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1 ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Financování Televize Slovácko. Je to malá 

regionální televize, která byla zaloţena v roce 2006. U jejího vzniku byl i současný majitel 

pan Jan Dudek, který reagoval na výzvu města Uherské Hradiště, ţe by bylo dobré mít 

regionální televizi, která bude informovat o událostech z okolí.  

Mě téma zaujalo především proto, ţe jsme byla velmi zvědavá, zda je zaloţení televize a 

následné financování a její chod sloţitý.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak funguje regionální televize a jak je televize 

financována. Na, co vynakládá největší peněţní prostředky a z čeho naopak televizi plynou 

finance.  

Ve své práci bych se ráda věnovala médiím všeobecně zejména televiznímu vysílání, 

periodickému tisku a také rozhlasu a v dnešní době i nejrychleji se vyvíjejícímu médiu - 

internetu, abych potom lépe pochopila chod televize. Také se chci věnovat jejich rozdělení na 

horká, chladná, elektronická a klasická média. Na to kdy vznikl rozhlas, noviny, a televize.  

Nejvíce se pak budu věnovat televiznímu vysílání, abych mohla své znalosti pak lépe 

aplikovat na rozbor Televize Slovácko, coţ se mi bude hodit pro praktickou část mé 

bakalářské práce.  

Také se zaměřím na organizační strukturu, obchodní plán Televize Slovácko na její příjmy a 

výdaje, které se budou jistě v mnohém lišit od podniků v jiných oborech.  

Ve druhé kapitole své práce se budu věnovat financování všeobecně, ale také financování 

Televize Slovácko.  

Abych lépe pochopila, jak se liší financování televize od financování jiných podniků.  

Protoţe je Televize Slovácko společnost s ručením omezeným podívám se jak, taková 

společnost funguje, jaký kapitál je třeba pro její zaloţení a jaké jsou následné podmínky.  

Vysvětlím rozdělení majetku na dlouhodobý a krátkodobý majetek. A jaký je mezi nimi 

rozdíl.  

Ve třetí části se pak zaměřím na praktickou část své práce. Zde bych ráda poskytla článek na 

téma Televize Slovácko, rozhovor s panem Dudkem, který je majitel Televize Slovácko a stál 

u jejího vzniku. A také anketu mezi lidmi, kteří v Uherském Hradišti a okolí bydlí a s televizí 

Slovácko mají zkušenosti.  
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2 Vymezení pojmů, historie televize  

 

2.1 Média, tisk, rozhlasové vysílání, televizní vysílání 
 

Slovo médium pochází z latiny a znamená v původním slova smyslu prostředek, prostředníka 

nebo zprostředkujícího činitele. Dotýká se hlavně mezilidské komunikace. V tomto pojetí 

máme pod pojmem média na mysli zejména média tištěná (noviny časopisy, knihy) a 

elektronická (televizní a rozhlasové vysílání, film, internet).
 
V dějinách můţeme sledovat i 

vývoj sekundárních médií. Ty měly pomoci překonat časovou a prostorovou nesourodost. 

Mezi tyto média spadají prostředky, které se snaţí o záznam a přenos sdělení jako jsou 

například obrázky, písmo, později tisk a různé nahrávací prostředky.
1
 

Média jsou prostředkem komunikace. Nejčastěji je to technické zařízení, které nám 

zprostředkovává komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem. K nejdůleţitějším médiím patří 

televize, rozhlas a tisk. V dnešní době se k nim bezpochyby řadí také internet. Tato média se 

obvykle nazývají média masová. To znamená, kdyţ informace vychází z jednoho média 

k většímu počtu příjemců. Jejich hlavní charakteristikou je, ţe díky své technické povaze jsou 

schopny přenášet jakékoliv informace. Média umoţňují, aby se subjekty, jako jsou například 

politici, občané, mohli vyjadřovat a šířit své názory. Většina médií poskytuje placený prostor 

(reklamu), který je kdykoliv a komukoliv k dispozici pro představení vlastních výrobků a 

sluţeb. Trţby z reklamy jsou pro média jedním z nejdůleţitějších příjmů.   

Masová média představují periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání, ale v současné 

době i veřejně dostupné sdělení na internetu. Jejich společným charakteristickým rysem je 

jejich dostupnost pro neomezené mnoţství adresátů a reálné vyuţití jejich velkým počtem, 

obsahy sdělení mohou být pro mnohé adresáty z různých důvodů pouţitelné. Obsahy média 

nabízejí průběţně nebo pravidelně a v nespolední řadě na zájmu a potřebách uţivatelů závisí 

existence těchto forem komunikace.  

Masová média mají společné především to, ţe jsou obsahově univerzální. Mají velkou 

popularitu mezi adresáty. 

 

 

                                                 
1
 Jirák J.; Köpplová B. Média společnosti. 2003. 207 s.  
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Někdy se médiím přezdívá ,,sedmá velmoc“ tento termín pochází z  19. století z doby vlády 

Napoleona kdy mezi evropské velmoci patřily Velká Británie, Francie, Rusko, Prusko, 

Rakousko, Itálie a následně se přidaly i média. Pod pojmem sedmá velmoc si můţeme 

představit veškerá média: televize, tisk, rozhlas, internet. Jako velmoc se označují, protoţe 

mají široký dopad na diváky a posluchače ti jsou odkázáni na informace, které jim ţurnalisté 

zprostředkují.  Média se můţou také přezdívat  ,,čtvrtá moc“ a to v návaznosti na systém moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.  

 

Média můţeme dělit podle různých kritérií. Dělíme je především na elektronická média, 

nazývaná také masová média a specifická média.  

Masová média mezi, které patří televize, rozhlas, noviny, časopisy, které se vyznačují 

širokým dosahem a záběrem na mnoho posluchačů v jednom okamţiku.
2
 

Specifická média billboardy, dopravní prostředky, výkladní skříně, obaly. Tento typ médií se 

vyznačuje svou lokálností a nepřímým zásahem cílové skupiny. Můţou to být, ale i zprávy a 

reklama z místních médií a místního tisku.    

Dále můţeme média členit na horká a chladná média. Horká média, mezi které se řadí 

televize, rozhlas, kino, ale například také telefon. Horká média působí na diváka intenzivněji. 

Působí na více lidských smyslů naráz. V televizi vidíme obraz, slyšíme hlasy, působí na nás 

emoce.  

Chladná média představují noviny, časopisy, billboardy, prospekty různé reklamní 

prospekty. Chladná média nepůsobí tolik na emoce člověka. Pokud nevidíme nebo neslyšíme 

něčí hlas, křik neumíme si situaci představit. Člověk si můţe určit, které zprávy si přečte a 

které ne. Chladná média nám přinášejí více informací neţ horká.
3
 

Třetí a poslední členění médií je členění médií na elektronická a klasická média. 

Elektronická média jsou přenášena elektronicky a paří mezi ně televize, rozhlas, internet, 

video v dnešní době jsou mnohem populárnější neţ média klasická.  

Klasická média jsou především noviny, časopisy, obaly, knihy, které v dnešní době ustupují 

do pozadí. 
 

 

 

 

 

                                                 
2
 Toman, P. Teorie a praxe informace. 2003. 127 s.  

3
 Srpová, H. Od informace k reklamě. 2007. 269 s.  
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Periodická tisk 

Tisková média dělíme z pohledu inzerce a reklamy, a jak často vycházejí. Můţe se jednat o 

deníky a týdeníky, odborné časopisy, populární časopisy, inzerentní periodika nebo firemní 

tiskoviny.  

Základy pro vydávání noviny byly dány vynálezem knihtisku. Do té doby byly noviny pouze 

ručně psané. První noviny vydal římský konzul Gaius Juliue Caesar pod názvem Acta diurna. 

Nejdříve měly noviny pouze informovat o jednání veřejných institucí později se za císaře 

Augusta staly také propagačním prostředkem. Šíření bylo prováděno opisováním. První 

tištěné noviny na světě vůbec Avisa Relation oder Zeitung, vyšly v roce 1609.
4
 České Sobotní 

(Outerní) Praţské poštovské noviny se začaly vydávat v roce 1719
5
 a začal je vydávat tiskař a 

nakladatel Karel František  Rosenműller.  

V současné době vychází na území České republik velké mnoţství novin, časopisů, které jsou 

zaměřeny na všechny věkové kategorie a na různé zájmové skupiny. V současné době je 

v České republice 45 novinových a časopisných vydavatelů.
6
  

 

Rozhlasové vysílání 

První pokusy o vysílání na území Československa se objevují po 1. první světové válce       

28. října 1919.
7
 První vysílání proběhlo na Petřínské rozhledně z vojenské vysílací stanice. 

Pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 z vojenského stanu v 

Praze-Kbelích. Po Velké Británii tak bylo Československo druhou evropskou zemí, která 

začala s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Průkopníky vysílání u nás byl především 

novinář Miloš Čtrnáctý, Eduard Svoboda a Ladislav Šourek. Tito muţi byli u vzniku 

společnosti Radiojournal. Ministerstvo pošt poskytlo společnosti Radiojournal příslušnou 

licenci, kterou potřebovala k vysílání. V lednu roku 1924 byl odvysílán první pořad, který byl 

určen zahraničním posluchačům. Vysílání bylo v angličtině a esperantu. V květnu 1924 se 

v českém tisku také poprvé objevilo slovo ,,rozhlas“ do té doby se uţívalo názvů jako je 

,,radiofonie“ případně "broadcasting". V prosinci 1924 bylo ukončeno vysílání ve stanu v 

Praze-Kbelích a studio se přesunulo do budovy poštovní nákupny na Fochově třídě v Praze.
8
 

                                                 
4
 Média a masová kultura. Média a masová kultura. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:      

<   home.sszfm.cz:8000/assets/.../Media%20a%20masova%20kultura.ppt>.  
5
 tamtéţ 

6
ABC ČR. Periodický tisk. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:                                            

< http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/periodicky-tisk/ >. 
7
  Český rozhlas. Historie rozhlasu v kostce.  [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:     

<http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/historie/_zprava/682506>.  
8
 tamtéţ 



     10 

 

Internet  

Internet vznikl v 60. letech dvacátého století. A to především pro vojenské potřeby. Je 

nejmladším a také nejdynamičtěji se rozvíjejícím médiem. Ţádné jiné médium nezaznamenalo 

tak silnou expanzi jako právě internet. Který pomalu, ale jistě vytlačuje do pozadí klasická 

média, jako jsou například noviny, časopisy a knihy. V České republice pouţívá internet více 

jak poloviny obyvatelstva. Na rozdíl s jinými médii je internetová populace více vzdělanější, 

mladší má vyšší příjmy a vyšším socioekonomickým statusem. Internet se stal nedílnou 

součástí mediálních mixů. Upevnil své postavení rychlého a levného média a přestal být 

médiem doplňkovým.
9
 

 

2.2 Vymezení pojmu televize, televizní vysílání 
 

Televize je masové médium, které vzniklo z médií, které existovaly jiţ dříve, a to telegrafu 

telefonu, fotografie a nahrávaného zvuku. Televize si vypůjčila také obsahy od jiţ existujících 

médií. Mezi tyto obsahy patřila hudba, různé příběhy, filmy, sport a zprávy. Televize má však 

stejně jako rozhlas schopnost na rozdíl do novin a časopisů přenášet informace v okamţiku, 

kdy se dějí. Podstatným rysem televize je také její vysoký stupeň kontroly, regulace a 

udělování licencí. Kaţdá televize musí mít licenci. Dalším významným rysem televize je 

distribuce od centra k periferii, a proto i spojování celostátní televize s politikou. 
10

 

Francouzský sociolog Pierr Bourdie říká, ţe televize je nástroj, pomocí, kterého můţeme 

teoreticky zasáhnout všechny diváky. Je to tedy nástroj, který v krátkém časovém úseku 

dokáţe zasáhnout širokou masu lidí. Od toho se pak odvíjí její přívlastek – masová, a je jedno 

zda se jedná o televizi soukromou nebo veřejnoprávní. 
11

  

Televize pomocí obrazovky informuje velkou skupinu obyvatel, různého věku, náboţenství, 

vzdělání a rasy.  

Na počátku dvacátých let krátce po začátku rozhlasového vysílání začaly první pokusy o 

přenos pohyblivého obrazu. Hlavní postavou byl John Logie Baird, který se zabýval televizní 

technikou na principu rozkladu obrazu, tento způsob byl patentován roku 1884 Nipkowem.  

Roku 1926 se mu zdařil pokus, kdy veřejnosti předvedl bezdrátový přenos obrazu. To přimělo 

britskou společnost BBC, aby mu zapůjčila k pokusům i její techniku. Roku 1928 se 

uskutečnil první úspěšný pokus s bezdrátovým přenosem televizního signálu mezi Londýnem 

                                                 
9
 Přikrylová J.; Jahodová H. Moderní marketingová komunikace. 2010.   

10
 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. 1999. 447 s.  

11
 Bourdieu, P. O televizi. 2002. 104 s.  
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a New Yorkem. Televizní vysílání se přesunulo dál do světa. V roce 1929 byly provedeny 

úspěšné pokusy s přenosem barevných obrázků pomocí televize.
12

  

Pravidelné vysílání bylo zahájeno 2. listopadu 1936 a stejným způsobem se vysílalo aţ do 

konce 80. let, to znamená vysílání elektronickou televizí se 405-ti řádky a padesáti páleníky 

za sekundu.
13

 

Druhá světová válka znamenala zastavení televizního vysílání ve Franci, kterou Německo 

okupovalo dále pak v Anglii a později v Sovětském svazu, kteří byli také ve válce. V průběhu 

druhé světové války se televize rozvíjela pouze ve Spojených státech amerických a v 

Německu. Kdyţ spojenecká letadla zničila německý vysilač, němci přešli na vysílání televize 

po kabelech pouze pro omezený počet televizních přijímačů.   

Po skončení druhé světové války se začalo s obnovou televizního vysílání. V roce 1945 

k tomu došlo ve Francii a v prosinci 1945 v Sovětském svazu. Nejpozději k obnově došlo 

v Anglii a to v červnu roku 1946. zde bylo také nejvíce televizních přijímačů (18000).
14

  

 

Televizní vysílání v Československu a České republice - České televize 

Uţ před druhou světovou válkou u nás probíhaly první pokusy o televizní vysílání. Všechny 

pokusy však válka zcela zastavila.  

Po válce se pak první pokusné vysílání konalo 23. března 1948 v Tanvaldě. Skupinka 

vojenských techniků uskutečnila ukázku televizního vysílání pro veřejnost. Dalším pokusem 

o televizní vysílání proběhlo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO 

v Praze. Zkušební televizní vysílání probíhalo ze Studia Praha v Měšťanské Besedě a bylo 

zahájeno v květnu 1953 a za pravidelné bylo prohlášeno v únoru 1954. Jako první televizní 

vysílač byla adaptována petřínská rozhledna. Z počátku televize vysílala pouze tři dny 

v týdnu. Roku 1953 se vysílání rozšířilo na čtyři vysílací dny a v roce 1955 uţ to bylo dnů 

šest. Od 29. prosince 1958 televize začala vysílat své pořady po celý týden. Později začaly 

vznikat i jiné televizní studia. Společně s rozvojem televizních studií začalo přibývat i diváků. 

V září roku 1962 bylo milion platících koncesionářů a v roce 1978 uţ jich bylo hlášeno čtyři 

miliony. V 60. letech pak začala výstavba nových vysílacích středisek a to v Praze a 

Bratislavě. Vláda se rozhodla pro vytvoření druhého programu. V roce 1970 byla dokončena 

                                                 
12

 Drábek, P. Historie televizního přenosu. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:  

<http://www.paveldrabek.net/elektro/TV_prenos.php>. 
13

 tamtéţ 
14

 tamtéţ 
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výstavba nových prostor pro vysílání a předány k provozu v Praze, to bylo na Kavčích horách 

a v Bratislavě to bylo v Mlýnské dolině.
15

  

V současné době je v České republice jedna veřejnoprávní televize – Česká televize a dvě 

silné komerční televize, televize Nova a Prima. Další televizní stanice na území České 

republiky je například televize Barrandov nebo televize Óčko, která je však pouze hudební.  

Česká televize vznikla 1. 1. 1992 dle zákona o České televizi. Vznikla jako sluţba veřejnosti. 

Při vzniku nebyly zcela vyřešeny některé otázky, které souvisely s její činností. Byly to 

především okruhy, na kterých má vysílat a financování. Okruhy jsou dnes uţ vyřešeny, ale 

financování není dořešeno dodnes. V roce 1992 začala Česká televize vysílat vlastní 

zpravodajství. V lednu následujícího roku pak vytvořila i svoji organizační strukturu a 

programovou koncepci. Většina zaměstnanců, která v České televizi pracovala, pracovala 

dříve v Československé televizi.  

V dnešní době je generálním ředitelem České televize Jiří Janeček. V minulosti se však 

generální ředitelé v České televizi často střídali.
16

  

V České republice v současné době působí i několik komerčních televizních stanic. 

Nejvýznamnější jsou televize Nova, Prima, Barrandov a Óčko.  

Nejvýznamnější soukromou televizí na území České republiky je Televize Nova, která 

vznikla v roce 1994 a byla první českou celostátní televizí.
17

 Televize Nova je nejsledovanější 

televizí na území České republiky. Prvním generálním ředitelem televize Nova byl Vladimír 

Ţelezný. Od letošního roku je generálním ředitelem Jan Andruško. V současné době televize 

Nova rozjíţdí nebo uţ má zaběhlé internetové servery se zpravodajstvím nebo se seriály. 

