránka rozpoãtu negativní v˘voj. Po odpoãtu pofii-
zovací hodnoty prodan˘ch cenn˘ch papírÛ byly v˘nosy zlep‰eny o 193 140 tis. Kã, tj. o 4,1 %. Zv˘‰ení
v˘nosÛ bylo dosaÏeno v dÛsledku mimofiádn˘ch pfiíjmÛ z likvidace âT Invest, a.s., v celkové v˘‰i
209 470 tis. Kã.

Pfiíjmy z hlavních zdrojÛ financování âeské televize, které pfiedstavují televizní poplatky a vysí-
lání reklamy, nebyly splnûny v plánovaném objemu a oproti roku 1999 vykazují pokles. 

V̆ nosy za vysílání reklamy byly niÏ‰í o 23 191 tis. Kã a televizní poplatky o 60 884 tis. Kã.

Pokles pfiíjmÛ âeské televize se projevil i pfii tvorbû rozpoãtu na rok 2001, kter˘ byl rozepsán v ob-
jemu 4 638,5 mil. Kã, tj. ve srovnání s rokem 1999 o 220,2 mil. Kã niÏ‰ím. 

Rozhodující v˘nosovou poloÏkou rozpoãtu âeské televize jsou pfiíjmy z televizních poplatkÛ, které
v roce 2000 tvofiily 61,2 % z dosaÏen˘ch v˘nosÛ. I pfies znaãné úsilí zamûfiené na vyhledávání neevido-
van˘ch poplatníkÛ a vymáhání dluÏn˘ch televizních poplatkÛ zaznamenaly v˘nosy ve srovnání s rokem
1999 pokles o 60 884 tis. Kã jednak v dÛsledku sníÏení poãtu evidovan˘ch pfiijímaãÛ o 32 317 tis. Kã,
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jednak realizováním upomínkové akce proti neplatiãÛm v mimofiádném rozsahu, jejíÏ finanãní pfiínos
v roce 1999 ãinil 47,2 mil. Kã. Platn˘ zákon o rozhlasov˘ch a televizních poplatcích v‰ak neumoÏÀuje
úãinnou kontrolu placení poplatkÛ a jejich efektivní vybírání. DosaÏená úãinnost inkasování televizních
poplatkÛ ãinila v roce 2000 cca 97 % z celkového poãtu pfiijímaãÛ evidovan˘ch v závûru roku v poãtu
3 373 982.

(BlíÏe viz Pfiílohu 5.5. – Televizní poplatky.) 
Dal‰í v˘znamnou ãást v˘nosÛ tvofií trÏby z podnikatelsk˘ch aktivit, které pfiedstavují rovnûÏ pod-

statnou sloÏku financování ãinnosti âeské televize.
Pfiíjmy za vysílání reklamy, teleshoppingu a teletextu, realizované ve v˘‰i 1 081 222 tis. Kã (tj.

22,2 procent z celkov˘ch v˘nosÛ), zaznamenaly oproti roku 1999 pokles o 23 967 tis. Kã, a to v oblas-
ti klasické reklamy pfiedev‰ím v dÛsledku poklesu sledovanosti pofiadÛ âT pod pfiedpokládanou
úroveÀ.

Kromû toho pfiímé dopady tzv. „krize v âT“ na pfiíjmy roku 2000 dle vyãíslení mediálního partne-
ra ãiní v oblasti vysílání reklamy a sponzoringu vãetnû neodvysílan˘ch pofiadÛ spoleãnosti Sazka cca
12,9 mil. Kã. 

Spoleãnost ARBOmedia.net Praha, s.r.o., která zaji‰Èuje pro âeskou televizi prodej vysílacích ãasÛ,
realizovala v˘nosy za reklamní vysílání ve v˘‰i 1 025 060 tis. Kã; na vysílání reklamního spotu Sazky,
a.s., o v˘‰i Jackpotu pfiipadá 13 468 tis. Kã a na regionální vysílání TS Brno a TS Ostrava 2 838 tis. Kã.
Spolupráce s mediálním zastupitelstvím se v roce 2000 roz‰ífiila i na oblast vysílání teletextu, kter˘ za-
znamenal zv˘‰ení oproti minulému roku o 2 709 tis. Kã.

