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Reakce na stanovisko Českého rozhlasu a České televize 
ze dne 7. března určené Senátu pro účely projednávání 
novely zákona o DPH (tisk 53) 

 
Návrh na změnu zákona o DPH v rozsahu, v němž umožňuje Českému rozhlasu a České televizi 
uplatnění plného odpočtu u bezúplatného veřejnoprávního vysílání (tj. u neekonomické činnosti), je 
nepřípustný z těchto důvodů: 
 

1. Je v rozporu se Sm ěrnicí Rady o spole čném systému DPH  a související judikaturou SDEU. 
Plný nárok na odpočet je připuštěn pouze ve Směrnicí vyjmenovaných případech a rozhodně 
ne ve vztahu k neekonomické činnosti. Tvrzení ČRo a ČT jsou v tomto ohledu mylná a 
zavádějící. 

2. Mylné a zavádějící je i tvrzení obou médií, podle něhož zákon o DPH nedostatečně 
implementuje Směrnici, poněvadž neuvádí pravidla, jak odpočet krátit. Opak je pravdou – zákon 
tato pravidla zavedl.   

3. Navíc je Finan ční správou zve řejněn pokyn z roku 2005, který obsahuje návod, jak odpočty 
krátit, určený práv ě pro ve řejnoprávní subjekty . 

4. Není pravdou ani to, že si členský stát může určit rozsah  odpočtu. Členský stát si totiž může 
určit pouze zp ůsob, jak rozsah odpo čtu vypo čítat/zjistit , jsou-li nákupy použity jak pro 
činnost neekonomickou, tak pro činnost ekonomickou. Přitom však je vázán základními pravidly 
systému, mezi něž patří i to jasné pravidlo, že odpo čty nelze čerpat pro ú čely neekonomické 
činnosti . Členské státy nemohou umožnit uplatnění odpočtu v rozsahu větším ani menším.  

5. Novela, jak byla doplněna pozměňovacím návrhem VOJAN, přesto jasně a cíleně ukládá 
správci dan ě povinnost  vyplácet nároky na odpočet ČRo a ČT v plné výši. 

6. Jsou-li v průběhu veřejnoprávního vysílání poskytovány reklamy či obchodní sdělení, je třeba 
pro účely DPH identifikovat, kolik služeb bylo poskytnuto a jakou povahu tyto služby měly. 
Dospěje-li ČRo nebo ČT k závěru, že bylo poskytnuto více různých služeb (např. zpravodajství 
a reklama v jednom bloku) a k těmto službám byly použity společné náklady, nastane 
povinnost krátit da ň na vstupu z t ěchto náklad ů podle § 75 zákona o DPH . Dokonce i jiné 
zákony vyžadují odlišování různých činností a poskytovaných služeb, stávající metodiku lze 
tedy po případné úpravě použít i pro DPH.  

7. Tvrzení autorů dokumentu, že veřejnoprávní vysílání je s reklamou nedílně spjato, a proto je 
nutno uplatnit plný nárok na odpočet daně, neobstojí už jen proto, že mezi zákonnými 
povinnostmi obou médií vysílání reklamy či obchodních sdělení není. Pokud by návrh m ěl být 
přijat, bylo by hypoteticky možné dokonce p ři úplné absenci reklamy nebo jiné 
podnikatelské činnosti provád ět pouze ve řejnoprávní neekonomickou činnost, nicmén ě 
s plným nárokem na odpo čet dan ě na vstupu.  To je zcela absurdní představa příčící se 
základům fungování systému DPH – žádný subjekt v pozici koncového spotřebitele nemůže 
uplatnit nároky na odpočet daně, aniž by státu cokoli na výstupu odvedl za plnění poskytovaná 
v ČR. 

8. Argumenty ČRo a Čt spočívající v tvrzení, že ušetřené odpočty se použijí k „bohulibým“ účelům, 
jsou v daném sporu zcela irelevantní, byť vedené dobrým úmyslem. Nelegáln ě získané 
prost ředky nelze legalizovat pomocí zp ůsobu jejich využití . Podobně by mohly 
argumentovat např. vysoké školy, jejichž rozpočet je, jak známo, napjatý, nebo obce. 