Internetové zpravodajství je v současné době velmi populární. Hlavně proto, ţe spousta lidí 

nemá čas sledovat zprávy v televizi. Televizní stanice Nova má následující programy: Nova, 

Nova Cinema, Nova Sport a MTV. Mezi její internetové portály patří tn.cz, doma.cz, magazín 

tn.cz, krásná.cz. Nejpopulárnějším z těchto portálů je tn.cz, který informuje o událostech, 

které se staly.
18

  

 

 Další velkou televizí na českém mediálním trhu je Televize Prima, která svoji licenci získala 

v roce 1992 a o rok později začala vysílat jako  komerční televize v České republice. Licenci 

                                                 
15

 Česká televize. Prehistorie. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:  

<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/>. 
16

 Česká televize. První roky. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:                                          

< http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceska-televize-od-r-1993/vznik-a-prvni-kroky/>. 
17

 Televize Nova byla první celostátní televizí. Televize Premiéra v té době byla sice první soukromou televizí,          

ale celostátní se stala aţ později. 
18

 TV Nova. Nova.  [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web: < http://tv.nova.cz/>. 
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nejdříve získali na vysílání pro Prahu a Čechy, později jí však uţ mohla televize Prima vysílat 

na území celé České republiky. V té době se televize ještě jmenovala Premiéra. V roce 1997 

se však název změnil na Prima TV. V současné době má televizní stanice Prima také televizní 

program Prima COOL, kde se vysílají převáţně seriály a zábavné pořady. Program je určen 

spíše pro mladší publikum. Od letošního roku má televize Prima další televizní program a tím 

je Prima Love, kde se vysílají seriály pro ţeny a zamilované filmy celé kanál je zamřen na 

ţeny.
19

   

 

Televize Barrandov je další významnou televizní stanicí na území České republiky. Je 

poměrně mladou televizí, která vznikla v roce 2009. Televize se zaměřuje na vysílání 

zpravodajství, filmů a také na dětské pořady. Kaţdé ráno a navečer vysílá pro děti pohádky. 

Televize Barrandov dostala licenci na dobu 12 let.
20

  

 

Televize Óčko je další komerční televizí, která vysílá na území České republiky. Byla 

zaloţena v říjnu roku 2002. Televizní stanice O, a. s. je hudební stanicí, na které běţí celý den 

videoklipy se zahraničními i domácími interprety. Jsou zde vysílány rozhovory se zpěváky. A 

různé reportáţe z festivalů, coţ je hlavně otázka letních měsíců. Při vzniku se televize 

zavázala, ţe bude věnovat 66 % tedy většinu svého vysílacího času evropské tvorbě, coţ se jí 

daří.
21

  

 

V České republice je tedy jedna veřejnoprávní televize, Česká televize, která má další 

programy : ČT1, ČT2, ČT24 A ČT4.  

ČT24 je televizní kanál, který celý den vysílá zpravodajství, probíhají zde diskuse 

s odborníky na určité témata, která jsou zrovna v současné době aktuální.  

ČT4 je sportovní kanál, kde se vysílají sportovní utkání z České republiky, ale i ze světa. 

Probíhají zde různé rozhovory se sportovci, ale také je zde pořad, ve kterém se řeší problémy 

související se sportem.  

                                                 
19

 TV Prima. Historie společnosti. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:  

<http://www.iprima.cz/o-spolecnosti/historie-spolecnosti >. 
20

 TV Barrandov. Barrandov. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:                                          

< http://www.barrandov.tv/>. 
21

 TV Očko. Historie TV Óčko. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:                                          

< http://tvocko.ic.cz/info.html >. 
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ČT2 je televizní program na kterém se vysílají spíše dokumentární pořady, cestopisy, pořady 

z historie. ČT2 je obsahově zaměřena spíše na naučné pořady, ve kterých se lidé něco dozví. 

Na prvním místě zde není sledovanost, ale něco se naučit, zjistit.  

Mezi největší soukromé televize v České republice patří televize Nova, Prima, Barrandov a 

Óčko.  

Televize Nova je největší soukromou televizí u nás. Její zpravodajství konkuruje České 

televizi. Nova je nejsledovanější televizí na území České republiky. Dle mého názoru je to 

způsobeno tím, ţe TV Nova sází na mladé atraktivní moderátory, její pořady jsou vysoce 

komerční. Filmy, které se na TV Nova vysílají jsou nové a zaměřeny spíše na zábavu ne na 

vzdělání a ponaučení. Televize Nova většinou vysílá filmy ze zahraničí. Mezi její programy 

patří Nova Cinema, Nova Sport a MTV. Nova Cinema je zaměřena vysílání filmů, které jiţ 

vysílala stanice Nova. Nebo na seriály a telenovely převáţně ze zahraničí. Na Nova Sportu se 

vysílají sportovní utkání, je zaměřen na muţe a orientuje na ně i svoji reklamu, která je 

zamřena na muţské pokolení. Jsou zde převáţně reklamy na automobily, různé pánské 

kosmetiky, ale i upoutávky na důleţitá utkání, která televize odvysílá.  

Prima je druhou největší soukromou televizí u nás. Její největší úspěch z posledního roku je 

stanice Prima COOL, která vysílá seriály a filmy, které by na Primě nenašly tolik diváků. 

Televize Prima a Televize Nova jsou konkurenty jiţ od jejich počátků. Televize Barrandov je 

sice celostátní televize, ale takové sledovanosti jako dosahují televize Nova nebo Prima 

nedosahuje. TV Barrandov je spíše zaměřena na střední věkovou kategorii. Televize se snaţí, 

aby byla určitým způsobem jiná. Například její zpravodajství je zcela odlišné od 

zpravodajství na Nově nebo Primě. Televize má také zaměření na děti. Vysílá ráno a večer 

tzv. animáček, kde jsou kreslení pohádky.  

Televize Óčko je taktéţ celostátní televizí, ale nekonkuruje ani jedné z výše zmíněných 

televizních stanic. Je to stanice zaměřená na hudbu a hudební reportáţe. Její zaměstnanci jsou 

mladí atraktivní lidé, kteří chodí velmi moderně oblečení. Televize spíše určuje styl mladým 

lidem, co poslouchat, co si obléknout. Televize je zaměřena na mladší publikum.  

 

 

2.3 Televize Slovácko 
 

V roce 1999 se radnice v Uherském Hradišti rozhodla, ţe regionu chybí regionální televize, 

která by informovala, co se děje nejen v Uherském Hradišti, ale i jeho nejbliţším okolí. Na 
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výzvu radnice zareagoval tehdy pan Jan Dudek, který do té doby pracoval v mnoha médiích, a 

jevil se jako zkušený kandidát, který by mohl přinést televizi mnoho zkušených rad.  

Jan Dudek zaloţil v roce 1989 na Slovensku uměleckou agenturu, později dělal vedoucího ve 

Zlínském rádiu. Činnost zde ukončil v roce 1998. Se zaloţením Televize Slovácko mu 

pomáhal jeho syn Martin Dudek, který je zároveň spolumajitelem a zaměstnancem televize. 

Dnes se na výrobě zpravodajství pro Zlínský region podílí kolem 20 lidí. Ti mají k dispozici 

dvě studia. Při zaloţení Televize Slovácko bylo navrţeno následující logo společnosti.   

 

                                           Obrázek 2.1. – Logo Televize Slovácko 

 

 

 

 

 

 

                                               Zdroj: interní zdroj Televize Slovácko  

 

 Společnost J. D. Production, s.r.o. je fungující produkční studio, které na základě smluv 

dodává lokální pořady do licencovaných programů: UPC Express v sítích UPC v Hodoníně, 

Uherském Hradišti, ve Zlíně. Ve Veselí nad Moravou jde aktuálně o samostatný program 

v nejniţší nabídce bez komerčního vysílání.  

 

Televize Slovácko je regionální televizní kanál licencovaný Radou pro radiové a televizní 

vysílání od září 2006. 

Rada pro Televizní a rozhlasové vysílání udělila v roce 2000 společnosti                                  

J. D. Production, s. r. o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 

kabelových systémů. Licence byla udělena na dobu omezenou a to na dobu 12 let. Licence 

jim byla udělena na maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a jejich nenahraných nosičů (zapsáno 28. března 2002), vydavatelské a 

nakladatelské činnosti (zapsáno 28. března), provozování cestovní kanceláře (zapsáno 28. 

března 2002) a výrobu, rozmnoţování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových 
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záznamů (zapsáno 28. března 2002). Statutární orgány společnosti jsou jednatel Jan Dudek a 

druhým jednatelem společnosti J. D. Production, s. r. o.  je Petr Zatloukal.
22

  

 Dále společnost dodává pořady do sítí společnosti SELF SERVIS v Kyjově a okolí  

a do sítě společnosti NOEL v Hodoníně a okolí. Ve svém vlastním distribučním systému 

v Uh. Hradišti, Uh. Brodě a okolí (MMDS) vysílá vlastní licencovaný program televize 

slovácko. Proto má vybudovanou programovou i obchodní strukturu a celé technické zázemí.  

Program je zaměřený na regionální zpravodajství, publicistiku, aktuality ze sportovního a 

společenského ţivota a vysílání drobné dokumentární tvorby. Určený je všem věkovým 

kategoriím bez rozdílu pohlaví. Televizní vysílání trvá nepřetrţitě 24 hodin denně.  

 

Programové rozdělení do tří základních kategorií: 

 zpravodajské pořady – občasníky a týdenníky  

 tematické přílohy – občasníky především ze společnosti, regionální kultury  

                                            a cestovního ruchu 

 videotextové informace – zpravodajské sumáře, výsledkové servisy, kulturní  

                                                      rubriky atd. 

