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1 Úvod 

 Masová média jsou pro společnost velmi významná. Jsou zdrojem moci  

a potencionálním prostředkem k získání vlivu, k ovládání a k prosazování vlastních názorů. 

Média mohou ve společnosti stabilizovat již zavedené společenské hodnoty, mohou působit 

proti nim, anebo je mohou předělávat či vytvářet úplně nové. Bez masových médií si 

současný život dokážeme jen těžko představit. Každé médium na nás působí jinak,  

i když nám třeba předává jednu a tutéž informaci. Masmédia jsou hromadné sdělovací 

prostředky, které mají za cíl oslovit co největší počet příjemců. Mezi tato masová média patří 

tisk, rozhlas, televize a nejnověji internet. Dále je můžeme rozdělit na soukromá  

neboli komerční média a veřejnoprávní, tedy média veřejné služby. 

 Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda Český rozhlas plní svou roli veřejnoprávního 

média. Zároveň je záměrem zjistit, jako službu, jakou formou ČRo veřejnosti poskytuje  

a jak na to občané České republiky reagují.  

 Diplomová práce se kromě úvodu a závěru skládá z dalších tří stěžejních kapitol,  

které jsou rozčleněny do mnoha podkapitol. Celý text je doplněn o obrazové a grafické prvky. 

Součástí práce je rovněž několik příloh více rozvíjejících problematiku zmiňovanou 

v samotném textu.  

 Po tomto úvodu, tedy následuje druhá kapitola věnovaná postavení Českého rozhlasu 

v systému médií v ČR. Tato část se zaměřuje na úplné počátky rozhlasového vysílání ještě 

v bývalém Československu, na průběh vzniku Českého rozhlasu, na jeho současnou 

organizační strukturu i s jejím nákresem, na jednotlivé stanice ČRo, jejich specifikaci 

a programovou skladbu. Dále kapitola popisuje financování ČRo prostřednictvím 

koncesionářských poplatků domácností a podnikatelů a samostatnou obchodní činnost ČRo, 

jako je prodej reklamního času, sponzoring, pronájem nemovitostí, prostor, nahrávacích 

studií, prodej autorských práv k nahrávkám atd. Vše je doloženo konkrétními údaji a čísly  

za rok 2010. 

 Třetí kapitola se zabývá regulací a kontrolou Českého rozhlasu. Je v ní vysvětlen 

samotný pojem regulace a jeho postupný vývoj v České republice. Popisuje jednotlivé 

kontrolní orgány ČRo, objasňuje regulaci obsahu vysílání ČRo se zaměřením na právo  

na informace, svobodu projevu, ochranu zdroje a obsahu informací, ochranu osobních práv, 

ochranu dětí a mladistvých apod. Tento oddíl blíže seznamuje s právy a povinnostmi všech 
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zaměstnanců ČRo prostřednictvím Kodexu Českého rozhlasu. Součástí kapitoly je  

i vysvětlení a popis rozhlasové reklamy a její regulace, Rady pro reklamu a zakázané 

reklamy.  

 Poslední, tedy čtvrtá kapitola, je zaměřena na vysvětlení, jakou službu Český rozhlas 

veřejnosti poskytuje. Popisuje, co to vlastně veřejnoprávní médium je, jaké jsou jeho 

jednotlivé úkoly, cíle a hlavní poslání. V neposlední řadě se kapitola věnuje internetové formě 

vysílání ČRo, poslechovosti, tedy v podstatě reakci veřejnosti na programovou nabídku 

jednotlivých stanic ČRo a různým způsobům, jak je možné vysílání ČRo poslouchat v rámci 

zemského digitálního vysílání.  

 Diplomová práce je ukončena závěrečnou úvahou nad získanými poznatky v rámci 

shromažďování informací a psaní této diplomové práce, seznamem zkratek použitých v textu  

a jednotlivými přílohami, které rozšiřují a hlouběji zobrazují problematiku řešenou v této 

práci.  
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2 Postavení Českého rozhlasu v systému médií v ČR 

2.1 Zahájení rozhlasového vysílání v Československu 

 K prvním pokusům o vysílání mluveného slova a hudby došlo v roce 1919 pomocí 

vojenského vysílače na pražském Petříně. Pravidelné vysílání v ČSR zahájila 18. května 1923 

soukromá společnost Radiojournal. Vysílalo se hodinu denně, vždy od 20:15 do 21:15, hlavně 

hudba a potom také zpravodajství a počasí. Úplně první celoplošnou rozhlasovou stanicí 

v Československu byla Praha.
1
 Rok 1924 by pro Český rozhlas velmi důležitý, došlo 

k velkému posunu v programové skladbě a začal se dostávat více do povědomí veřejnosti.  

Po roce 1934 začaly postupně vysílat 

stanice Radiojournalu Praha I, Praha II, 

Brno, Bratislava, Košice a Moravská Ostrava. 

Od března 1939 do května 1945bylo české 

území okupováno vojskem nacistického 

Německa. Nastolení protektorátního režimu 

mělo vliv i na média. V této době došlo  

ke ztrátě slovenských stanic a také se 

zastavilo vysílání stanic Praha II a na čas  

i Brno a Moravská Ostrava. Po pár dnech 

však mohly tyto dvě stanice opět vysílat 

alespoň z 50% a od dubna 1939 vysílala Moravská Ostrava opět pouze česky. 
2
 

Po skončení druhé světové války začal Český rozhlas opět pravidelně vysílat 

v podstatě okamžitě a to na dvou okruzích Praha I a Praha II. Praha I vysílala hlavně 

zpravodajství a náročnější programy, zatímco Praha II měla odlehčenější charakter, byla 

téměř jejím pravým opakem. Následně začaly znovu vysílat i předválečné pobočky v Brně  

a Moravské Ostravě. Od května 1945 začala vysílat i další studia. Začátkem roku 1950 

disponoval rozhlas řadou programů a vysílačů, jako např. Praha I, Praha II, Brno I, Brno II, 

Ostrava, Plzeň, Jihočeský vysílač České Budějovice, Bratislava, Liberec a Ústí nad Labem. 

                                                 
1
KÖPPLOVÁ, Barbara. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální 

právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. 
2
Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro 

rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2009. 40 s. 

Obrázek 2.1 Rozhlasový autobus značky Tatra z r. 1935 



- 8 - 

 

V roce 1953 došlo k dvěma velkým událostem, své zkušební vysílání zahájila Československá 

televize a rozhlas po drátě byl postupně kromě do měst zaveden i na venkov. 
3
 

Pro historii rozhlasového vysílání u nás je velmi důležité datum 31.srpna 1959, 

kdy bylo zahájeno řádné vysílání z Petřína jako 3. programu pod názvem Československo II.  

Do té doby vysílaly národní okruhy Praha a Bratislava a celostátní Československo I.  

Od šedesátých let tvořily tedy vysílání rozhlasu dva celostátní programové okruhy, dva 

národní, regionální a národnostní vysílání a vysílání do zahraničí. 
4
 

 

2.2 Vznik Českého rozhlasu 

Dne 1. ledna 1992 vznikl veřejnoprávní Český rozhlas jako samostatný subjekt,  

který zajišťoval vysílání dvou národních okruhů a to Praha a Vltava. V platnost vstoupil 

Zákon č.484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který schválila Česká národní rada 7.11.1991. 