9. Při schválení návrhu hrozí, že Komise zahájí s Českou republikou řízení pro porušení práva 
EU, z čehož by mohl vyplynout i významný finanční postih. 

10. Při schválení návrhu bude dále nutno řešit i nedovolenou ve řejnou podporu . 
 
Výše uvedené je blíže rozvedeno přímo v dokumentu – viz níže komentáře červeně. Věříme, že takovým 
způsobem je lépe ilustrováno to, že autoři dokumentu překrucují fakta a zavádějícím způsobem se snaží 
ovlivnit mínění zákonodárců. 
 
V příloze jsou pak znění všech externích zdrojů, na které se v komentáři odvoláváme. 
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Vážená paní senátorko / Vážený pane senátore,  
Senát Parlamentu ČR  
Valdštejnské nám. 17/4  
118 01 Praha 1  
 
V Praze dne 7. března 2017  
 
Senát Parlamentu ČR bude projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní (senátní tisk č. 53). Součástí tohoto tzv. daňového balíčku, kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní - EU a který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 13. 1. 2017 výrazně převažující většinou 
77 % hlasů přítomných poslanců schválila (sněmovní tisk 873), je i novela zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zmíněná novela uspokojivě řeší závažné problémy Českého rozhlasu a České televize způsobené 
nedokonalou implementací práva EU, která se týká odvodů DPH, což vede k omezení možnosti využít 
rozhlasové a televizní poplatky v plné výši k financování veřejné služby pro občany České republiky, 
protože část poplatků musí být použita k úhradě DPH.  
 
KOMENTÁŘ:  
 
Závažné problémy, o kterých autoři dokumentu hovoří, jsou zjevně pouze finančního rázu – zde 
pravděpodobně lze připustit, že ČT a ČRo má napjatý rozpočet, ten ovšem nelze sanovat nelegitimní 
novelou zákona o DPH.  
 
Jakékoli problémy z pohledu aplikace DPH je nutno odmítnout. Zákon o DPH totiž obsahuje  nástroje, 
pomocí nichž musí subjekt, který použije nakoupené zboží a služby jak pro ekonomickou činnost, tak 
pro činnost neekonomickou (např. bezúplatnou), krátit své odpočty na vstupu. Evropské právo je v 
daném ohledu zcela uspokojivě implementováno. Viz k tomu např.  
 

• Zákon o DPH § 75 odst. 1 
• Rozhodnutí Soudního dvora EU C-515/07, bod 37  
• Článek 168 Směrnice Rady 2006/112/ES 

 
Autoři dokumentu zcela nepatřičně navozují dojem, že existuje jakási nedokonalá implementace 
Směrnice, která by způsobovala, že část poplatků musí být použita k úhradě DPH, a proto poplatky 
nemohou celé posloužit k financování veřejné služby. ČRo ani ČT z přijatých poplatků ale daň neodvádí. 
Jejich tvrzení je třeba porozumět tak, že v ceně zboží a služeb nakoupených pro potřeby 
veřejnoprávního vysílání je obsažena DPH, kterou obchodníci – dodavatelé musejí státu odvést a kterou 
ČRo ani ČT nemohou na vstupu uplatnit. Platí to standardně nejen pro tyto dva subjekty, ale i pro jiné 
veřejnoprávní či neziskové organizace (obce, kraje, školy, nestátní neziskové subjekty, apod.), které 
musejí ve svých rozpočtech počítat s tím, že v ceně svých nákupů platí i DPH, kterou nemohou na 
vstupu odečíst. Z pohledu DPH jsou v postavení konečného spotřebitele, který nese břemeno DPH a 
jímž je i občan. To je ale plně v souladu se zákonem o DPH i s právem EU. Viz k tomu např.  
 

• Zákon o DPH § 72 (5) 
• Rozhodnutí Soudního dvora EU C-515/07, body 27, 28 

 
 
Obracíme se na Vás proto se zdvo řilou žádostí o podporu zmín ěné novely zákona.  
 