4.1.1.  Vysílání sponzorovan˘ch pofiadÛ
V oblasti vysílání sponzorovan˘ch pofiadÛ posílil zájem klientÛ, coÏ se projevuje ve zv˘‰ení v˘no-

sÛ oproti roku 1999 o 26 588 tis. Kã, tj. o 24,4 %, a oproti rozpoãtu o 14 732 tis. Kã. 
PfieváÏná vût‰ina obchodních pfiípadÛ byla rovnûÏ zaji‰tûna agenturou ARBOmedia.net Praha, s.r.o.
Znaãné zlep‰ení dosáhly i v˘nosy za vysílání pofiadÛ Sazky, a.s, (+26 787 tis. Kã) v návaznosti na

nové smluvní podmínky v roce 2000.
V̆ roba pofiadÛ, zejména koprodukãních, vykazuje oproti roku 1999 vy‰‰í pfiíjmy o 4 527 tis. Kã,

tj. o 15,9 %.

4.1.2.  Sponzoring

4.1.3.  Prodej práv
Úspû‰ná byla ãinnost âeské televize v oblasti prodeje práv v˘razn˘m zlep‰ením oproti minulému

roku o 4 889 tis. Kã (o 10,5 %).

Sportovní pofiady 38 218

âasomíra 23 338

Poãasí 27 057

Ostatní 46 794

Celkem 135 407

Tab. 18
Sponzoring (v tis. Kã)
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Naproti tomu v˘nosy z prodeje sluÏeb, pfiestoÏe vykazují splnûní plánovaného objemu, nedo-
sáhly úrovnû roku 1999 o 4 676 tis. Kã, tj. o 4,0 %.

4.1.4.  Ostatní v˘nosy
Ostatní v˘nosy byly vykázány v celkové v˘‰i 389 821 tis. Kã a pfiedstavují je zejména:

4.1.5.  âerpání rezervy na opravy HIM
V roce 2000 zahájila âeská televize v Praze ãerpání rezervy na opravy hmotného investiãního ma-

jetku tvofiené v souladu se zákonem ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

Tato rezerva byla pouÏita ve v˘‰i 22 197 tis. Kã v âT v Praze a 1 662 tis. Kã v TS Ostrava;
opravná poloÏka k pohledávkám byla zúãtována v ãástce 865 tis. Kã.

Prodej práv do zahraniãí 24 862

Prodej práv v tuzemsku 2 773

Merchandising 500

Audio 2 435

Video 5 315

Ostatní 244

Mezisouãet 36 129

Prodej práv ke sportovním pfienosÛm 3 696

Kinodistribuce 9 589

Ostatní 2 191

Celkem 51 605

Tab. 19
Teleexport – prodej práv (v tis. Kã)

V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 35 854

Úroky pfiijaté 18 499

Kurzové zisky 16 533

V˘nosy z kompenzací 38 452

Zúãtování s EBU (pozem. stanice, pronájem spoj. kapacit) 14 489

TrÏby z prodeje HIM, DHIM 9 755

TrÏby z prodeje materiálu 10 493

V˘nosy minul˘ch let 5 048

V˘nosy z likvidace a.s. âT Invest 209 470

Ostatní /aktivace, náhrady ‰kod, prodej v˘robkÛ a zboÏí/ 31 228

Tab. 20
Vybrané „Ostatní v˘nosy“ v roce 2000 (v tis. Kã)
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4.2.  Náklady

Upraven˘ rozpoãet nákladÛ na rok 2000 byl rozepsán ve shodném objemu s pfiedpokládan˘mi pfií-
jmy, av‰ak v dÛsledku mimofiádn˘ch vlivÛ do‰lo k pfiekroãení o 1,5 %, tj. o 72 475 tis. Kã. Pfiekroãení
rozpoãtu nákladÛ ovlivnily zejména rozsáhlé investice do v˘roby pofiadÛ kryté nadplánovan˘mi v˘nosy
v˘robních útvarÛ. V̆ ‰i  nákladÛ negativnû ovlivnil zv˘‰en˘ podíl DPH na vstupu, u kterého nelze v sou-
ladu se zákonem ã. 588/1992 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, uplatnit nárok
na odpoãet, zv˘‰ené úhrady ochrann˘m organizacím vãetnû provozovacích honoráfiÛ, kurzové ztráty
a mimofiádné náklady v souvislosti s tzv. „krizí v âT“.