V té době ještě fungoval celostátní Československý rozhlas, který měl pod sebou okruh 

Československo a Zahraniční vysílání. Když 1. ledna 1993 zanikla československá federace, 

tak se okruh Československo rozdělil na českou a slovenskou část. Česká část se 

přejmenovala na Radiožurnál a doplnila celoplošné české stanice Praha a Vltava. Navíc se 

Český rozhlas stal řádným aktivním členem Evropské vysílací unie (EBU), což je největší 

mezinárodní profesní asociace vysílajících organizací na světě. 
5
 

Dne 16.12.1993 schválila Rada Českého 

rozhlasu Statut Českého rozhlasu, což je právní 

dokument vydaný na základě Zákona č.484/1991 

Sb., o Českém rozhlasu. V září 1994 připravila 

vláda ČR návrh zákona o rozhlasových  

a televizních poplatcích, který předpokládal 

předepisování sazby poplatků ministerstvem 

financí. Vláda 6.2.1995 schválila Zákon 

č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně  

                                                 
3
Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro 

rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2009. 40 s. 
4
JIRÁK, Jan, et al. 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. 144 s. 

5
KÖPPLOVÁ, Barbara. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech:rozhlas, televize, mediální 

právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. 

Obrázek 2.2 Sídlo ČRo v ul. Vinohradská 
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a doplnění Zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

ve znění pozdějších předpisů. Zákon vymezuje, které předměty, zboží a hodnoty mohou být 

objektem reklamy v rozhlase a televizi. 
6
 

V září 1995 přibyla Českému rozhlasu další stanice, která na jeho šestém kanále začala 

vysílat pod názvem Rádio Svobodná Evropa.
7
 Dne 17.5.2001 byl přijat Zákon č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů,  

který nahradil některé dosavadní zákony. Zákon vymezil postavení, práva, povinnosti  

a předmět činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, popsal pojmy spojené 

s rozhlasovým a televizním vysíláním. Součástí zákona bylo také definování řízení o udělení  

a odnětí licence, procesu registrace, práva a povinnosti provozovatelů vysílání, rozsahu  

a náležitostí reklamního vysílání, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů.  V neposlední řadě 

stanovil tento zákon i sankce za porušení povinností provozovatelů vysílání. Důsledkem 

tohoto zákona je jasné rozdělení práv a povinností pro soukromé a pro veřejnoprávní 

vysilatele. 
8
 

Už před svým rozdělením na českou a slovenskou část měl Československý rozhlas 

řadu regionálních stanic. Po roce 1992 jich začalo, už již samostatnému Českému rozhlasu, 

ještě přibývat. V prosinci 1993 bylo obnoveno studio ČRo Olomouc, 1999 byla oficiálně 

otevřena nová redakce ČRo v Liberci. Postupně až do roku 2006 tak zahájilo vysílání ČRo 

Pardubice, ČRo Vysočina, ČRo Plzeň, ČRo Sever a také ČRo Brno.
9
 

Pro pojmenování Českého rozhlasu je často využívána zkratka ČRo. Sídlo ČRo 

se nachází v hlavním městě, tedy v Praze. ČRo je právnickou osobou veřejného práva, o čemž 

svědčí i skutečnost, že byl přímo zřízen zákonem a na základě zákonného oprávnění může 

také provozovat rozhlasové vysílání. 

 

 

                                                 
6
KÖPPLOVÁ, Barbara. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální 

právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. 
7
 ČT 24. V září 1995 začal vysílat Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa [online]. 2010 [cit. 2012-03-20]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/100822-v-zari-1995-zacal-vysilat-cesky-

rozhlas-6-radio-svobodna-evropa/?mobileRedirect=off 
8
KÖPPLOVÁ, Barbara. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální 

právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. 
9
Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro 

rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2009. 40 s. 
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2.3 Organizační struktura Českého rozhlasu  

Organizační struktura Českého rozhlasu je podrobně stanovena v organizačním řádu 

ČRo a to včetně organizačního schématu. Tento řád upravuje posloupnost pravomocí  

a odpovědnosti na jednotlivých stupních řízení, dále oprávnění jednat jménem Českého 

rozhlasu, rozsah činnosti jednotlivých útvarů a vztahy mezi útvary.
10

 

 

Obrázek 2.3 Organizační struktura ČRo platná od 1.4.2012 

Zdroj:Český rozhlas. Organizační schéma k 1. dubnu 2012. Vlastní zpracování, 2012 

 

 

                                                 
10

ČESKÝ ROZHLAS. Statut českého rozhlasu [online]. 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://media. 

rozhlas.cz/_binary/02549772.pdf 

http://media.rozhlas.cz/_binary/02599154.pdf
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 Nejvýše postavenou osobou v Českém rozhlase je generální ředitel Mgr. art. Peter 

Duhan, který byl dne 28. července 2011 zvolený a jmenovaný Radou Českého rozhlasu na 

funkční období 6-ti let. Peter Duhan se narodil 11. listopadu 1946 v Bratislavě. Právě tam také 

vystudoval scenáristiku na Vysoké škole múzických umění. Svou kariéru v médiích začal  

v deníku Ľud a pokračoval s ní v Československé televizi. V letech 1971 až 1989 pracoval 

jako dramaturg zábavy a byl také spoluzakladatelem teletextové redakce. Do roku 1991 

působil v deníku Verejnosť. Následující dva roky byl ústředním ředitelem Československého 

rozhlasu. Dále působil v kabelové televizi Cabel plus, šéfoval vydavatelství Beseda Holding  

a spolupracoval s Hospodářskými novinami. Koncem 90. let se vrátil do ČRo, kde v letech 

2002 až 2006 vykonával funkci redaktora a moderátora ČRo 6 a následně se stal 

i ředitelem této stanice. Od března 2010 byl po rezignaci Richarda Medka pověřen vedením 

Českého rozhlasu.
11

 

Základní organizační struktura ČRo je rozdělena na tři sekce, které vedou náměstkové 

generálního ředitele. V čele celoplošných a speciálních stanic stojí právě náměstkové 

generálního ředitele, programová nabídka a provoz celoplošných stanic je v rukou jejich 

šéfredaktorů, u speciálních stanic jsou šéfredaktoři pověřeni jejich vedením. Oproti tomu 

regionální stanice mají na starost jejich ředitelé.
12

 

 

2.4 Stanice ČRo 

V současné době má ČRo 4 celoplošné, 4 speciální, 13 regionálních stanic a 1 stanici, 

která vysílá do zahraničí. Základem celé struktury ČRo jsou však právě celoplošné, speciální  

a regionální stanice, které mají z ekonomického hlediska zcela rovnocenné postavení. Mezi 

celoplošné stanice se řadí zpravodajsko-publicistická stanice ČRo 1 - Radiožurnál, na rodinu 

zaměřený ČRo 2 - Praha, ČRo 3 – Vltava a publicisticko-analytická stanice ČRo 6.  

Ke speciálním stanicím se pak řadí zpravodajské Rádio Česko, ČRo D-dur pro milovníky 

klasické hudby, stanice pro mladé posluchače Radio Wave a stanice Leonardo. 