 

Audiovizuální vysílání od 00.00 do 24.00 v základním členění po 60-ti minutových blocích. 

Vysílání tvoří jednotlivé „programové hodiny“ uspořádané za sebou, aktualizace vysílání 

probíhá od pondělí do pátku denně, víkendový blok je pevný. Součástí jednotlivých 

programových hodin jsou i videotextové informace, které mohou tvořit max. 15 % vysílacího 

času, tj. 9 minut v kaţdé programové hodině a vyplňují čas při nestejné délce jednotlivých 

pořadů. Vzhledem k poloze regionu se připravuje programová spolupráce (výměna vhodných 

pořadů) s některými provozovateli regionálního vysílání v příhraniční oblasti Slovenska.  

 

 

 

 

                                                 
22

 Justice. Obchodní rejstřík a Sbírka listin.  [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z Word Wide Web:                                          

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=409174&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@

typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=7cc85f57c4ea1b27a07

41da78b09e69e&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=36269&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20sou

dem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=04.04.2011  >. 
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2.4 Organizační struktura a fungování J. D. Production 
                                                   

Společnost J. D. Production (dále jen JDP) vyrábí televizní program, který vzniká a je 

distribuován v příhraničním pásmu České republiky se Slovenskem. Osu tohoto území tvoří 

města Hodonína, Kyjov, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště, Otrokovice, Zlín a 

Luhačovice. Program nese značku Televize Slovácko. Od září 2006 je tento program 

licencovaný Radou pro rádiové a televizní vysílání v Uherském Hradišti a okolí.  

Od ledna 2010 je toto území doplněno o mnoho dalších lokalit. Pro větší přehlednost míst, 

kde Televize Slovácko vysílá, jsem přiloţila mapu pokrytí, na které jsou tato místa zobrazena. 

Viz příloha 1.  

 

Logem společnosti s ručením omezeným JDP je následující logo. Viz obrázek 2.2. 

                                                 Obrázek č. 2.2 – Logo JDP 

 

 

 

 

 

                                                  Zdroj: interní zdroj Televize Slovácko 

 

Sídlo firmy a centrum obchodního oddělení je umístěno v Uherském Hradišti. Vysílání ve 

všech místních studiích a jejich lokální programové mutace jsou odbavovány pomocí 

vzdálené správy jednotlivých vysílacích počítačů z Uherského Hradiště. 

Programové oddělení tvoří dvě samostatné redakce v Uherském Hradišti (pro oblast Zlínska a 

Hradišťska) a v Kyjově (pro jiţní část Slovácka). Obě redakce mají mobilní TV štáby a 

střihová pracoviště, které jim umoţňují výrobu místních pořadů a reportáţí. Celkem se na 

výrobě kompletního programu TV Slovácko podílí 6 kmenových redaktorů a 6 kmenových 

členů technického týmu (dle potřeby potom aţ 5 externích spolupracovníků redakčních a 

technických). Obchodní oddělení tvoří 5 - ti členná skupina. Dále společnost zaměstnává 

ekonoma, účetní a provozní asistentku.  

Program Televize Slovácko tvoří pořady, které vznikají samostatně v jednotlivých redakcích 

JDP nebo pořady na jejichţ vzniku se podílejí tyto redakce společně.  

Jde o městské magazíny, sportovní magazíny, regionální magazíny, krajské zpravodajství, 

tematické pořady, dokumentární tvorbu a krátké, servisní videotextové informace. Vedle 
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vlastní produkce podepsala společnost JDP smlouvu o vzájemné výměně pořadů s TV Sen 

(Senica). Na základě této smlouvy se budou pořady vyrobené na moravské straně hranice 

vysílat v příhraničním pásmu Slovenské republiky od Trenčína aţ po Bratislavu a naopak 

pořady ze slovenské produkce v programu TV Slovácko. 

Vlastní vysílání se skládá z tzv. programových hodin  dále jen PH. Od pondělí do pátku 

probíhá denní aktualizace jednotlivých částí programových hodin. Cílem programové 

strategie TV Slovácko je poskytnout divákům ve všech technických systémech hodnotný a 

aktuální regionální TV program.  

Vzhledem k poptávce dalších regionálních i mimo regionálních operátorů připravuje Televize 

Slovácko dopravu digitálního signálu TV Slovácko do technologického centra SITEL v Praze, 

odkud bude k dispozici všem dalším zájemcům. Na tomto distribučním bodě bude signál 

k dispozici v průběhu měsíce záři 2010.
23

 

V programovém schématu pořadů jsou pořady, které se vysílají na Televizi Slovácko. Je 

přesně dáno, který den se bude, který pořad vysílat. Vysílání se skládá převáţně ze 

zpravodajství z regionu. Viz obrázek 2.3.  

 

Obrázek 2.3. Programové schéma vysílání 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Zdroj: vlastní tvorba 

 

     

Červeným písmem jsou uvedeny premiéry pořadů, které se budou vysílat poprvé v Televizi 

Slovácko a černým písmem pak jejich reprízy. Týdeníky jsou původními produkty 

jednotlivých redakcí a zachovávají si lokální charakter, coţ znamená, ţe se reportáţe dělají a 

                                                 
23

 Dle průzkumu společnosti H-Interview (Brno) z léta 2009, mají mírnou převahu ve sledování regionální TV 

Slovácko ţeny před muţi (+8%) a převládající věkovou skupinou je střední generace (31 – 50 let tvoří 50% 

všech diváků). Ze všech oslovených respondentů TV Slovácko zná 91% dotázaných a 56% ji sleduje. Celkem 

má program TV Slovácko na území celého regionu k dispozici cca 150000 diváků. 
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vysílají pro kaţdou oblast zvláště. Například ve Zlíně se vysílají trochu jiné reportáţe ne 

v Uherském Hradišti. Regiony jsou hlavní společenský zpravodajský týdeník všech redakcí, 

sport je týdeník, který má obsah pro všechny redakce stejný ať uţ by se jednalo o redakci 

v Uherském Hradišti, Kyjově, Hodoníně nebo ve Zlíně. MIX je sumářem nejdůleţitějších 

reportáţí, které se v daném týdnu natočily a jsou posléze vysílány v celém regionu stejně, coţ 

znamená, ţe v Uherském Hradišti se lidé dozví stejné věci jako ve Zlíně, protoţe jsou pro ně 

důleţité. V bloku dokumenty se vysílají dokumenty natočené Televizí Slovácko nebo jinými 

regionálními televizemi, od kterých si Televize Slovácko dokument koupí.  

Na magazín Zlínský kraj navazuje samostatný pořad minuty z Otrokovic. Mezi programové 

přílohy patří například Slovácká knihovnička – přehled regionálních vydavatelských aktivit. 

Víno a vinohrady – magazín.  

Slovácký ţufan – regionální magazín o vaření, zde se vaří regionální speciality, které jsou 

typické pouze pro region Slovácko.  

Dalším pořadem jsou Slovácké drahokamy v tomto magazínu jsou představovány portréty a 

profily osobností, ale také akcí a architektonických a přírodních zajímavostí, které jsou 

určitým způsobem spjaty se Slováckem.  

Občanský výslech je talk show s osobnostmi společenského a veřejného ţivota z našeho 

regionu.  

Slovácký ateliér je pořad o tom, jak tvoří regionální umělci. Je to takové malé nehlédnutí do 

jejich ateliérů a seznámení se s jejich tvorbou.  

Tyjátr je magazín, který nás informuje o dění ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a 

v Městském divadle ve Zlíně.  

A posledním pořadem je hudební klub, jenţ diváky informuje o dění na hudební scéně 

v našem regionu.  
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3 Financování 

Je to soubor činností, při kterých podnik získává peněţní prostředky na pořízení kapitálu do 

podniku. Při financování musí podnik zváţit jaký je poměr mezi vlastními zdroji na nákup 

majetku a cizími zdroji na nákup majetku. Zda má dostatek peněz na nákup nebo si bude 

muset půjčit v bance. Při financování bere v úvahu také určité faktory:  

a) faktor času, 

b) faktor rizika,  

c) a to, ţe dnešní hodnota peněz je jiná, neţ bude hodnota peněz v příštím období.
24

  

 

Při financování dává podnik přednost vyššímu výnosu před niţším výnosem, menšímu riziku 

před vyšším a pokud musí podstoupit větší riziko poţaduje vyšší výnos.  

Rozlišujeme dva typy financování. V uţším smyslu a v širším smyslu. V uţším smyslu to 

znamená pouze obstarávání kapitálu. V širším smyslu to pak znamená obstarávání kapitálu, 

ale také všechna opatření v kapitálové oblasti. Tyto opatření jsou nezbytná k uskutečnění 

podnikové činnosti. Pokud se budeme dívat na financování z pohledu rozvahy, tak 

financování zaznamenáváme na stranu pasiv. Kde se rozlišuje, zda se jedná o vlastní nebo cizí 

kapitál. Zatímco na straně aktiv můţeme zjistit, které prostředky nám přibyly, zda se jedná o 

peníze, akcie, automobil, nebo nějaký jiný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek. 