Rozpoãet nákladÛ na rok 2000 byl sestaven jako vyrovnan˘ za pfiedpokladu zapojení mimofiádn˘ch
v˘nosÛ z likvidace âT Invest, a.s., které po odpoãtu souvisejících nákladÛ ãinily 169,4 mil. Kã.

Celkov˘ objem nákladÛ v roce 2000 pfiekroãil úroveÀ pfiedchozího roku o 311 864 tis. Kã, te-
dy o 6,8 %.

Kromû rÛstu spotfiebitelsk˘ch cen, kter˘ dle údajÛ âSÚ dosáhl v roce 2000 3,9 %, plnûní do znaã-
né míry ovlivnil nákup monopolních práv zejména v souvislosti s vysíláním finanãnû nároãn˘ch pfieno-
sÛ z LOH v Sydney (+ 77 413 tis. Kã).

Vzhledem k tomu, Ïe âeská televize uplatÀuje nárok na odpoãet DPH pomocí koeficientu, je ãást
danû, u které odpoãet nelze uplatnit, hrazena z rozpoãtu âeské televize. V roce 2000 ãinily tyto náklady
170 886 tis. Kã, tj. o 32 120 tis. Kã více oproti roku 1999.

4.2.1.  Nákup práv

Tuzemsko 114 626

Zahraniãí 211 281

Ostatní 70 879

Celkem 396 786

Z toho:

Agenturní zpravodajství 51 251

Sportovní pfienosy 123 952

PC pfievzat˘ch pofiadÛ

âeské filmy 130 847

Dokumenty 15 979

Dramatická tvorba 41 930

Ostatní 32 827

Tab. 21
Nákup práv v roce 2000 (v tis. Kã)
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4.2.2. Osobní náklady 
Osobní náklady zahrnují mzdy, honoráfie za pfiíspûvky, ostatní pfiíjmy fyzick˘ch osob, zákonné, so-

ciální a zdravotní poji‰tûní a sociální náklady a vykazují nárÛst o 3,4 %, tj. v úhrnu o 35 338 tis. Kã.
V ãerpání nákladÛ na mzdy a zákonné sociální a zdravotní poji‰tûní se promítá plo‰ná valorizace

mezd zamûstnancÛ k 1. 4. 2000 o 2,1 % a k 1. 11. 2000 o 1 % v souladu s uzavfienou kolektivní smlou-
vou. Kromû toho bylo zaji‰tûno krytí mzdov˘ch úprav na základû dohody vedení âT s NOO k postup-
nému odstraÀování nerovností v systému odmûÀování, zejména ve specializovan˘ch televizních profe-
sích, a to zv˘‰ení o 1 % s úãinností od 1. 11. 2000.

Stav fyzick˘ch osob zejména v souvislosti s reorganizací redakce zpravodajství vzrostl oproti roku
1999 o 26 fyzick˘ch osob.

Podstatn˘ nárÛst o 34 217 tis. Kã, tj. o 8,3 %, zaznamenaly honoráfie vyplacené fyzick˘m a práv-
nick˘m osobám, vãetnû navazujících provozovacích honoráfiÛ a úhrad ochrann˘m organizacím.

(Podrobnû viz v Pfiíloze ã. 5.6. – Poãet zamûstnancÛ a mzdové náklady k 31. 12. 2000.)