Hlavním cílem projednávané novely zákona o DPH je vyplnit mezeru v zákoně, ve kterém není upraveno 
uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, kdy plátce svoji činnost vykonává částečně 
bezúplatně. Impulsem k této novele byl rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 2016, C-11/15 (dále 
jen „rozsudek SD“), který potvrdil, že rozhlasové a televizní poplatky nejsou úplatou za rozhlasové či 
televizní vysílání.  
 
KOMENTÁŘ: Je samozřejmé, že pro ČT a ČRo byl impulzem pro novelu právě citovaný rozsudek, 
protože díky němu ČRo prohrál dlouholetý spor s Finanční správou ČR o to, zda má mít nárok na 
odpočet v plné výši. 
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SDEU v kauze C-11/15 (Český rozhlas) rozhodl, že koncesionářské poplatky nejsou úplatou za 
veřejnoprávní vysílání, tedy že je veřejnoprávní vysílání ČRo činností bezúplatnou (tj. neekonomickou). 
Z toho plyne, že lze uplatnit nárok na odpočet pouze zčásti, a to v rozsahu, v němž se nakoupené zboží 
a služby použijí pro činnost ekonomickou, např. reklamu). Tato povinnost vzniká plátci dle § 75 zákona 
o DPH (viz výše). Žádná mezera v zákoně o DPH není. Zákonodárce nechává na plátci pouze způsob 
stanovení poměru (klíč k rozdělení odpočtů)), neboť ten závisí na povaze zboží a služeb na vstupu i na 
výstupu a může být různý (např. plošné metry u nemovitostí, ujeté km u automobilů apod.). Pro případy, 
kdy plátce v praxi těžko nalézá klíč, zveřejnila Finanční správa v lednu 2005 na svých webových 
stránkách možnost „univerzálního stanovení poměru“ pomocí výnosové metody „Uplatňování nároku 
na odpočet daně v poměrné výši u veřejnoprávních subjektů“.  
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-
hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/narok-na-odpocet-dph/uplatnovani-naroku-
na-odpocet-dane-2042 
 
Podle našeho názoru navržená novela zákona je v souladu se směrnicí Rady EU o DPH 
(dříve77/388/EHS, nyní 2006/112/ES – dále jen „směrnice“), neboť respektuje neutralitu systému DPH, 
která je jedním z hlavních pilířů tohoto systému, a doplňuje, co již od přistoupení ČR k EU v zákoně o 
DPH mělo být, totiž úpravu nároku na odpočet daně v případech, kdy přijatá plnění jsou použita pro 
poskytování služby veřejného televizního nebo rozhlasového vysílání, za které vysílatelé obdrží úplatu 
pouze zčásti, a to ve formě příjmů z vysílání obchodních sdělení.  
 
KOMENTÁŘ: Návrh je v hrubém rozporu s principem neutrality a v žádném případě, jak tvrdí ČRo a ČT, 
princip neutrality nerespektuje. V daném případě princip neutrality znamená, že DPH nesmí zatížit 
plátce (např. podnikatele), je v jeho účetnictví pouze průběžnou položkou, neboť její břemeno nese 
konečný spotřebitel. Plátce – podnikatel odvádí daň na výstupu a může si nárokovat odpočet na vstupu, 
zatímco konečný spotřebitel platí DPH v ceně svých nákupů, na výstupu nic neodvádí a nárok na 
odpočet si uplatnit nemůže. V rozporu s tímto principem by naopak bylo, kdyby si konečný spotřebitel, 
jímž je v daném případě i ČRo a ČT, mohl uplatnit odpočet na vstupu, aniž by na výstupu cokoli státu 
odvedl.  
 
Viz k tomu Směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému DPH,  článek 1. 
 