Regionální vysílání realizují samostatná studia v Ostravě, Brně, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech, 

                                                 
11

ČT 24. Novým generálním ředitelem Českého rozhlasu bude Duhan [online]. 2011 [cit. 2012-04-04].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/131352-novym-generalnim-reditelem-

ceskeho-rozhlasu-bude-duhan/ 
12

ČESKÝ ROZHLAS. O rozhlase: vedení ČRo [online]. 2010 [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: http:// 

www.rozhlas.cz/informace/vedeni/ 
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Středočeském kraji, Vysočina, Liberec a také ČRo Sever a Regina, což je metropolitní rádio 

pro Prahu. Zcela samostatně působíČRo 7 - Radio Praha. Jedná se o vysílání do zahraničí 

v šesti světových jazycích. 
13

 

 

2.4.1 ČRo 1 - Radiožurnál 

Český Rozhlas 1 - Radiožurnál je celoplošná analogová stanice 

zaměřená na zpravodajství a publicistiku. Zprávy i dopravní 

zpravodajství Zelená vlna se vysílají každou půlhodinu. Stanice vznikla současně se vznikem 

ČR, jako nástupce rádia Československo, dříve také stanice Hvězda. Radiožurnál je moderní 

stanice, která je určena k poslechu pro všechny cílové skupiny. Vysílání se zaměřuje  

na okamžité a rychlé zpravodajství a to kdykoli během dne, má dokonce přednost před 

jakýmkoliv naplánovaným programem. Přináší zprávy z ekonomiky, politiky, kultury i sportu 

a mnoho aktuálních informací o dopravě a počasí. Ve vysílání se objevují také rozhovory  

a diskuse se zajímavými lidmi, komentáře představující rozsáhlou škálu názorů a postojů  

i náboženské vysílání nebo vysílání pro národnostní menšiny. Radiožurnál poskytuje 24 hodin 

denně rychlý, kvalitní a široký informační servis o událostech doma i v zahraničí.
14

 

Jedním z velmi známých pořadů této stanice je dlouhodobě vysílaný pořad Po Česku. 

Každý sobotu a neděli již od roku 2001 mohou posluchači prostřednictvím pořadu navštívit 

řadu zajímavých míst v České republice, jako jsou hrady, zámky, muzea, lázně, zimní 

letoviska, přírodní rezervace, jeskyně atd. Za dobu vysílání tohoto pořadu bylo možné takto 

poznat více jak 500 míst. Celým pořadem již od úplného počátku provází Václav Žmolík 

spolu se svými hosty, jimiž jsou různí kasteláni, historici, starostové apod.
15

 

 

                                                 
13

 ČESKÝ ROZHLAS. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 [online]. 2011 [cit. 2012-

03-30]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-

hospodareni-ceskeho-rozhlasu-za-rok-2010--941159 
14

ČESKÝ ROZHLAS. ČRo 1 Radiožurnál [online]. 2012 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.rozhlas. 

cz/radiozurnal/ostanici/_zprava/cro-1-radiozurnal--784156 
15

ČESKÝ ROZHLAS 1 - RADIOŽURNÁL. Po Česku [online]. 2011 [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/pocesku/ 
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2.4.2 ČRo 2 - Praha 

Český rozhlasu 2 - Praha, nebo také jen „dvojka“, je 

rodinnou analogovou stanicí. Jeho programová nabídka je určena 

pro posluchače od předškolního věku až k těm ve věku velmi pokročilém. Vysílá 24 hodin 

denně zábavné a historické pořady a zaměřuje se také na žánry, které díky koncesionářským 

poplatkům může vysílat pouze rozhlas veřejné služby. Jedná se např. o dokumenty, reportáže, 

četbu, hry pro děti i pro dospělé, pohádky a zábavu natáčenou před publikem. V průběhu roku 

2011 prošla tato stanice nemalou změnou programové nabídky a také se přiklonila k novému 

vysílacímu schématu.
16

 

Velmi dlouhou historie, která začíná téměř už při počátcích vysílání samotné stanice, 

má pořad Rozhlasová hra. Jde vlastně o zvukové divadlo s velmi širokým a naprosto 

univerzálním repertoárem. Rozhlasová hra se vysílá každou neděli ve 20:00 hodin a nabízí 

posluchačům ojedinělý zážitek, prostřednictvím kterého mohou rozvíjet svou představivost  

a fantazii. 
17

 

 

2.4.3 ČRo 3 - Vltava 

Celoplošná analogová stanice ČRo 3 - Vltava se věnuje 

kultuře nejen ve svém vysílání, ale zabývá se jí v nejširším slova 

smyslu. Vysílá, natáčí a pořádá koncerty klasické a jazzové hudby, vytváří rozhlasové hry, 

dokumenty a četbu, informuje o všem, co se v České republice v kultuře děje. Je tedy určena 

převážně pro kulturně zaměřené posluchače. Z toho však vyplývá, že veřejnost ji chápe jako 

stanici pro náročnější a starší posluchače. To však není tak úplně pravda, jeden z vysílaných 

projektů je určen převážně posluchačům školou povinným a studentům. Nazývá se Čtenářský 

deník. Na jeho základě je možné si do počítače nebo hudebního přehrávače stáhnout 

významná díla českých spisovatelů a to hlavně těch, kteří jsou zařazeni do povinné četby 

středoškoláků.
18

 

                                                 
16

 ČESKÝ ROZHLAS. Český rozhlas 2 Praha [online]. 2012 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.rozhlas. 

cz/praha/ostanici/_zprava/cesky-rozhlas-2-praha--779821 
17

ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA. Rozhlasová hra [online]. 2011 [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_porad/2058 
18

Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro 

rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2009. 40 s. 
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2.4.4 ČRo 6 

Český rozhlas 6 je analogová stanice volně navazující  

na české vysílání Rádia Svobodná Evropa. Stanice Rádio Svobodná 

Evropa vznikla roku 1949 za podpory Spojených států a byla za minulého režimu často 

jediným zdrojem objektivních informací. V roce 1994 se přestěhovala z Mnichova do Prahy, 

kde se na podzim 1995 její původní česká redakce připojila k Českému rozhlasu a 8. Září 

téhož roku začali společně pravidelně vysílat se stávajícím názvem Rádio Svobodná Evropa. 