Financování můţe mít také opačný význam. Ten se vyznačuje tím, kdyţ splácíme nějaké 

leasing, který jsme si vzali na nějaký stroj, automobil. Financujeme tím, svůj majetek, který je 

potřebný pro chod společnosti. V případě Televize Slovácko by se mohlo jednat o 

automobily, které vozí kameramany a reportéry na místa, kde natáčejí, o kamery, mikrofony. 

Ale také počítače a počítačové softwary, ale také finance vynakládané na budovy, ve kterých 

Televize Slovácko sídlí.  

 

 

3.1 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 
 

JDP  je společnost s ručením omezeným. Byla zaloţena na základě získání licence od rady 

pro televizní a rozhlasové vysílání v roce 2000 a to na dobu 12 let.  

Její základní kapitál byl zapsán 9. března 2000 ve výši 100000,-Kč.  

Jan Dudek vloţil 26000,-Kč. A v obchodním rejstříku to bylo zapsáno v roce 2000.  
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Martin Dudek do společnosti dal vklad ve výši 24000,-Kč a Petr Zatloukal vloţil vklad ve 

výši 50000,-Kč.
25

  

Forma této společnosti je charakterizována v § 105-153 obchodního zákoníku.  

Společnost můţe zaloţit jedna osoba a nejvýše můţe mít 50 společníků.  

Výše základního kapitálu je 200 000 Kč a je tvořen předem povinně stanovenými vklady 

společníků. Výše vkladu jednoho společníka je nejméně 20 000 Kč. Společník se můţe na 

základním kapitálu účastnit pouze jedním vkladem. Kaţdý společník můţe platit jinak vysoký 

vklad, ale musí být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší 

základního kapitálu společnosti. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku musí být na kaţdý peněţitý vklad splaceno nejméně 30 %. Celková hodnota 

splacených peněţitých vkladů společně s hodnotou předaných nepeněţitých vkladů musí činit 

nejméně 100 000 Kč. Spolčenost při zaloţení můţe, ale nemusí zaloţit rezervní fond.  

Další finanční zdroje můţe společnost získat z dodatečných vkladů svých společníků 

nad stanovený limit. Z úvěrů nebo dotací. Další zvyšování základního kapitál (ZK) 

peněţitými vklady je přípustné jen tehdy, pokud jsou dosavadní peněţité vklady splaceny, 

nepeněţitými vklady jiţ tímto splacením.  

Společnost ručí celým svým majetkem. Společníci ručí do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů 

do obchodního rejstříku ručení zaniká.  

Zisk s. r. o. je zdaňován daní z příjmů právnických osob. Vyplácení podílů jednotlivým 

společníkům je zdaňováno zvláštní sazbou daně dle § 36 zákona o dani z příjmů a to 15% 

sráţkou u zdroje.  

Při rozdělování zisku po zdanění je u s. r. o. je jedinou obligatorní poloţkou tvorba zákonného 

rezervního fondu. Pokud ho společnost nevytvoří na počátku je povinna vytvářet rezervní 

fond v prvním roce, kdy dosáhne čistého zisku, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, ne 

však více neţ 5 % ZK. V dalších letech se do rezervního fondu převádí nejméně 5 % z čistého 

zisku aţ do výše určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně to však je 10 %  

výše ZK. Rezervní fond leze pouţít pouze k úhradě ztráty společnosti a to do výše 10 % ZK.
26

 

 

 

                                                 
25
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41da78b09e69e&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=36269&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20sou

dem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=04.04.2011  >. 
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3.2 Náklady podniku, příjmy podniku, výnosy a hospodářský výsledek 
 

Obecným cílem při hospodaření firmy je dosaţení, co nejlepší hospodárnosti. To znamená, ţe 

se snaţíme sniţovat náklady a zvyšovat příjmy. Aby hospodářský výsledek na konci účetního 

období byl kladný. A televize, tak byla v zisku.  

 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněţně vyjádřené účelné a účelové vynaloţení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a ţivé práce na výrobu a realizaci produkce.
27

 

Je důleţité, abychom si vymezili časové období, za které budeme náklady v podniku sledovat. 

V praxi toto časové období bývá zpravidla jedno kalendářní období (měsíc, rok). U nákladů je 

důleţitý rozdíl mezi účetními a ekonomickými náklady. Z pohledu účetního jsou náklady 

povaţovány veškeré reálně vynaloţené náklady, jejichţ pohyb je zanesen v účetních knihách. 

Ekonomické pojetí nákladů je širší. Ekonomové berou v potaz, jak náklady explicitní, tak 

náklady implicitní. Implicitní náklady představují ty náklady, které firma reálně neplatí. Jsou 

to náklady tzv. obětované příleţitosti.  

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Nejběţnější 

členění nákladů je členění nákladů na provozní, finanční a mimořádné.  

Provozní náklady jsou náklady, které úzce souvisí s provozem podniku. Patří jsem například 

spotřeba materiálu, náklady spojené se mzdami.  

Finanční náklady jsou náklady, které souvisí s peněţními prostředky a cennými papíry.  

Mimořádné náklady jsou náklady spojené s mimořádnými událostmi. Například při 

povodních, krádeţi. Jejich úhrada je pro podnik neočekávaná.  

 

Rozdíl mezi náklady a výdeji 

Náklady jsou peněţní vyjádření spotřeby majetku nebo vynaloţené práce za určitým 

konkrétním účelem. Výdaje jsou jednostranné úbytky majetku vyjádřené taktéţ v peněţních 

prostředcích, ale bez udání konkrétního účelu. Proti nákladu stojí hodnota v podobě výrobku, 

sluţby nebo práce, výdaj tuto protihodnotu postrádá.
28

  Podnik má moţnost si do nákladů 

promítnout odpisy za uţívání stroje, ale ţádné peníze v okamţiku odepisování nevynaloţí, na 

                                                 
27
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výnosový účet účetní zaznamenají vystavenou fakturu za prodej zboţí, ale ţádné peníze od 

odběratele ještě nezískala.
29

  

Společnost JDP má největší náklady na mzdy. Provozní náklady a ostatní náklady taktéţ hrají 

významnou roli v nákladech televize, ale nejsou tak významné, jako náklady na mzdy. V roce 

2011 se předpokládá, ţe náklady na mzdy budou činit 6900000,-Kč. Provozní náklady 

znamenají náklady na energii, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, pásky do kamer viz 

tabulka č. 3.1. 

 

 

Tabulka č. 3.1. – Obchodná plán na rok 2010-2014 (v tisících Kč) 

Poloţka (v tisících Kč) Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Reklamní trţby 5000 5300 5700 6000 6200 

Výnosy z prodeje pořadů 7000 7500 7800 8000 8000 

Ostatní výnosy 1800 2200 2500 2800 3000 

Výnosy celkem 13800 15000 16000 16800 17200 

      

Provozní náklady 5000 5400 5700 5900 6000 

Mzdové náklady 6600 6900 7200 7400 7500 

Ostatní náklady 1000 1200 1500 1800 1900 

Náklady celkem 12600 13500 14400 15100 15500 

      

Zisk/Ztráta v roce  1200 1500 1600 1700 1800 

                                                                                        Zdroj: interní zdroj Televize Slovácko 

 

Výnosy jsou peněţní prostředky, které podnik získal během své činnosti za určité časové 

období a to i bez ohledu na to, zda došlo v tomto účetním období k jejich inkasování na účet 

nebo do pokladny.  Ve světě existují 3 různé modely financování veřejnoprávních médií. 

První metodou je financování pomocí koncesionářského poplatku a vládních dotací. Takto 

financována je například britská BBC. Česká televize je financována koncesionářskými 

poplatky a také na základě trţního-podnikatelského-chování, to je druhá metoda a znamená 

to, ţe televize nebo jiné veřejnoprávní médium je financováno na základě nabídky a 

poptávky, která na trhu funguje. Televize na trhu nabízí vysílací prostor, kde si můţe firma 
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zadat reklamu a podniky poptávají vysílací prostor. Poslední metodou financování médií je 

čistě trţní způsob veřejnoprávních médií.
30

 Financování soukromých médií je zaloţeno na 

trţních principech, které mají jediný cíl a tím je zisk. Takové financování je zaloţeno 

především na prodeji reklamního prostoru v televizi nebo jiných médiích ať uţ to jsou noviny, 

časopisy, rádio nebo internetové stránky. Soukromá média mají za hlavní cíl zisk, kdeţto 

média veřejnoprávní mají jako svůj hlaví cíl slouţit a informovat veřejnost.  

 

Výnosy dělíme: 

a) Provozní, 

b) Finanční, 

c) Mimořádné.
31

 

 

Provozní jsou z provozu v televizi tedy z prodeje reklamního prostoru, prodeje pořadů.  

Finanční z obchodu s nějakým finančním majetkem. Prodejem akcií a mimořádné výnosy 

můţou být z mimořádné činnosti například pokud pojišťovna vyplatí nějakou pojistnou 

událost nebo nějakou neočekávanou událostí.  