Názor, že navržená úprava je v rozporu se směrnicí, není opodstatněný. Jak výslovně konstatoval i 
Soudní dvůr EU v rozsudku SD, směrnice konkrétní úpravu pro tyto případy neobsahuje a ponechává 
členským státům prostor, aby nárok na odpočet upravily. Důvod je objektivní – v každém členském státě 
je veřejnoprávní rozhlas či televize financována jiným způsobem a jinak je realizováno a regulováno 
vysílání reklam, sponzorování pořadů apod. Proto mají členské státy samy stanovit pravidlo, jak má být 
nárok na odpočet DPH v takovýchto případech upraven.  
 
KOMENTÁŘ: Členské státy mají stanovit způsob, jak zjistit (vypočítat) rozsah (výši) odpočtu, aby 
výsledek odpovídal výše uvedeným principům. Nemohou tedy umožnit uplatn ění odpo čtu v rozsahu 
větším nebo menším . To koneckonců vyplývá i z přípravných materiálů týkajících se výše zmíněného 
rozsudku SDEU ve věci Českého rozhlasu. Tvrzení autorů dokumentu je tak klamné. DPH je plně 
harmonizovanou daní, není tedy ponecháno na vůli členských států, aby určily, komu odpočet umožní 
a komu nikoli. Otázka odlišného financování a regulace veřejnoprávního televizního nebo rozhlasového 
vysílání s tím nemá nic společného a nelze ji směšovat s pravidly uplatňování DPH. 
 
Viz k tomu: stanovisko generálního advokáta Szpunara ve věci C-11/15 Český rozhlas, bod 62 
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Novela tak řeší situaci, kdy veřejnoprávní vysílání je pouze z části předmětem DPH (neboť je z části 
vykonáváno bezúplatně) a stanoví, jak snížit nárok na odpočet daně z přijatých plnění tak, aby odpovídal 
poměru, v jakém jsou tato plnění použita pro činnosti, které jsou předmětem daně. Není tedy pravdou, 
že novela má umožnit uplatňovat veřejnoprávním vysílatelům plný nárok na odpočet DPH. Naopak 
stanoví poměrný způsob krácení nároku na odpočet u přijatých plnění.  
 
KOMENTÁŘ: Autoři dokumentu tvrdí, že veřejnoprávní vysílání je poskytováno zčásti za úplatu a zčásti 
bezúplatně. Toto tvrzení je pro DPH naprosto irelevantní. Zákon o DPH totiž pracuje pro dané účely 
pouze s pojmy „poskytnutí služby“ a „dodání zboží“. Není tedy vyloučeno, aby z veřejnoprávního vysílání 
plynuly těmto subjektům jak příjmy, které nejsou úplatou za službu (tj. poplatky), tak příjmy, které úplatu 
za službu představují a jsou podrobeny DPH. Je-li například ve vzdělávacím pořadu nebo ve 
zpravodajství zveřejněna reklama či obchodní sdělení, představuje toto vysílání z pohledu DPH dvě 
služby. Jedna je poskytnuta bezúplatně (vzdělávací pořad pro veřejnost), druhá pak úplatně (pro 
objednatele reklamy) s povinností přiznat z této úplaty daň na výstupu a s možností uplatnit nárok na 
odpočet u odpovídající části nakoupených produktů použitých pro vysílání (§ 75 zákona o DPH). 
 
Autoři dokumentu rovněž navozují dojem, cílem návrhu je snížit nárok na odpočet ČRo a ČT a ustálit ji 
na správnou úroveň. Jde o klamné tvrzení. Novela jasn ě a cílen ě ukládá správci dan ě vyplácet 
nároky na odpo čet těmto dv ěma subjekt ům v plné výši. 
 
Návrh novely vychází z toho, že v rozhlasovém ani televizním vysílání nelze oddělit například reklamu, 
sponzorské vzkazy či umísťování značkových výrobků do vysílaných pořadů od vysílání ostatních 
pořadů. Tyto reklamní pořady tvoří neoddělitelnou součást veřejnoprávního vysílání, a to jak fakticky, 
tak podle zákonných předpisů, které zahrnují do rozhlasového a televizního vysílání i vysílání reklam a 
obdobných vysílání. Jedná se o zákon o ČRo, zákon o ČT, zákon o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, zákon o DPH samotný či harmonizovaná klasifikace ekonomických činností 
(NACE). I generální advokát ve svém stanovisku k předběžné otázce NSS uvedl, že „obchodní sdělení 
jsou určena posluchačům programů provozovatele vysílání, takže jejich vysílání je neoddělitelně spjato 
s vysíláním programů“. Veřejnoprávní vysílání tak představuje ekonomickou činnost, která je 
poskytována zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně.  
 