Roku 2002 se toto vysílání stalo součástí ČRo již jako zcela samostatná analyticko-

publicistická stanice Český rozhlas 6.
19

 

Programová nabídka ČRo 6 se skládá z kvalitních komentářů zkušených reportérů, 

analýz, diskusí a jiných zajímavých pořadů. Vysílání je zaměřené na politiku, kulturu, 

ekonomiku, historické události, náboženský život a ekologii. Ekonomika a politika je 

v pořadech probírána velmi do hloubky. Zabývá se také problematikou národnostních 

menšin.
20

 Všechna tato témata bývají často probírána v pořadu Studio STOP, kde každý 

všední den po 22 hodině diskutují politikové, odborníci, nebo jiní lidé, kteří mají  

k aktuálnímu tématu co říct. 
21

 

 

2.4.5 ČRo 7 – Radio Praha 

 ČRo 7 – Radio Praha je stanice, jejíž fungování je 

realizováno v souladu se Zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém 

rozhlasu a je financováno ze státního rozpočtu, jako smluvní služba poskytovaná Ministerstvu 

zahraničí ČR. Stanice nabízí 24 hodin denně vysílání do zahraničí v šesti jazycích,  

a to v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Vysílány jsou 

zpravodajské pořady určené pro zahraniční posluchače se zájmem o Českou republiku  

a pro občany ČR žijící v zahraničí. Součástí nabídky je i vysílání pro cizince, kteří pobývají 

                                                 
19

 ČT 24. V září 1995 začal vysílat Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa [online]. 2010 [cit. 2012-03-20]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/100822-v-zari-1995-zacal-vysilat-cesky-

rozhlas-6-radio-svobodna-evropa/?mobileRedirect=off 
20

PLAY.CZ. Česká rádia: ČRo 6 [online]. 2011 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.play.cz/cesky-

rozhlas-6 
21

ČESKÝ ROZHLAS 6. Studio STOP [online]. 2011 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://www.rozhlas. 

cz/cro6/stop 
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v Praze, realizované v angličtině, němčině a ruštině. Průběžně aktualizované zpravodajství se 

nachází i na internetových stránkáchwww.radio.cz. 
22

 

 

2.4.6 ČRo Radio Wave 

Digitální stanice Českého rozhlasu Radio Wave vznikla 

v lednu 2006, jako stanice určená především pro mladou 

generaci. Vysílání se zaměřuje především na aktuální kulturní a společenské dění. Snaží  

se oslovit mladé posluchače hudbou napříč všemi hlavními populárními žánry. Rádio je 

součástí evropské rozhlasové sítě EBU a Eurosonic  Partnership, a právě díky tomuto členství 

může v pořadu Stage pouštět exkluzivní koncertní nahrávky zajímavých zahraničních 

kapel. 
23

 

Kromě hudebních pořadů nabízí rádio také publicistické pořady, které prezentují 

aktuální kulturní, sportovní i společenské dění. Na mnoha akcích, jako jsou různé festivaly, 

vernisáže, přehlídky a koncerty, je možné potkat právě reportážní týmy Radia Wave. Je to 

jeden ze způsobů jak získat vysílací materiály, které jsou pak šířeny signálem po internetu, 

digitálně a v kabelových televizích. 
24

 

Programová nabídka se tedy skládá z vysílání alternativní hudby, specializovaných 

magazínů, publicistických pořadů. Večerní vysílání je složeno z talk show a žánrových 

pořadů např. o hip-hopu, hardcoru, reggae, kytarové i taneční hudbě, world music a dalších 

stylech. Nejstarším pořadem, který vysílá už od samého vzniku této stanice, tedy od roku 

2006, je pořad Casablanca. Tento magazín se vysílá každou neděli od 11:00do 12:00 hodin 

a po celou dobu vypráví hosté pořadu o svých cestách, expedicích, outdoorových sportech  

a jiných dobrodružstvích
25

. 

 

 

                                                 
22

 ČESKÝ ROZHLAS. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 [online]. 2011 [cit. 2012-

03-30]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-

hospodareni-ceskeho-rozhlasu-za-rok-2010--941159 
23

 MEDIA MASTER. Prezentace stanic Českého rozhlasu 2012 [online]. 2011 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 

http://www.media-master.cz/files/karol/CESKY%20ROZHLAS/ZS/zakladniprezentaceceskyrozhlas.pdf 
24

ČESKÝ ROZHLAS. Rádio Wave [online]. 2011 [cit. 2012-30-03]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/ 

radiowave/ostanici/_zprava/o-stanici--781919 
25

ČESKÝ ROZHLAS. RadioWave: vysílané pořady [online]. 2011 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www. 

rozhlas.cz/radiowave/porady 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/stage
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardcore
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_music
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2.4.7 ČRo Rádio Česko 

Český rozhlas Rádio Česko, tzv. stanice mladého slova, 

 je digitální zpravodajská stanice obsahově i formátem založena 

čistě na zpravodajství a na aktuální publicistice. Stanice vysílá prostřednictvím internetu 

každý den od 8:00 do 18:00 hodin už od října 2005. Klasické vysílání potom probíhá pouze  

v časech 8:00-11:00 a 13:00-16:00 hodin. Digitální a VKV vysílání probíhá ve spolupráci 

s BBC. S BBC je rádio spojeno i po jiné stránce, základ zpravodajské redakce byl 

v prvopočátcích postaven na bývalých členech české redakce BBC, která v Praze dříve sídlila. 

Nabídku programové struktury tvoří zpravodajství vysílané v kratších a delších blocích, 

každých 15 minut dopoledne a 30 minut odpoledne. V dopoledním bloku jsou vysílány 

informace z domova, ze světa, ze sportu a počasí. Důležitou součástí vysílání je i publicistika. 

Patří zde hlavně specializované relace, rozhovory s politiky, ekonomy a odborníky, příspěvky 

redaktorů, komentáře a další.
26

 

Mezi jeden z nejstarších pořadů, který se stále ještě vysílá, a to už od května 2009, 

patří Kronika Rádia Česko. Náplní jeho obsahu je popis české i světové historii s novým 

pohled na již známé skutečnosti.
27

 

 

2.4.8 ČRo D-dur 

Digitální stanice D-dur se ve svém vysílání zaměřuje 

na klasickou hudbu od doby renesance až po tvorbu 21. století. 

Ze samotného zaměření stanice vyplývá, že je určena převážně pro zájemce o klasickou 

hudbu a pro ty, kteří klasickou hudbu prostě využívají jako způsob relaxace. Nejkrásnější 

hudební díla jsou ve vysílání opakována tak, aby zazněla pokaždé v jiné době a měli ji tak 

šanci slyšet všichni. Program připravují zkušení dramaturgové ČRo 3 Vltava. 
28

 

 

 

                                                 
26

Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro 

rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2009. 40 s. 
27

ČESKÝ ROZHLAS RÁDIO ČESKO. Kronika Rádia Česko [online]. 2011 [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/porady/_porad/4407 
28

MEDIA MASTER. Český rozhlas: ČRo D-dur [online]. 2011 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www. 

media-master.cz/rozhlas/d-dur-a-leonardo/ 
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2.4.9 ČRo Leonardo 

ČRo Leonardo je digitální a internetová stanice zaměřená 

na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny. Jde o 

druhou nejmladší stanici Českého rozhlasu. Na internetu začala vysílat v září roku 2005  

a následně od 21. října téhož roku vysílá také digitálně. Programová nabídka je složena ze 

specializovaných magazínů, hodinové diskuze s odborníky, besed se zajímavými osobnostmi 

české vědy. Kromě vlastních pořadů přebírá i ty nejlepší naučné programy jiných 

stanic Českého rozhlasu jako např. Meteor, Planetárium, Toulky českou minulostí, Zápisník 

zahraničních zpravodajů a mnoho dalších. Živě vysílá od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00, 

ostatní vysílací čas tvoří předtočené pořady a reportáže.
29

 ČRo Leonardo je nejlépe technicky 

vybavenou stanicí v ČR, rovněž se může chlubit i nejmodernějším a nejtechničtěji vybaveným 

studiem.  

 

 

2.5 Financování Českého rozhlasu 

Český rozhlas je od státu majetkově oddělen, z čehož vyplývá, že hospodaří  

se svým vlastním majetkem. Jeho základ tvoří původní majetek Československého rozhlasu. 