Televize Slovácko má největší výnosy z prodeje pořadů, které prodává, jak České televizi, tak 

regionální televizi na Slovensku. Velký zájem je především o reportáţe. Ať uţ jsou to 

reportáţe zpravodajské nebo reportáţe cestopisné. Dalším významným výnosem televize jsou 

výnosy z reklamy. Reklamu si zde zadávají spíše regionální podnikatelé, pro které je 

reklamami celostátní televizi zbytečná. Společnost JDP reklamy sama i vyrábí. Coţ znamená, 

ţe si u ní můţou podnikatelé zrovna reklamu nechat udělat. Výnosy televize Slovácko najdete 

v tabulace č. 3.1., kde jsou uvedeny částky, které televizi plynou z její produkce.  

 

Rozdíl mezi výnosy a příjmy 

Je důleţité, abychom rozlišovali výnosy od příjmů. Výnosy vyjadřují příjem finančních 

prostředků za určitý konkrétní výkon, příjmy představují jejich přírůstek, v době, kdy jej ještě 

není moţné spojit s určitým konkrétním účelem. Příjmy jsou tedy skutečné peníze, které 

máme k určitému datu v pokladně nebo na běţném účtu.  

 

Příjmy jsou peněţní prostředky, které firmě plynou z realizace její produkce a představují 

přírůstek majetku. Vývoj příjmů je ovlivněn charakterem trhu, na němţ firma realizuje svoji 
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produkci. Příjmy firmy dělíme na celkové tj. celková peněţní částka, kterou firma získá 

prodejem svých výrobků. Průměrné příjmy, to jsou příjmy z jedné prodané jednotky. A 

poslední příjem je mezní, a ten je definován, jako změna celkového příjmu v důsledku změny 

výstupu o jednotku.
32

 

Příjmy do podniku mohou být v důsledku zaplacení faktury od odběratele, poskytnutí dotací 

z Evropské unie nebo příjmy z prodeje reklamní plochy nebo také sponzorské dary, které 

ovšem nejsou zase tak časté. Pravidelnost příjmů rozhoduje také o tom, jak je společnost 

finančně stabilní.  

 

Největší příjmy plynou společnosti JDP z prodeje pořadů, které prodává, jak České televizi, 

tak na Slovensko. Druhým největším příjmem společnosti jsou pak příjmy z reklamy.  

Reklamou bych se ráda zabývala trochu více, protoţe reklama, jako taková hraje významnou 

roli ve všech médiích. A proto jí věnuji další podkapitolu.  

V tabulce č. 3.2. jsou vypsány příjmy Televize Slovácko. Televize Slovácko získá za reklamu 

za rok 2011 5250000,-Kč. Za smlouvy o dílo získá potom 7215000,-Kč. Celkový příjem za 

rok 2011 je bude 12465000,-Kč. 
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Model příjmů a výdajů pro rok 2011 tabulka č. 3.2. 

                                                                    Zdroj: interní zdroj Televize Slovácko  

 

 

Hospodářský výsledek nám představuje rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdeji. 

Hospodářský výsledek můţe být: kladný, nulový nebo záporný. Je to veličina, která nám 

umoţňuje posoudit uskutečněné výkony.  

Je to určité měřítko efektivnosti činnosti podniku, které představuje optimální zhodnocení 

zdrojů, které byly do podnikání vloţeny. Hospodářský výsledek zjišťujeme k určitému období 

a k určitému časovému okamţiku.  

Hospodářský výsledek v Televizi Slovácko by měl být v roce 2011 dle předpokladů     

515000,-Kč. Vyplývá nám, ţe bude tedy hospodářský výsledek kladný. Pouze v měsíci 

červnu budou náklady převyšovat výnosy. Jinak by po celý rok měla být Televize Slovácko 

v zisku. Příjmy celkem by měly činit 12465000,-Kč, příjmy televizi plynou hlavně z prodeje 

pořadů a z reklam. Výdaje v roce 2011 by měly být ve výši 11950000,-Kč. Výdaje jsou 

hlavně na energii, mzdy, ale také na pohonné hmoty.  

 

MODEL PŘIJMŮ / VÝDAJŮ 

v roce 2011, pouze provoz TV 

Slovácko 

           

              

 leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 

 152 152 163 152 152 152 152 152 152 152 152 140 1823 

 67 66 82 66 67 82 66 82 66 67 82 65 858 

 75 74 89 74 75 89 74 89 74 75 89 73 950 

 59 59 74 59 59 74 59 74 59 59 74 59 768 

 60 60 68 68 68 68 68 68 68 60 68 68 792 

 41 41 46 46 46 46 46 46 46 41 46 46 537 

 40 40 40 50 40 40 50 40 50 40 40 50 520 

 100   60   150   60  80 450 

 47 47 47 47 47 47 47  47 47 47 47 517 

SMLOUVY O 

DÍLO 
641 539 609 622 554 598 712 551 562 601 598 628 7215 

              

              

REKLAMA 400 500 550 500 450 400 300 250 500 550 450 400 5250 

PŘÍJMY 

CELKEM: 
1041 1039 1159 1122 1004 998 1012 801 1062 1151 1048 1028 12465 

Výdaje celkem 1000 1000 1050 1050 1000 1000 1000 800 1000 1050 1000 1000 11950 

HV / HV 41 39 109 72 4 -2 12 1 62 101 48 28 515 
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3.3 Reklama  
 

Média jsou v současné době financována především ,,z reklamy“. A to hlavně z prodeje 

tiskové plochy, vysílacího času či datového toku v internetu inzerentům.  

Cena plochy, času i prostoru se řídí především tím, na jaké straně nebo v jakém tisku se daná 

reklama otiskne nebo v jakých intervalech se bude daná reklama vysílat. Reklama vysílaná 

v ,,prime time“ bude jistě draţší neţ reklama vysílaná po 24:00 hodině nebo brzy ráno. Také 

reklama v periodickém tisku bude cenově závislá, zda se reklama bude nacházet na celé 

straně, ze začátku nebo bude menší a bude aţ ke konci periodika.   

Příjemců je omezený počet a média o jejich pozornost mezi sebou soupeří a tak vzniká 

mediální trh, kde média nabízejí své produkty a snaţí se oslovit takové publikum, které se 

zadavateli zavázali zaujmout. Média dodávají inzerentům budoucí pozornost příjemců. Snaha 

o zajištění si pozornosti publika má nepochybně vliv na povahu mediálních produktů, jeţ se 

tomuto publiku nabízejí. Vzniká tak reklamní trh, na kterém publikum vystupuje jako zboţí, a 

média soupeří o jejich pozornost, zájem a tím získává finanční prostředky inzerentů. Čím více 

má čtenářů, tím více přiláká inzerentů.  

V trţně orientované ekonomice se reklama stává neodmyslitelnou součástí mediální 

komunikace.  

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní masové komunikace. Jejím hlavním cílem je 

informování spotřebitelů a záměrné ovlivnění jejich rozhodování.  

Účelem reklamy je informovat, přesvědčit a připomínat se. Informovat o tom, ţe je na trhu 

nějaký nový produkt, přesvědčit, ţe je ten pravý, který potřebujete a připomínat se, kdyţ uţ je 

na trhu zaběhlý, aby si diváci, čtenáři uvědomili, ţe to znají a byli s tím i docela spokojení.  

Média jsou na reklamě závislá, v průměru tvoří u novin 70 % příjmů. Komerční televize a 

komerční rozhlasové stanice mají z reklamy aţ 95 % příjmů.
33

  

Televize Slovácko, má taktéţ z reklamy příjmy, které jsou pro její chod velmi důleţité. 

Z modelu příjmů a výdajů na rok 2011 je patrné, ţe opravdu velkou roli hraje v příjmech 

společnosti reklama.  

Reklamu si zde dávají především firmy ze Slovácka, které se chtějí určitým způsobem 

zviditelnit a na reklamu v celostátní televizi nemají buď peníze, nebo by taková reklama byla 

zbytečná. Lidé ţijící v regionu Slovácka dávají přednost reklamě z televize, která je jim 
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blízká. Vidí v ní reportáţe, které jsou z místa jejich bydliště nebo, které velmi dobře znají. 

Zajímají je reportáţe o lidech z regionu, které znají.  

Také potenciální inzerenti jsou součástí regionu Slovácko a tak znají své potenciální 

odběratele, zákazníky, kteří by od nich mohli výrobek nebo sluţbu chtít.  A nejedná se zrovna 

o malé číslo, zákazníkem se můţe stát kaţdý ze 150.000 diváků.  

Reklamu si tedy v Televizi Slovácko platí inzerenti ze Slovácka. Jsou to gastronomické 

zařízení, sportovní haly, ale také různé jiné firmy, které mají zájem o to, aby se o nich vědělo.  

Společnost JDP sama reklamu vyrábí a prodává ji inzerentům.  

 

Výhody televizní reklamy, hlavní výhodou televizní reklamy je, ţe působí na více smyslů 

najednou. Vidíme obraz, slyšíme zvuky, šumy. Umíme se lépe vţít do situace lidí, které 

vidíme. Reklama nás více zasáhne.  

Musíme si však uvědomit, ţe lidé mají na reklamu příliš málo času, a proto se výrobci 

reklamy musí snaţit o to, aby zasáhli diváka, v co nejkratší době.
34
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4 Využití řešené problematiky v žurnalistice 

 

V poslední části své bakalářské práce mám převést řešenou problematiku do ţurnalistiky. 