KOMENTÁŘ: Konstatování generálního advokáta, že „obchodní sdělení jsou určena posluchačům 
programů provozovatele vysílání, takže jejich vysílání je neoddělitelně spjato s vysíláním programů“ se 
vztahuje ke komer čním médiím, která jsou nucena dosáhnout takových vý nosů, aby jimi 
minimáln ě pokryla své náklady . Veřejnoprávní média naopak nejsou na vedlejších příjmech z reklam 
existenčně závislá. ČRo a ČT tedy argumentuje přesným opakem toho, co generální advokát prohlásil. 
 
Viz k tomu: stanovisko generálního advokáta Szpunara ve věci C-11/15 Český rozhlas, bod 53 
 
Je třeba zdůraznit, že tvrzení autorů dokumentu, že veřejnoprávní vysílání je s reklamou nedílně spjato, 
neobstojí ani proto, že mezi povinnostmi obou médií, danými příslušnými zákony, vysílání reklamy či 
obchodních sdělení není. 
 
Pokud by novela měla být přijata, bylo by hypoteticky možné dokonce reklamu nevysílat a provádět tak 
pouze veřejnoprávní neekonomickou činnost, nicméně s plným nárokem na odpočet daně na vstupu. 
To je zcela absurdní představa příčící se základům fungování systému DPH – žádný subjekt v pozici 
koncového spotřebitele nemůže uplatnit nároky na odpočet daně. 
 
Platné znění zákona stanoví pouze pravidlo pro krácení nároku na odpočet ve vztahu k osvobozeným 
plněním1 nebo plněním, která jsou použita pro činnost, která není ekonomickou činností2. NSS v 
posledním rozsudku v dané věci ze srpna 2016 uvedl, že rozhlasové poplatky nejsou úplatou za 
rozhlasové vysílání, z čehož údajně vyplývá, že ČRo poskytuje službu veřejného vysílání bezúplatně. 
To by byl správný závěr, pouze pokud by rozhlasové a televizní vysílání bylo hrazeno výlučně z poplatků 
(v intenci výlučného financování veřejného vysílání zákonnými poplatky hodnotil věc i Soudní dvůr EU). 
Tak tomu však není, když ČRo i ČT náleží úplata za obchodní sdělení vysílaná v rámci veřejnoprávního 
vysílání.  
 

                                                
1 § 76 zákona o DPH 
2 § 75 zákona o DPH 
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KOMENTÁŘ: Zákon o DPH obsahuje dvě pravidla pro krácení odpočtu. Dle § 76 je odpočet krácen, je-
li nakoupené zboží či služba použito současně k plněním zdanitelným i osvobozeným bez nároku na 
odpočet daně.  Podle tohoto ustanovení by média krátila odpočet v případě, že by poplatky byly 
považovány za úplatu za veřejnoprávní vysílání. Pak by byly tyto služby osvobozeny od daně podle § 
53 zákona o DPH s výjimkou reklam, které jsou zdanitelným plněním. Druhým nástrojem pro krácení 
odpočtu, který má zákon o DPH k dispozici, je § 75, jenž se použije v případě, že je nakoupené zboží 
či služba použito současně k neekonomické činnosti i ke zdanitelným plněním. Z pohledu systému 
DPH nelze jednu službu považovat za částečně bezúplatnou . Vždy je třeba identifikovat, které 
služby obsažené v jednom pořadu jsou reklamou a které hlavní činností daného média, pro niž bylo 
založeno. Jestliže jsou v jednom pořadu obsaženy obě služby, pak nezbývá, než krátit odpočty podle § 
75. 
 