Díky tomu stát neodpovídá ani neručí za závazky ČRo a ani naopak Český rozhlas 

neodpovídá ani neručí za závazky státu. 

Za poslední roky se způsob financování Českého rozhlasu nijak nezměnil. Hlavní 

složku představují příjmy z koncesionářských neboli rozhlasových poplatků, které tvoří téměř 

90% z celkového příjmu. Jsou jasně stanoveny Zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových  

a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ze dne  

5. srpna 2005.
30

 Rozpočet je pak doplněn o výnosy z ostatních zákonem povolených 

obchodních činností ČRo, mezi které patří například reklama, sponzoring, pronájem prostor 

apod.
31

 Každoročně předkládá rozhlas Radě Českého rozhlasu výroční zprávu o své 

                                                 
29

INTERNETOVÁ RÁDIA. ČRo - Leonardo [online]. 2008 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://radio. 

caslavsky.info/radio/cesky_rozhlas_leonardo/V%C3%A1%C5%BEn%C3%A9%20r%C3%A1dio 
30

MINISTERSTVO KULTURY. Rozhlasové a televizní poplatky [online]. 2010 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/rozhlasove-a--televizni-poplatky-

81272/ 
31

 kompletní přehled i s vysvětlením v kapitole 2.5.2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_rozhlas
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hospodářské činnosti. Rada poté předkládá tuto zprávu na základě § 8 odst. 2 zákona  

č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase.
32

 

 Český rozhlas hospodařil v roce 2010 s nákladovým rozpočtem 2 084,2 mil. Kč  

a plánoval dosažení výnosů ve výši 2 205,4 mil. Kč. Předpokládaný výsledek hospodaření 

v podobě zisku před zdaněním byl překročen o 56,2 mil. Kč a dosáhl tak výše 121,2 mil. Kč. 

Investiční výdaje se v roce 2010 soustředily převážně na rekonstrukci historické budovy 

Českého rozhlasu. Ostatní investice pokrývaly hlavně potřeby nových technologií. Výsledek 

hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 představuje čistý zisk ve výši 110,5 mil. Kč. 

Hlavní činností bylo dosaženo zisku ve výši 80,2 mil. Kč a vedlejší činností 30,3 mil. Kč. 

Zisk po zdanění zahrnuje daň z příjmů právnických osob v hodnotě 10,7 mil. Kč. 
33

 

 

Tabulka 2.5Porovnání s dosaženými hospodářskými výsledky předchozích let 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

čistý zisk v  

mil. Kč 
103,0 61,3 14,5 29,1 6,2 -24,1 151,0 140,2 126,3 37,0 110,7 

Zdroj: Český rozhlas. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010. Vlastní zpracování, 2012 

 

2.5.1 Financování Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků 

Český rozhlas je financován převážně z koncesionářských poplatků, které jsou dány 

zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Koncesionářský poplatek 

je stanovený měsíční odvod vlastníků rozhlasových přijímačů. Od 1. ledna 2008 je stanovena 

výše rozhlasových poplatků na 45 Kč, dříve to bylo 37 Kč. Z těchto poplatků je financován 

provoz Českého rozhlasu, jako provozovatele tzv. veřejnoprávní služby.
34

 

Fyzická osoba má povinnost platit poplatek jen za jeden přijímač, není tedy nutné 

platit třeba za autorádio, pokud platí za domácí rozhlasový přijímač. Rozhlasovým 

                                                 
32
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přijímačem se myslí zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání, což jsou 

hlavně rádia, autorádia, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou atd. 

Rozhlasové poplatky se hradí buď měsíčně, formou SIPA do 15. dne v měsíci,  

anebo bankovním převodem z účtu, a to na rok dopředu. Při neuhrazení těchto 

koncesionářských poplatků, může provozovatel vysílání udělovat sankce ve výši 1000 Kč 

nebo 5000 Kč. Ještě nikdy v historii ČRo se však nestalo, že by došlo k udělení nějaké sankce 

z důvodu neplacení těch poplatků. Na koncesionářských poplatcích mají posluchači vůči ČRo 

k 31.12.2010 pohledávky ve výši 131,5 mil. Kč. 
35

 Po vzoru České televize zaslal ČR ona 

konci října 2008 dopis plátcům televizního poplatku, kteří však nebyli evidováni mezi 

rozhlasovými poplatníky. Dopis obsahoval základní informace o povinnosti ze zákona platit 

poplatek za rozhlasový přijímač a jednoduchý popis, jak se k placení tohoto poplatku 

přihlásit. Výjimku pro neplacení rozhlasových poplatků mají osoby, které jsou postiženy 

trvalou slepotou nebo hluchotou a dále domácnosti nebo jednotlivci s příjmem  

do 2,15násobku životního minima, a to vždy po dobu šesti měsíců, ode dne, kdy doložili své 

příjmy.
36

 

Oproti tomu podnikatelé a právnické osoby platí koncesionářský poplatek za každý 

přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Poplatníci hradí rozhlasové poplatky  

na každé další kalendářní čtvrtletí, pololetí nebo kalendářní rok a to trvalým převodem  

nebo jednotlivými převody z bankovního účtu do 15. dne v měsíci. Při porušení povinností 

platit, je rovněž provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve stejné výši jako  

u domácností.
37

 

Koncesionářské poplatky zdánlivě dávají úplnou nezávislost na státu, je to však 

v podstatě specifická daň, jejíž výši určuje stát. Veřejnost chce a své peníze takový obsah 

vysílání, který ji bude zajímat. Český rozhlas má tedy za veřejné peníze povinnost pořizovat 

obsah, který neposkytují média komerčního vysílání. Účast státu na financování rozhlasu byla 

nutná hlavně ze začátku, protože počátky vysílání byly velmi nákladné. První vysílatelé 
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museli totiž plnit jak funkce, které se dnes očekávají od veřejnoprávních vysílatelů,  

tak i funkce očekávané od komerčních vysílatelů. 
38

 

 

Tabulka 2.5.1 Stav evidovaných přijímačů a poplatníků v průběhu roku 2010 

 

 

Fyzické osoby 

přijímače 

Právnické osoby 

přijímače 

Právnické osoby 

poplatníci 

CELKEM 

přijímače 

Stav k 1.1.2010 3 083 308 576 707 125 192 3 660 015 

LEDEN 3 082 636 581 115 125 357 3 663 751 

ÚNOR 3 083 039 583 408 125 487 3 666 447 

BŘEZEN 3 082 318 583 921 125 243 3 666 239 

DUBEN 3 080 839 582 860 124 821 3 663 699 

KVĚTEN 3 079 528 581 472 124 602 3 661 000 

ČERVEN 3 078 084 579 304 124 562 3 657 388 

ČERVENEC 3 076 385 571 760 124 599 3 648 145 

SRPEN 3 074 847 570 663 124 778 3 645 510 

ZÁŘÍ 3 073 249 570 969 124 908 3 644 218 

ŘÍJEN 3 071 883 570 430 124 665 3 642 313 

LISTOPAD 3 070 896 570 782 124 845 3 641 678 

PROSINEC 3 069 399 569 076 125 004 3 638 475 

Zdroj: Český rozhlas. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010. Vlastní zpracování, 2012 

 

Koncesionářské poplatky už dlouhou dobu vyvolávají v mediích rozporuplné diskuse. 