Hlavní tématem mé práce bylo financování Televize Slovácko, jak je financována, kolik 

peněz jde na jakou činnost a kolik peněz má televize ze své činnosti. Myslím, tím z prodeje 

pořadů jiným televizím, České televizi, nebo televizím na Slovensku, které s naším regionem 

sousedí a z reklamy, kterou TV Slovácko samo vyrábí a následně prodává.  

Rozhodla jsem se, ţe pro řešení problematiky v ţurnalistice vyuţiji své poznatky. Vytvořila 

jsem si imaginární magazín, kde své poznatky z bakalářské práce, ale i studia převedu. Pro 

svoji práci jsme vytvořila nový magazín, který se jmenuje Magazín Slováckého regionu, kde 

bude první strana magazínu dále jsem se rozhodla, ţe napíši úvodník, který by nový magazín 

uváděl na trh a chtěl přilákat nové čtenáře. Napíši článek o řediteli Televize Slovácku panu 

Dudkovi. Udělám rozhovor s výše jmenovaným na téma jeho začátků, očekávání, ale také 

úspěchů. A zakončím svoji práci anketou, kde se zeptám náhodně vybraným lidí na pár 

otázek, které se týkají Televize Slovácko a jejího vnímání občanů.  

Z ankety mi vyplynulo, ţe obyvatelé regionu Slovácko mají televizi rádi, sledují ji a jsou 

vděční za to, ţe existuje.  
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Magazín Slováckého regionu 

8.4.2011/ číslo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti a jeho okolí je spousta míst, které jistě dobře znáte, ale je i spousta míst, 

které neznáte. Náš nový magazín z okolí Slovácka se Vám některá místa, ale také osobnosti 

Uherského Hradiště a jeho širokého okolí pokusí představit. V dnešním čísle jsme si vybrali 

Televizi Slovácko.   

Televize Slovácko je významnou televizí v našem regionu, která nás informuje o tom, co se u 

nás v regionu děje. O všech sportovních, kulturních a ekonomických událostech, ale také nás 

informuje o běţných událostech, které se udály a které je dobré vědět, protoţe se dějí v naší 

bezprostřední blízkosti.  

 V prvním čísle našeho nového magazínu jsme si proto nemohli vybrat ţádnou jinou 

společnost a osobnost s ní pevně spojenou, neţ je Televize Slovácko.   
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Úvodník                                                                                               

 

Dobrý den váţení čtenáři  

Slováckého magazínu.                                      

 

Právě teď drţíte v rukou zcela  

nový magazín,  

který se bude celý točit kolem vašeho regionu. 

Zaměříme se na kulturní a sportovní události, 

aby jste byli neustále v obraze.  

Na osobnosti Slovácka, které 

nás nějakým způsobem proslavily,  

na významné sportovce, kteří  

nás reprezentují po České republice, ale také po světě.  

Dnešní první číslo bude celé patřit Televizi Slovácko,  

která je jedinou regionální televizí na Slovácku  

a zjistili jsme, ţe se toho o ní moc neví,  

coţ nám přijde jako škoda.  

Můţete si přečíst zajímavý rozhovor s ředitelem televize, 

 panem Dudkem, který prozradil, 

 jaký byl jeho profesní ţivot před tím 

neţ se stal ředitelem právě Televize Slovácko.  

 Podívat se na chod televize,  

jak funguje a na anketu,  

ve které zjistíte, které pořady na ní 

mají diváci a čtenáři nejraději.   

Doufám, ţe v kaţdém čísle si najdete něco,  

co vás zaujme,  

a co jste třeba i nevěděli.  

Budeme se snaţit, aby jste byli s naší prací spokojeni.  

A aby se magazín stal součástí vašeho pátečního čtení 

a celý víkend vám zpestřoval.  

Tak příjemné čtení a drţte nám pěsti! 



     32 

 

Osobnost týdne: Jan Dudek 

 

 Jan Dudek v televizním studiu.  

 

Jan Dudek je sympatický pán, na kterém je vidět, že práce, kterou dělá, ho baví a hlavně ví, 

co dělá.  

Pan Jan Dudek je ředitelem regionální Televize Slovácka od jejího počátku. Stál u jejího 

zaloţení  a byl to právě on, kdo z malé televize pro město Uherské Hradiště udělal televizi, 

kterou v dnešní době sleduje přes 150.000 diváků.  

Studoval na Slovensku, kde také v roce 1989 zaloţil uměleckou agenturu. Do roku 1998 

taktéţ pracoval v rádiu ve Zlíně. V té době uţ měl dostatek zkušeností a informací k tomu, 

aby si mohl troufnout na zaloţení a následné vedené televize.  

Zareagoval proto na výzvu města Uherské Hradiště, které v roce 1999 začalo rozjíţdět 

městkou televizi.  

Při vzniku televize kolem sebe měl také spoustu lidí, kteří mu pomáhali a bylo by dobré, 

kdybychom některé alespoň zmínili. Jeho hlavním pomocníkem mu byl syn Martin, který je 

taktéţ spolumajitelem a zaměstnancem společnosti dodnes.  Další významnou postavou při 

zakládání televize byla Věra Hotařová, která dnes působí v Českém rozhlase.  

O televizi má Jan Dudek jasno a říká: ,,My nikdy nebudeme usilovat o výrobu a vysílání 

zábavy. Svým způsobem jsme jedineční a tak se budeme zpravodajského, regionálního 

vysílání, drţet i v budoucnu.“  

Do dalších let se počítá s postupným rozšířením vlastní distribuční sítě na Zlínsko, a také 

s rozšířením distribuce programu TV Slovácko do sítí dalších kabelových operátorů a to jak 

v regionu tak i mimo něj.  

Jan Dudek je s vysíláním Televize Slovácko velmi spokojený. Dobře ví, ţe nedosahuje 

kvality České televize, ale to ani nikdo od regionální televize, která má omezené finanční 

prostředky a omezený prostor k vysílání neočekává.   

Jan Dudek má samozřejmě také ţivot mimo práci a k jeho velkým koníčkům patří sport 

především fotbal a tenis, cestování a jazzová hudba.  
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Rozhovor týdne 

Pan Dudek nám poskytl exkluzivní rozhovor, o tom, jaké bylo rozjíždět regionální 

Televizi Slovácko, co pro něj bylo ze začátku nejtěžší, ale také o tom, co je pro něj 

největším úspěchem v profesním životě.  

 

 

1. Dobrý den, co pro Vás bylo hlavním podmětem k tomu, abyste se podílel na 

vzniku televize Slovácko? 

Měl jsem zkušenost s vysíláním privátního rádia – řídil jsem 5 let zlínská rádia Zlín, 

resp. Publikum, takţe jakousi mediální praxi jsem chtěl zúročit v okamţiku, kdy 

město UH vypsalo soutěţ na výrobu místního vysílání. TV realita mě samozřejmě dala 

nahlédnout do dalších mediálních zákoutí…   

 

2. Co pro vás bylo ze začátku nejtěžší?  

 Ekonomika celého projektu byla od prvního dne nastavena příliš optimisticky. Podíl 

 reklamních trţeb byl nadhodnocen a výtěţnost prodeje reklamy na sebe dala několik 

 let čekat. 

 

3. Před tím, než jste se stal ředitelem televize Slovácko jste působil na Slovenku. 

Liší se slovenský mediální trh od toho českého? A bylo vůbec lehké to, co jste tam 

dokázal, nechat a jít sem do něčeho úplně nového? 

Na Slovensku jsem ţil od roku 1977 do roku 1992. Další dva roky jsem koexistoval 

v obou uţ samostatných státech a k definitivnímu návratu do UH přišlo aţ na začátku 

roku 1995. Na Slovensku jsem neměl profesionální mediální zkušenost, ale první 

poznatky z fungování „novodobé“ rozhlasové stanice jsem udělal v Bratislavě, stáţí v  

ROCK FM.  

 

4. Televize Slovácko je celkem úspěšná a zaběhlá, plánujete ještě nějaký jiný 

projekt v regionu Slovácko? 

TV Slovácko asi působí jako úspěšný projekt, 12 let jejího ţivota k tomuto pocitu 

mírně opravňuje. Projekt v jiném oboru určitě nechystám, veškeré své úsilí zaměřím 

na rozvoj TV Slovácko, především se zaměřením na rozšíření distribuce této stanice 

za hranice regionu.  
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5. Já vím, že s vámi pracuje i Váš syn Martin. Není těžké pracovat se synem? Nejste 

na něj přísnější než na ostatní zaměstnance? 

Myslím, ţe ne. Jsme spolu od prvního dne fungování firmy, tj. od září 1998. Dnes pro 

mě znamená velkou jistotu v chodu a řízení redakce, coţ jsou činnosti, do kterých uţ 

téměř nezasahuji. 

 

6. Když jste televizi Slovácko zakládal myslel jste si, že bude mít takový úspěch? 

Člověk vţdycky věří v úspěch, ale pohled na něj se často velmi liší. Všechny roky 

budování TV Slovácko jsem aţ do této chvíle podřídil prospěchu firmy před vlastním 

pohodlím, profitem. Samozřejmě věřím, ţe tato trpělivost přinese své ovoce.   