4.2.3.  Pofiízení investic
Celkové investiãní v˘daje âeské televize v roce 2000 dosáhly v˘‰e  455 475 tis. Kã. 
V rámci hmotn˘ch  investic bylo na investiãní akce technologického charakteru vãetnû moder-

nizací a rekonstrukcí vynaloÏeno 169 597 tis. Kã a na nákup kusov˘ch investic 242 667 tis. Kã. 
Z objemovû nejvût‰ích investiãních akcí v kategorii hmotn˘ch investic byly v roce 2000 dokonãe-

ny  v âT v Praze na Kavãích horách modernizace pracovi‰tû OR 3,  Audioserver – II. etapa, náhrada
systému Getris a náhrada PV 16. Rozestavûné zÛstávají dále akce modernizace studiového rozvodu  II.
etapa, modernizace RK 1,  rekonstrukce strojovny vzduchotechniky a centrálního odtahu objektu zpra-
vodajství. 

V TS Brno se jednalo zejména o modernizaci záznamov˘ch zafiízení, televizní grafiky , dále o mo-
dernizaci TMZ 8 a pracovi‰È pro dokonãování pofiadÛ a vybavení studií ãtecím zafiízením. 

V TS Ostrava byla zahájena rozsáhlá stavební rekonstrukce v hale Ostravû-Radvanicích, a studio tak
kromû dílen stavebnû dekoraãní techniky, skladÛ a garáÏízískalo  i nov˘ velk˘ ateliér pro natáãení tele-
vizních pofiadÛ.  

Nehmotné investice byly pofiízeny ve v˘‰i 43 211 tis. Kã. V prÛbûhu roku pokraãovala 2. etapa
implementace integraãního systému SAP R/3, a to v oblasti fiízení v˘roby, controllingu , materiálového
hospodáfiství a personalistiky. Dále byly zakoupeny dal‰í licence databáze systému Oracle a redakãního
systému AVID a pokraãoval rozvoj systému Provys v oblasti vysílání a rozvoj softwaru pro správu v˘-
poãetní techniky.

Neplánované náklady vynaloÏené v souvislosti s mimofiádnou situací v âeské televizi v roce 2000
dosáhly 5 830 tis. Kã a zúãtované náklady na likvidaci âT Invest, a.s., 40 078 tis. Kã.

V oblasti odpisÛ investiãního majetku do‰lo k rÛstu nákladÛ o 13 396 tis. Kã a novû stanovené po-
platky âTÚ za pfiidûlení kmitoãtÛ v souladu se zákonem ã. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a s prová-
dûcím nafiízením vlády ã. 181/2000 Sb. byly zúãtovány ve v˘‰i 10 176 tis. Kã.

4.2.4.  Struktura nákladÛ
Z celkového objemu nákladÛ pfiipadá rozhodující ãást ve v˘‰i 3 914 900 tis. Kã (tj. 80,3 %) k za-

bezpeãení základního poslání âeské televize, tj. na v˘robu a vysílání programu. 



4.2.5. V¯ROBA PO¤ADÒ

-61 -

Ke krytí nákladÛ na v˘robu pofiadÛ vãetnû jejich nákupu bylo pouÏito 3 021 874 tis. Kã. 
Spoleãné náklady na v˘robu a vysílání, které zahrnují pfiedev‰ím náklady na ‰ífiení signálu byly vy-

ãísleny na 893 026 tis. Kã. Jedná se o pronájem kapacit vysílaãÛ a pfievadûãÛ, distribuãní síÈ a dále pro-
nájem obrazov˘ch a zvukov˘ch okruhÛ, které slouÏí k propojení pfienosu  odbavovaného signálu.

4.2.5.  V˘roba pofiadÛ
Oproti roku 1999 investovala âeská televize v roce 2000 do v˘roby pofiadÛ o 208,7 mil. Kã více,

z toho ãiní 93,5 mil. Kã zv˘‰ené náklady na v˘robu sportovních pfienosÛ v dÛsledku MS v kopané a LOH
v Sydney.