Otevřeně o nich jako o diskutabilním finančním nástroji hovoří i lidé z ČRo. Příkladem může 

být sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu  

a Katedrou žurnalistiky FSV UK: „100% koncesionářů si platí veřejnoprávní média,  

a proto by se za jejich peníze neměly platit pořady, na které se budou dívat jen 2% 

koncesionářů“. Věčná otázky zněla: „proč by 98% koncesionářů mělo platit pořady, na které 

se dívají jen 2% koncesionářů“?
39
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2.5.2 Další formy financování 

Český rozhlas má dle zákona právo vykonávat obchodní činnost jako další 

doplňkovou možnost zajišťování finančních prostředků pro své potřeby. Jednou z forem této 

obchodí činnosti je reklama a sponzoring. Právě reklama je velmi důležitý druh zboží 

ve vysílání stanic Českého rozhlasu. Klient nebo zadavatel reklamního spotu má možnost  

si zakoupit určitý čas a umístit své reklamní sdělení ve vysílání všech celoplošných  

i regionálních rádií. Objem reklamního času veřejnoprávního rozhlasu je však limitován 

zákonem na 3 minuty denně na celoplošných stanicích a 5 minut denně na regionálních 

stanicích. Prodej reklamního času Českého rozhlasu a jeho regionálních stanic zajišťuje 

exkluzivně agentura Media Master, s.r.o.
40

 

Další možnou formou financování je sponzoring. Jde o velmi účinný prostředek,  

díky kterému se společnosti a jiné subjekty mohou prostřednictvím umístění sponzorských 

odkazů do vysílání Českého rozhlasu zviditelnit. Sponzorování je v ČRo obecně povoleno  

s výjimkou zpravodajských pořadů. 

 

Tabulka 2.5.2 Členění výnosů do jednotlivých položek podle jejich druhu 

 

plán skutečnost 
rozdíl 

Údaje uvedeny v tisících Kč. absolutní v % 

Rozhlasové poplatky 1 970 000 1 974 476 4 476 100,2 

Reklama 55 814 51 404 -4 410 92,1 

Sponzoring 59 509 56 041 -3 468 94,2 

Ostatní tržby 29 346 34 199 4 853 116,5 

Zahraniční vysílání 51 680 51 680 0 100,0 

Ostatní výnosy 40 681 37 625 -3 056 92,5 

VÝNOSY CELKEM 2 207 030 2 205 425 -1 605 99,9 

Zdroj: Český rozhlas. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010. Vlastní zpracování, 2012 
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Mezi ostatní činnosti, prostřednictvím kterých ČRo získává určité příjmy, patří hlavně 

pronájmy nemovitostí, prostor, nahrávacích studií, prodej autorských práv k nahrávkám, 

účinkování Symfonického orchestru a ostatních těles, dary a granty. Právě zmiňovaný 

Symfonický orchestr ČRo patří k nejstarším českým orchestrům. Jeho počátky jsou spojeny  

s rokem 1926 a startem vysílání Radiojournalu. Díky zajímavé dramaturgii a stále stoupající 

umělecké úrovni získal orchestr významné postavení v českém koncertním životě a je velmi 

vítaný i v zahraniční. Dalším již zmiňovaným příjmem je prodej autorských práv 

k nahrávkám, v bohatém archivu Českého rozhlasu lze najít řadu unikátních záznamů z celé 

historie České republiky. Tímto způsobem je tedy možné získat automatická práva  

k vybranému hudebnímu nebo slovesnému záznamu. Při zachování dalších podmínek 

autorského zákona, tato práva umožňují vydávat zvukové záznamy na audiovizuálních 

nosičích, nebo je případně využít k jinému způsobu veřejného šíření. Ceny jsou stanoveny dle 

platného sazebníku licencí.
41
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3. Regulace a kontrola Českého rozhlasu 

3.1 Regulace rozhlasu v České republice 

 Pojem regulace obecně znamená nějakou řídící nebo usměrňující činnost prováděnou 

buď člověkem, nebo automatickým zařízením. Jde o vstup do určité činnosti s cílem vymezit 

jasná pravidla a hranice. Veřejnoprávní regulace je stanovena normou veřejného práva a má 

za cíl sledovat ochranu veřejných zájmů. 

 Regulace médií prošla v České republice za dobu jejich činnosti velkými změnami.  

Od totalitního typu až k tomu dnešnímu, který je ve velkém souladu s evropským právem,  

což je důsledek našeho členství v Evropské unii. Dohled nad rozhlasovým vysíláním a právy 

a povinnostmi provozovatelů rozhlasového vysílání vykonává v České republice nezávislý 

orgán státní správy, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Základním předpokladem 

rozhlasového vysílání je udělení licence pro tuto činnost, což má na starost již zmiňovaný 

regulační úřad, tedy RRTV. Výjimkou je vysílatel ze zákona Český rozhlas. Orgán, jehož 

prostřednictvím provádí veřejnost kontrolu vysílání, tvorby a šíření programů ČRo, se nazývá 

Rada Českého rozhlasu. 
42

 

 

3.1.1 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústřední orgán státní správy,  

který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle Zákona č. 132/2010 Sb. 

Vznikla na základě paragrafu § 4 odst. 1 s působností dle §5 zákona č. 231/2001 Sb. RRTV 

dohlíží na zachovávání a rozvoj množství programové nabídky a informací v oblasti vysílání  

a kontroluje také jeho obsahovou nezávislost a to vše dle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
43

 

 Mezi její další kompetence patří dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti 

vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci, 

udělování, měnění a odebírání licence k provozování vysílání, vedení evidence provozovatelů 

vysílání, ukládání sankcí, monitorování obsahu rozhlasového a televizního vysílání, atd. 
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Důležitá je spolupráce RRTV s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států 

Evropské unie s podobnou působností, a to hlavně při předávání a získávání informací 

stanovených zákonem nebo právními akty EU. V případě přeshraniční spolupráce provádí 

dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství. 
44

 

 Radu pro rozhlasové a televizní vysílání tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává 

předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny ČR, a to okamžitě po obdržení návrhu. 