Zákon o ČT navíc ukládá televizi povinnost oddělovat ekonomické a neekonomické činnosti, z toho je 
patrné, že sledování služeb podle jejich povahy je možné a lze  předpokládat, že ČT tuto povinnost 
také plní . K tomu viz § 11a Zákona o ČT. 
 
K výtce, že ze zákona se novelou vypouští § 53, podle nějž je vysílání provozovatelů ze zákona 
osvobozené od daně, avšak s výjimkou vysílání reklam, teleshoppingu nebo sponzorování, je třeba 
uvést, že toto ustanovení je tzv. mrtvé ustanovení, které nelze aplikovat. V rozsahu, v jakém je 
financováno zákonnými poplatky, není veřejnoprávní vysílání předmětem daně, a tedy jej není třeba 
osvobozovat, a ve zbytku dani podléhá (a vždy podléhalo). Z tohoto důvodu je existence daného 
ustanovení nadbytečná.  
 
Vzhledem k tomu, že absence příslušných pravidel v zákoně o DPH je důvodem nejistoty v oblasti 
financování České televize a Českého rozhlasu a důvodem sporů s Finanční správou již více než 10 
let, navrhovaná novela ZDP je z těchto naléhavých důvodů určitým předmostím pro obecnější úpravu, 
kterou, pokud víme, Ministerstvo financí ČR zamýšlí v budoucnu realizovat. Je to však zřejmě záměr až 
pro rok 2019. Navržená novela ZDPH je tedy potřebnou legislativní změnou, která je způsobilá zabránit 
nejen nejistotě ohledně daňových povinností veřejnoprávních vysílatelů, ale též řadě soudních sporů, 
které trvají již více než 10 let a zatěžují jak veřejnoprávní vysílatele, tak státní správu.  
 
KOMENTÁŘ: Není důvodu předvídat jakékoli další vleklé spory, základní spor týkající se bezúplatnosti 
veřejnoprávního vysílání byl vyřešen. Spor nemusel být vleklý, kdyby Finanční správa respektovala 
judikaturu SDEU, kterou bylo protistranou argumentováno a která také byla Soudním dvorem EU v jeho 
rozhodnutí C-11/15 Český rozhlas plně aplikována. Výsledkem sporu nicméně není, jak výše 
vysvětleno, možnost uplatnění plného odpočtu, nýbrž jen stanovení techniky (způsobu) jeho krácení. 
 
Nápravou problematiky DPH pro média veřejné služby se opakovaně zabýval Volební výbor Poslanecké 
sněmovny. Podpořil úpravu zákona o DPH tak, aby prostředky získané z rozhlasových a televizních 
poplatků byly plně využívány k hlavnímu poslání ČRo a ČT, jak jim ukládá zákon, tj. zejména k výrobě 
a vysílání pořadů včetně ekonomicky náročných pořadů zpravodajských, publicistických, 
dokumentárních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích nebo pořadů pro děti a mládež, ale i pro nové 
technologie, které odpovídají stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb v této oblasti, tj. zejména 
digitalizace rozhlasového a televizního vysílání.  
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ČRo v současnosti u DPH uplatňuje výrazně krácený nárok na odpočet a 95 % objemu DPH z přijatých 
plnění (cca 150 mil. Kč ročně) vstupuje v ČRo do provozních nákladů, a snižuje tak objem finančních 
prostředků určený především na výrobu a vysílání rozhlasových pořadů. Stejně tak v případě ČT DPH 
bez nároku na odpočet představuje náklad, který musí zaplatit svým dodavatelům, ale nemůže si jej 
nárokovat zpět. Ročně to pro ČT znamená odvést do státního rozpočtu téměř 600 milionů korun, tedy 
zhruba desetinu celkových nákladů ČT.  
 