Z prostfiedkÛ na v˘robu pofiadÛ byla financována celá fiada nároãn˘ch projektÛ, napfi. ·ípková RÛ-
Ïenka, Zdivoãelá zemû II, Ranã u Zelené sedmy II a âesk˘ duch, vyrábûn˘ch âT v Praze, âetnické hu-
moresky v TS Brno a O ztracené lásce v TS Ostrava.

Obdobnû jako v minul˘ch letech se âeská televize znaãnou mûrou podílela na ãeské filmové tvor-
bû, a to ãástkou cca 39 mil. Kã; jedná se o fiadu titulÛ, z nichÏ finanãnû nejnároãnûj‰í byly Tmavomodr˘
svût, Kruh, Kytice, Musíme si pomáhat, Obûti a vrazi, Cesta z mûsta, Princezna ze mlejna II.

PrÛmûrné náklady na hodinu v˘roby se zv˘‰ily z 366 tis. Kã v roce 1999 na 418 tis. Kã v roce 2000,
tj. o 14 %. Jejich úroveÀ v‰ak odpovídá prÛmûrn˘m nákladÛm v roce 1988, kter˘ je z hlediska uskuteã-
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Struktura nákladÛ âT v letech 1995 aÏ 2000 podle ãinnosti (v mil. Kã)
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nûní mimofiádn˘ch a finanãnû nároãn˘ch  sportovních pfienosÛ srovnateln˘ s rokem 2000. 
V roce 2000 do‰lo k v˘raznému poklesu nákupu pofiadÛ v producentském centru pfievzat˘ch

pofiadÛ, coÏ se promítá do struktury v˘roby. Zv˘‰en˘ rozsah vysílání sportovních pfienosÛ se projevil po-
klesem v˘roby ostatních ÏánrÛ, zejména pofiadÛ publicistick˘ch a umûleck˘ch.

(Podrobnû viz Pfiílohu 5.7. – PrÛmûrné skuteãné náklady na v˘robu vybran˘ch pofiadÛ v roce 2000.)
Náklady na ãinnost servisních útvarÛ, které jsou nezbytné pro zabezpeãení v˘roby a vysílání pofia-

dÛ, ãiní celkem 798 333 tis. Kã, tj. 16,4 % z celkového objemu.
Podstatnou ãást nákladÛ servisních útvarÛ tvofií v˘daje na hospodáfiskou správu objektÛ vãetnû ná-

kladÛ spojen˘ch s jejich opravou a udrÏováním, na které bylo v roce 2000 vynaloÏeno 76 439 tis. Kã;
z toho 23 859 tis. Kã bylo hrazeno z vytvofiené rezervy na opravy hmotného investiãního majetku.

Útvar informatiky zaji‰Èuje v˘poãetní servis a v˘‰i tûchto nákladÛ ovlivÀuje zavádûní nového inte-
grovaného informaãního systému SAP R/3, kter˘ umoÏní propojení jednotliv˘ch modulÛ a jejich vzá-
jemnou kompatibilitu. Podstatnou ãást nákladÛ servisních útvarÛ tvofií v˘daje na hospodáfiskou správu
objektÛ vãetnû nákladÛ.

Náklady útvarÛ fieditele programu zahrnují mimo jiné i v˘zkum sledovanosti, jehoÏ v˘sledky jsou
vyuÏívány pro hodnocení a zafiazování pofiadÛ do vysílání, k prodeji reklamních ãasÛ a dal‰ímu rozho-
dovacímu fiízení. K úhradû spoleãného projektu mûfiení pomocí peoplemetrÛ s ostatními televizními or-
ganizacemi bylo pouÏito 29 459 tis. Kã.