 

7. Ať se nebavíme jen o práci. Jak si naopak odpočinete, když už je té práce 

mnoho? Máte nějaký speciální koníček? 

Jsem sportovec od dětství, takţe tenis, basket a občas fotbálek jsou mým ventilem. 

Rád cestuji a poslouchám dobrou muziku. Mezi ţánry mám jasno – JAZZ není hudba, 

ale ţivotní styl.  

 

8. A spolední otázka. Na co jste ve svém profesním životě nejvíce hrdý? 

To je těţká otázka. Jsem třeba hrdý i na to, ţe uţ v lednu 1990 jsem opustil původní 

zaměstnání (velký kulturák v Ţilině), zaloţil svou vlastní uměleckou agenturu Ţ-Art  

a dokázal se starat nejen sám o sebe. No a aktuálně mám radost, ţe mé zkušenosti a 

dovednosti jsou pro mnohé inspirativní a pomáhají jim k realizaci jejich vlastních 

projektů.   
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Anketa 

V Uherském hradišti proběhla anketa na téma Televize Slovácko. Zajímalo 

nás, co si myslí obyvatelé o tom, že mají k dispozici regionální televizi a jaké 

v tom spatřují výhody… A tady máme jejich názory:  

 

1. Myslíte si, ţe je dobře, ţe má město Uherské Hradiště a jeho široké okolí vlastní 

regionální televizi, Televizi Slovácko?  

2. Který okruh zpráv sledujete v regionální televizi nejvíce? 

3. Co by jste Televizi Slovácko popřáli do dalších let?  

 

 

 

 

 

 

Štěrba Jan. Uherské Hradiště.                            

Student ekonomické fakulty VŠB.  

 

1. Jo jistě, je to velmi dobře, ţe náš region má televizi. Zvyšuje to prestiţ regionu, 

informovanost obyvatel, reklamní prostor pro regionální firmy a také zde můţeme 

vidět pracovní příleţitosti pro občany regionu.  

2. Osobně nejvíce preferuji sport od 18:00 hodin, protoţe osobně sport provozuji a ţádná 

jiná televize mi neposkytne tolik informací o sportu v našem regionu, jako Televize 

Slovácko.  

3. Popřál bych jí hodně úspěšných let, které má bezesporu před sebou. Dále bych rád této 

televizi poděkoval za provádění sluţby pro občany.  
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Pokorný Lukáš. Nová Ves.                           

Student strojní fakulty VŠB. 

 

1. Určitě je to dobře, protoţe se lidi dozví aktuální informace o dění v regionu. Hlavně 

oceňuji pořady a rubriky, které televize vytváří, například sportovní deník, nebo 

regiony.  

2. Sleduji sport, protoţe mě zajímají úspěchy sportovců a kolektivů v regionu. Dále 

týdeník regiony, kde se dozvím, co se v dané obci stalo, nebo co se chystá. A taky 

nabídku pracovních příleţitostí.  

3. Přeji jí hodně úspěchů do dalších let, protoţe Televize Slovácko je jediná regionální 

televize, která lidem přináší důleţité informace, nabídku pracovních příleţitostí a 

cenné rady a doporučení.  

 

 

 

 

 

Petr Bičan. Traplice.  

Manager.  

1. Ano, myslím si, ţe je to velmi dobře, přece jenom, je potřeba, aby byli lidé 

informováni, co se děje v jejich blízkosti.  

2. Nejvíce asi sportovní reportáţe.  

3. Hlavně hodně úspěchů, neboť je zapotřebí dobrá informovanost obyvatel v našem 

regionu.  
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Monika Ševčíková. Jarošov.      

Účetní.  

 

 

 

1. Určitě je to dobře, sama Televizi Slovácko pravidelně sleduji. 

2. Nejvíce sleduji zprávy ze Zlínského kraje, hlavně pak kulturní akce. 

3. Spoustu zajímavých a pozitivních reportáţí. Velkou sledovanost a maximální 

spokojenost diváků.  
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5 Závěr 

Svoji bakalářskou práci jsem zaměřila na financování Televize Slovácko.  

V první kapitole své bakalářské práce jsem se zaměřila na vymezení pojmů, co jsou to 

média, a jak se člení, abych je trochu přiblíţila a vysvětlila některé pojmy, které nejsou zas 

tak známé.         Média členíme na média horká, která působí na emoce čtenáře, diváka. 

Chladná, která jsou stručnější a jasnější patří mezi ně noviny, časopisy, jsou to média, která 

nejsou tak zaměřena na emoce. Elektronická, kam patří televize, rozhlas, internet a média 

klasická, kde řadíme noviny, časopisy, ale také billboardy.  

Zaměřila jsme se na jednotlivá média, kterým jsem se podrobněji věnovala. Soustředila jsme 

se na jejich historii, jak se vyvíjely do dnešní podoby. Mezi média, kterými jsme se zabývala 

patří periodicky tisk, rozhlasové vysílání, televizní vysílání a internet, který je ze všech médií 

nejmladší, ale také nejdynamičtěji se rozvíjející.  

Také jsem se zabývala televizemi v České republice. Rozdělila jsme je na televize soukromé a 

televizi veřejnoprávní, kam patří v České republice pouze Česká televize, která má převáţnou 

většinu příjmů z koncesionářských poplatků na rozdíl od televizních stanic soukromých, které 

mají většinu příjmů z trţních financí, a to především z reklamy, která do médií přináší nejvíce 

peněz.  

V první kapitole jsme také představila Televizi Slovácko, na kterou jsem veškeré své 

poznatky aplikovala.  

Popsala jsem její vznik, co vlastně vyrábí a na co získala svoji licenci v roce 2000 a na jak 

dlouho. Popsala jsme organizační strukturu. Programové schéma a technický rozvoj.  

Ve své druhé kapitole jsme se zaměřila na financování Televize Slovácko. Popsala jsme, co to 

financování vlastně je a jak funguje. 

Také jsme se zaměřila na to, jak funguje společnost s ručením omezeným, protoţe Televize 

Slovácko je společností s ručením omezeným. Na to jaký byl její počáteční kapitál a kdo ho 

sloţil. Dále jsme se zaměřila z čeho televizi plynou příjmy a z čeho má výnosy, ale také jaké 

má televize náklady a výdaje. Hlavním příjmem televize jsou příjmy z prodeje produktů a 

z reklamy. Největší výdaje jsou pak výdaje na mzdy a ostatní provozní náklady. Mezi, které 

patří například náklady na energii, pohonné hmoty, kancelářské potřeby. Jsou to náklady, 

které bezprostředně souvisí s chodem televize a bez kterých by se ţádná společnost neobešla. 

Další podkapitolou v mé bakalářské práci byla reklama. Reklama je velmi důleţitým zdrojem 

financí. Zaměřila jsme se na to, co to reklama je, kde se vyskytuje a proč je pro inzerenty 

důleţitá. Posléze jsem své poznatky aplikovala na Televizi Slovácko, které podniky si 
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reklamu u TV Slovácko nechávají dělat. Televize Slovácko totiţ reklamu nejen vysílá, ale 

také ji vytváří. Vyplynulo mi, ţe v Televizi Slovácko si reklamu nechávají vysílat podniky 

z regionu Slovácko, pro které je reklama v regionální televizi výhodnější, protoţe není tak 

drahá, jako reklama v celostátní televizi a je více účinná, protoţe drobní regionální 

podnikatelé lépe ví, jaké mají lidé v regionu přání a poţadavky.  

Ve své poslední kapitole jsme poznatky převedla řešenou problematiku do ţurnalistiky.  

Vytvořila jsme si fiktivní médium časopis Magazín Slovácko, v práci jsem vytvořila titulní 

stranu s fotografií. Další částí byl úvodník, článek o řediteli televize panem Dudkem. Na 

článek navazuje rozhovor, kde jsme vyzpovídala přímo pana Dudka.  

Práci jsme zakončila anketou, kde jsme poloţila pár otázek náhodným kolemjdoucím.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit zda je Televize Slovácko zisková, na co vynakládá 

největší finanční prostředky a z čeho naopak televizi finance plynou.  

Z mé bakalářské práce mi vyplývá, ţe Televize Slovácko má hospodářský výsledek kladný. 

Porovnala jsme její příjmy a výdaje, které jsme v rámci své bakalářské práce získala a 

z analyzovala. Zjistila jsem, ţe největší příjmy má televize z prodeje produktů, jako jsou 

různé cestopisné reportáţe, ale také reportáţe z regionu, které Televize Slovácko poskytuje 

například České televizi nebo regionální televizi na Slovensku. Dalším významným zdrojem 

financí pro televizi jsou příjmy z reklamy, kterou televize i sama dělá a posléze prodává a 

vysílá.  

Televize Slovácko je sice malá regionální televize, ale v dnešní době má 150.000 diváků a 

myslím si, ţe svojí povahou, kdy se zabývá především zpravodajstvím, kulturním akcemi a 

sportovními událostmi z regionu Slovácko je velmi blízká České televizi, která také své 

pořady nekomercializuje a v dalších letech by se její pokrytí a zaměření na více diváků mohla 

zvětšovat.   
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Příloha 

Příloha č. 1  Mapa pokrytí  

 

 