Navrhovanou novelou zákona o DPH by ČRo mohl ro čně využít dalších 100 až 120 mil. K č na 
rozvoj program ů ČRo – na posílení výroby p ředevším um ěleckých a vzd ělávacích po řadů nejen 
v Praze, ale i v regionálních studiích nebo na vývo j nových formát ů, aby se rozhlas stal 
hybatelem trend ů, které spojují a kultivují českou spole čnost. ČRo by také rozší řil po řizování 
záznamů událostí po celé České republice, čímž by dále rozvíjel své poslání uchovávat a 
rozši řovat kulturní d ědictví. Zám ěrem ČRo je také otev ření regionálních studií ve řejnosti tak, aby 
se stala p řirozenými kulturními centry jednotlivých kraj ů. To vše by bylo realizovatelné bez 
požadavku na zvyšování rozhlasových poplatk ů.  
 
ČT zákon umožní využít finan ční prost ředky z odpo čtu dan ě k financování další etapy 
digitalizace televizního vysílání v souvislosti s u voln ěním pásma pro vysokorychlostní internet. 
Tento krok p ředpokládá vládní Strategie rozvoje zemského digitál ního televizního vysílání, 
schválená v lo ňském roce. Vzhledem ke specifickým podmínkám zemské ho vysílání vyžadují 
podobné digitaliza ční projekty v celé Evrop ě pro krytí náklad ů veřejné zdroje, které by tak ČT 
získala a nenárokovala je z jiných zdroj ů. Odhadovaná ro ční úspora náklad ů ČT ve výši 400 - 430 
milion ů Kč tak může být využita na výdaje spojené s uvedeným p řechodem. Vládní strategie 
očekává náklady státu a provozovatel ů vysílacích sítí na p řechod v úhrnné výši 1,7 mld. K č. 
Krom ě toho by m ěla navíc ČT na proces do roku 2021 vynaložit odhadem 1,8 mld.  Kč na 
pot řebnou technologickou obm ěnu související s p řechodem na nový vysílací standard ve 
vysokém rozlišení a se soub ěžným vysíláním p řechodové sít ě.  
 
KOMENTÁŘ: 
 
Lze chápat, že částky 150 mil. a 600 mil. ročně, které si ČRo a ČT nemohou uplatnit na vstupu, by 
bylo možno smysluplně využít. Totéž však platí i pro neuplatněné odpočty škol, obcí a neziskových 
subjektů. Nakonec i odpočty z osobních nákladů občana by bylo možno smysluplně využít, např. 
k jeho vzdělávání, cestování, odpočinku, u chudších občanů hlavně ke kvalitnější výživě jejich dětí. 
Lze nicméně předpokládat, že Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu, tedy i smlouvu o 
přistoupení k EU, proto, aby ji plnila, a nikoli proto, aby ji porušovala. 
 

Nelze zapomínat ani na skutečnost, že o částku odpočtu neoprávněně uplatněnou na vstupu je 
krácen státní rozpočet a částečně i společné prostředky EU. Důsledky jsou tedy v principu stejné 
jako u podvodných transakcí. 
 
V případě schválení návrhu bude třeba vážně se zabývat otázkou nedovolené veřejné podpory, 
neboť způsob financování je dán zákonem o ČT, a také čelit hrozící žalobě Komise u Soudního 
Dvora EU. 
 
Pokud jde o částky, o které na DPH “přicházejí” ČT a ČRo, je třeba současně uvést, že v případě ČT 
podle rozpočtu na rok 2017 zveřejněného na jejích webových stránkách je tato částka velmi blízká 
jejím podnikatelským příjmům. Pokud by tedy ČT o uplatněný odpočet DPH podle navržené novely 
zvýšila své příjmy (snížila náklady), nemusí fakticky soutěžit s komerčními televizemi o podíl na 
reklamním koláči. Pokud jde o ČRo, na jeho webových stránkách jsou naposledy zveřejněny 
informace o rozpočtu na rok 2015, čerstvější údaje chybí, nelze je tedy komentovat, nicméně lze z 
rozpočtu na rok 2015 odhadovat, že je v podobné situaci jako ČT. 
 
Financování České televize, jak vyplývá z § 10 zákona o ČT: 

Finančními zdroji České televize jsou zejména:  
a) televizní poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,3d)  
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti. 
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