Mezi servisní útvary dále patfií fieditelské a ekonomické útvary, Public Relations a Promotion zahr-
nující náklady na propagaci a reklamu, grafiku a teletext, personální útvar vãetnû nákladÛ na ‰kolení za-
mûstnancÛ a vnitfiní sluÏby zaji‰Èující stravování zamûstnancÛ, úklid, ostrahu, provoz kopírovacích zafií-

Období Náklady V˘roba programu PrÛmûrné náklady

 na v˘robu vãetnû nakupovan˘ch na hodinu v˘roby

 programu pofiadÛ a nákupu

(v mil. Kã) (v hod.) (v tis. Kã)

1993 1 945,20 5 776 337

1994 1 963,70 6 201 317

1995 1 994,30 7 353 271

1996 2 166,40 6 927 313

1997 2 405,90 6 420 375

1998 2 802,70 6 940 404

1999 2 813,20 7 686 366

2000 3 021,90 7 230 418

Tab. 22
Náklady na v˘robu ve vazbû na objem realizované v˘roby programu

Rok 1999 Rok 2000

Televizní v˘roba 6 333 6 269

Zakázková v˘roba 139 102

Nakupované pofiady 1 214 859

Celkem 8 686 7 230

Tab. 23
Struktura v˘roby (v hod.)
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zení, podatelnu a dal‰í sluÏby.

4.2.6.  Náklady na spoje

4.2.7.  Ostatní nev˘rovní náklady
Ostatní nev˘robní náklady zahrnují zejména poji‰tûní majetku âeské televize, tvorbu rezerv

Útvar Rok Rok Rok Rozdíl

Období 1998 1999 2000 1999/2000

 PC publicistiky a dokumentaristiky 729 938 776 -162

 PC umûleck˘ch pofiadÛ 847 955 842 -113

 PC pfievzat˘ch pofiadÛ 1 516 1 784 1 446 -338

 redakce zpravodajství 1 886 2 082 2 067 -15

 redakce sportu 1 139 948 1 161 213

 redakce publicistiky 0 0 34 34

 ostatní (fieditelství programu, archiv

 a program. fondy, Public Relations) 111 213 134 -79

 âT v Praze 6 228 6 920 6 460 -460

 TS Brno 379 441 397 -44

 TS Ostrava 333 325 373 48

 âESKÁ TELEVIZE celkem 6 940 7 686 7 230 -456

Tab. 24
Podíl jednotliv˘ch útvarÛ âeské televize na v˘robû programu (v hod.)

Spojové náklady na ‰ífiení signálu

âT 1 - vysílaãe a pfievadûãe 225 305

âT 2 – vysílaãe a pfievadûãe 161 236

Distribuãní síÈ 64 670

Místní okruhy (zvuk, obraz) 16 885

Vysílaní prostfiednictvím Internetu 3 882

Mezisouãet 471 978

Ostatní spojové náklady

Mezinárodní pfienosy 42 723

Pfiíspûvková síÈ 14 814

Mobilní pfienosy 17 769

Telefon a faxy 39 093

Náhrady âeské po‰tû za inkaso tv poplatkÛ 112 154

Po‰tovné a ostatní spojové náklady 5 512

Celkem 704 043

Tab. 25
Náklady na spoje v roce 2000 (v tis. Kã)



4.3. HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK

-64 -

a opravn˘ch poloÏek k pohledávkám, daÀové zatíÏení, náklady na audit a poradenské sluÏby, ãlenské
pfiíspûvky organizacím, kursové ztráty a mimofiádné náklady. Úhrnem dosáhly 163 535 tis. Kã a tvofií
3,3 % z celkov˘ch nákladÛ.

4.3.  Hospodáfisk˘ v˘sledek

Rozpoãet âeské televize na rok 2000 byl sestaven jako vyrovnan˘, av‰ak v dÛsledku pfiekroãení
plánovan˘ch nákladÛ o 72 475 tis. Kã (o 1,5 %) i pfies zlep‰ení pfiíjmové stránky rozpoãtu o 54 366
tis. Kã (o 1,1 %) bylo hospodafiení âeské televize ztrátové. Vykázaná ztráta ve v˘‰i 18 109 tis. Kã
vznikla v dÛsledku mimofiádn˘ch neplánovan˘ch vlivÛ.

K úhradû vzniklé ztráty budou pouÏity finanãní zdroje vytvofiené z v˘sledku hospodafiení v minu-
l˘ch letech. 

(Agregáty z rozpoãtu a jeho plnûní viz v Pfiíloze 5.8. – Finanãní plán, skuteãnost, rozdíl.)