Funkční období člena RRTV je 6 let. Ze svých členů si volí 3 místopředsedy a předsedu,  

který ji poté řídí a jedná jejím jménem. Do funkce člena RRTV může být jmenován jakýkoliv 

občan České republiky, který je plně způsobilý k právním úkonům, bylo mu již 25 let, je 

bezúhonný a má trvalé bydliště na území ČR. Členství v radě je veřejnou funkcí, a proto musí 

být radní bezúhonní, nestranní, nezávislí a bez funkcí v politických stranách. To však 

neznamená, že radní mají zakázáno provádět jakoukoliv výdělečnou činnost. Musí ji jen 

provozovat takovým způsobem, který neohrozí řádný výkon jejich funkce člena rady. Jak už 

bylo řečeno, člena rady může odvolat pouze předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny 

ČR a to v případech, kdy se sněmovna shodne na tom, že nastal jeden ze tří zákonem 

stanovených důvodů pro odvolání. Důvodem pro odvolání může být to, že určitý radní 

nevykonává řádně svou funkci, nesplňuje podmínky pro výkon své funkce stanovené 

zákonem anebo se dopustil jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost  

anebo dokonce poškozuje celou RRTV. Krom odvolání pouze jednoho člena, je ze zákona 

také možné odvolat i celou RRTV. 
45

 

 Stejně jako v jiných zemích, i u nás je RRTV kolegiální orgán, což znamená,  

že rozhodování zde probíhá formou hlasování všech členů, přičemž každý hlas má stejnou 

váhu. Vynést usnesení je možné ve chvíli, jestliže při hlasování bylo alespoň 7 členů  

a zúčastnil se ho také předseda nebo některý z místopředsedů. Pouze v případech,  

kdy se jedná o udělení, prodloužení nebo odnětí licence, tak je ze zákona vyžadována  

při hlasování účast alespoň 9 členů.
46

 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání využívá pro svou činnost vlastní rozpočet, 

jehož návrh a závěrečný účet předkládá Ministerstvu financí ČR a příslušnému orgánu 

Poslanecké sněmovny ČR. Další z velmi podstatných povinností RRTV je každoročně 
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předkládat Poslanecké sněmovně ČR výroční zprávu o své činnosti a také o stavu 

rozhlasového a televizního vysílání. Mezi kompetence RRTV patří například poskytovat 

Českému telekomunikačnímu úřadu souhlas k tomu, aby mohl poskytnout individuální 

oprávnění k používání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby právě části 

rádiového spektra, které je však určené jen pro rozhlasové a televizní vysílání. 
47

 

  

3.1.2 Rada Českého rozhlasu 

Rada Českého rozhlasu (dále jen Rada) je orgán, prostřednictvím kterého lidé 

uplatňují svá práva veřejné kontroly nad vysíláním rozhlasových programů. Rada tedy není 

správní orgán, není dalším článkem řízení rozhlasu, ale má na starosti kontrolu média, které je 

financováno z rozhlasových poplatků. Skládá se z devíti členů volených a odvolávaných 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Zastoupeny by měly být všechny 

důležité regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.  

 Žádný z členů Rady nesmí mít funkci ve veřejné správě nebo politické straně a nesmí 

mít žádnou majetkovou nebo obchodní spojitost se společnostmi z oblasti sdělovacích 

prostředků. Zároveň ani žádná jejich blízká osoba nesmí být v pracovně právním vztahu 

s Českým rozhlasem a to nejméně dva roky po ukončení členství v Radě. Mohlo by to mít 

totiž vliv na rozhodování a nestrannost člena rady, byl by to střet zájmů. 
48

 

Každé šestileté funkční období je zahájeno přijetím jednacího řádu, kterým se činnost 

Rady řídí. Každé dva roky dochází k částečné obměně členů Rady. Mezi povinnosti Rady 

ČRo patří například jmenování nebo odvolání generálního ředitele ČRo, schvalování  

a kontrola plnění rozpočtu ČRo, předkládání Kodexu Českého rozhlasu
49

 Poslanecké 

sněmovně ČR ke schválení, odsouhlasit na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu 

a v neposlední řadě schvalování dlouhodobých plánů programového, technického  

a ekonomického rozvoje ČRo. Rada však v žádném případě nesmí přímo zasahovat do tvorby 

nebo vysílání rozhlasu. 
50

 

                                                 
47

DIBLÍK, Jan a François VEIT. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, 

2012. 259 s. 
48

DIBLÍK, Jan a François VEIT. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, 

2012. 259 s. 
49

 vysvětlení pojmu Kodex ČRo viz. kapitola 3.3 
50

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY. Informace pro občany České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-04-6]. 

Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39528&l_nr=3038498487~3A484~ 



- 26 - 

 

Na kontrolu finančního hospodaření Českého rozhlasu dohlíží pětičlenná dozorčí 

komice, která je volena Radou ČRo vždy na dva roky a slouží jako její poradní orgán. Jejím 

úkolem je sledovat, jestli jsou finanční prostředky a majetek Českého rozhlasu používány 

účelně a vhodně. Dozorčí komise musí Radu na zjištěné nedostatky upozorňovat a předkládat 

jí návrhy na jejich odstranění. Mezi jednu z pravomocí členů komise patří právo nahlížet 

do všech písemností, účetních dokladů a záznamů na nosičích dat Českého rozhlasu  

a následně požadovat od odpovědných zaměstnanců ČRo písemného vysvětlení. 
51

 

 

3.1.3 Generální ředitel Českého rozhlasu 

 Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel. Do funkce jej jmenuje 

Rada ČRo, které je odpovědný za sebe i za činnost Českého rozhlasu, má právo se účastnit 

jednání Rady. Je jmenován z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4 odst. 3 na základě 

výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let. Funkce generálního ředitele není 

slučitelná s členstvím v Radě. Ze své funkce může být Radou ČRo také odvolán  

a to především v případech, kdy Český rozhlas opakovaně neplní úlohy veřejné služby 

v oblasti rozhlasového vysílání dle zákona, povinnosti vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů anebo nesplňuje svým programovým vysíláním zásady Kodexu Českého rozhlasu. 
52

 

 V červenci 2009 odvolala Rada ČRo z funkce generálního ředitele Václava Kasíka. 

Důvodem jeho odvolání bylo podle Rady neplnění funkce dané zákonem o Českém rozhlasu. 

Konkrétních důvodů pro jeho odvolání bylo hned několik, mezi ty stěžejní patří jmenování 

Barbory Tachecí do funkce ředitelky Radiožurnálu, který chtěla modernizovat, což vyvolalo 

velkou nevoli a její odvolání tehdy podepsalo přes 10 tisíc lidí. Za další důvod byl označen 

incident, kdy se v jednom z vysílání Rádia Wave dopustil moderátor přestupku tím, že chtěl 

po posluchačích vědět, jestli by chtěli mít sex s první dámou, Livií Klausovou. Mezi důvody 

odvolání rovněž patří předražení rekonstrukce budovy rozhlasu o 100 milionů korun a drahá 
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smlouva s právníkem Jiřím Kratochvílem, který měl na starosti prodej rozhlasové chaty v Peci 

pod Sněžkou.
53

 

 V případě, že se generální ředitel své funkce vzdá, je z ní odvolán, uplyne jeho 

funkčního období anebo dojde k jeho nenadálému úmrtí, tak je Radou dočasně jmenován 

prozatimní ředitel Českého rozhlasu. Tato situace nastala v roce 2010, kdy z funkce 

generálního ředitele ČRo odstoupil Richard Medek. Ve funkci ho poté nahradil Petr Duhan, 

jehož oficiální jmenování však muselo být odkládáno od března 2010 až do července 2011, 

pro nedostatek členů Rady ČRo pro usnesení. Rada měla totiž po velmi dlouhou dobu pouze 

pět členů z devíti. Petr Duhan po celou tuto dobu zastával funkci pouze prozatímního ředitele. 

Prozatimní ředitel vykonává funkci generálního ředitele až do doby, kdy dojde ke jmenování 

nového stálého generálního ředitele. Toto jmenování musí nastat nejpozději do 3 měsíců ode 

dne, kdy se uvolní funkce generálního ředitele. Samozřejmě i na prozatímního ředitele se 

vztahují všechna práva a povinnosti, která má generální ředitel ČRo mít. 
54

 

 Mezi pravomoci generálního ředitele ČRo patří zřizování a rušení rozhlasových studií 

s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. Dále jmenuje a odvolává vedoucí 

zaměstnance Českého rozhlasu. Všechna tato opatření však musí být nejdříve projednána 

s Radou ČRo.
55

 

 

3.2 Regulace obsahu vysílání Českého rozhlasu 

 První pokusy o regulaci obsahu hromadných sdělovacích prostředků jsou datovány do 

30. let 20. století, kdy je zapříčinilo dřívější zneužívání médií pro nacionální a militaristickou 

propagandu. Důvodem pro regulaci obsahu vysílání byla obava z určitých nevhodných  

a škodlivých projevů, jejichž veřejné šíření bylo proto naprosto nepřijatelné. Příkladem 

nevhodného projevu ve vysílání je tře šíření násilí, rasistického smýšlení anebo nabádání 

k jakýmkoliv projevům nesnášenlivosti. 

 I při určité regulaci obsahu musí být umožněno svobodné vysílání, zaručena pluralita  

a nestranné informování. Jde o obecné požadavky zaměřené na kvalitu vysílaného obsahu,  
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které jsou přesně popsané v právních dokumentech. Cílem regulace obsahu vysílání je 

ochrana nejen příjemce, ale i zájmů a hodnot celé demokratické společnosti. Zákon  

o rozhlasovém a televizním vysílání může však také v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod nezávislé a svobodné vysílání omezit, ovšem jen v mezích 

zákona. Právě Zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání je například šířit pořady, jejichž 

obsah by vyzýval k násilí a všem druhům nesnášenlivosti. Velmi přísně se také přistupuje 

k obsahu, který by mohl ohrozit zdravý vývoj nezletilých osob. Mezi další zákazy patří 

rovněž vysílaní podprahových sdělení, která se objevují v pořadech. Je to snaha chránit 

příjemce před manipulací, které se nemohou bránit. Ochrana se zde vztahuje tedy na svobodu 

výběru informací a na právo se také svobodně rozhodovat. 
56

 

 Novela Zákona o Českém rozhlase č. 192/2002 Sb., která vstoupila v platnost  

22. května 2002, naznačila závislost veřejnoprávního rozhlasu na Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Již dříve rozhodovali poslanci a senátoři o příjmech ČRo,  

a to prostřednictvím Zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který 

jim umožňuje určovat výši poplatků za rozhlasové přijímače. Novelou zákona však navíc 

dostali pravomoc ovlivňovat i obsahovou stránku ČRo. Jde zejména o § 8 odstavec 1 písmeno 

d) zákona o Českém rozhlasu, který nařizuje Radě ČRo předkládat Poslanecké sněmovně ČR  

ke schválení Kodex Českého rozhlasu.
57

 A právě Kodexem ČRo jsou dány zásady pro 

naplňování veřejné služby v oblasti vysílání ČRo.
58

 

 

3.2.1 Právo na informace 

 Právo na informace je jedním ze základních občanských práv. Listina základních práv 

a svobod v článku 17, krom zakotvení práva svobodně vyhledávat ideje a informace, ukládá 

státním orgánům a orgánům územní samosprávy povinnost šířit informace o své činnosti dle 

podmínek stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím. Stát tedy nesmí nijak 

bránit v přístupu k informacím, ale spíš naopak musí aktivně informace o své činnosti 

poskytovat. 
59
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 V České republice je právo  na informace zakotveno hlavně ve dvou zákonech, 

kterými jsou Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což je obecný 

výklad práva na informace a Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, který popisuje poskytování informací ve vztahu k životnímu prostředí.  

Dále je právo na informace obsaženo v Listině základních práv a svobod, a to také ve dvojí 

formě. Nejdříve jako politické právo, tedy právo na informace v čl. 17. A potom jako jedno 

z práv hospodářských, sociálních a kulturních v čl. 35, který říká, že každý občan má právo  

na úplné a včasné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
60

 

 Média masové komunikace, tedy samozřejmě i Český rozhlas, patří mezi 

nejpodstatnější informační zdroje, které na základě zákona o svobodném přístupu 

k informacím musí být volně přístupné veškeré veřejnosti a taky k takovémuto využívání 

musí být technicky způsobilé. Právo vyhledávat a šířit informace může být při určitých 

podmínkách daných zákonem o svobodném přístupu k informacím omezeno. Vždy však musí 

jít o situaci, kdy je to pro naši společnost nezbytné a to z důvodu ochrany práv a svobod 

druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a mravnosti apod.
61

 

 

3.2.2 Právo na svobodu projevu 

 Svoboda projevu je na mezinárodní úrovni zaručena řadou dokumentů. Na Českou 

republiku se vztahuje především vyhláška č. 120/1976 Sb. ministra zahraničních věcí,  

o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, dále sdělení č. 209/1992 Sb. Federálního 

ministerstva zahraničních věcí, o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

a v neposlední řadě sdělení č. 104/1991 Sb. téhož ministerstva, o Úmluvě o právech dítěte.
62

 

 V rámci českého právního řádu je svoboda projevu zaručena Článkem 17 Listiny 

základních práv a svobod. Tento článek dále zaručuje nepřípustnost cenzury, právo vyjadřovat 

názory libovolným způsobem a svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace dále bez 

ohledu na hranice státu. Listina v tomto článku však také připouští možnost zákonného 

omezení svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace. 
63
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 Všechny výše zmiňované zákony zahrnují svobodu na své názory, na jejich přijímání  

a následné šíření bez zásahu státních orgánů. Právo na svobodný projev však nesmí narušit 

národní nebo veřejnou bezpečnost, vést k nepokojům nebo zločinnosti, ohrožovat zdraví  

nebo morálku, zasahovat do práv a dobré pověsti jiných lidí, případně prozrazovat důvěrné 

informace atd. Každý člověk v našem státě má tedy právo se svobodně projevovat nebo 

případně naopak se vůbec nevyjadřovat. Svoboda projevu je zárukou existence sdělovacích 

prostředků, jako nástroje této činnosti. 
64

 

 

3.2.3 Ochrana zdroje a obsahu informací 

 V českých zákonech najdeme ochranu zdroje a informací v ust. § 16 tiskového zákona 

a v ust. § 41 zákona o vysílání. Podle těchto zákonů má každá fyzická nebo právnická osoba, 

která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění, právo odepřít soudu 

nebo jinému orgánu státní či veřejné správy poskytnutí informací vedoucích ke zjištění 

původu či obsahu těchto informací. Toto právo se vztahuje i na možnost odepřít předložení 

nebo vydání věci, ze kterých by mohl být určen původ či obsah těchto informací. V praxi to 

znamená, že každý člověk, který se zúčastnil získání nebo zpracování informací, má právo 

s odkazem na tyto zákony odmítnout poskytnutí výpovědi.
65

 

 Právo na ochranu zdroje a informací v praxi zachycuje případ už z roku 2005,  

kdy Ústavní soud ČR posuzoval stížnost nezávislého novináře a scénáristy Martina Šmoka 

na policii ČR, od které Šmok dostal pokutu ve výši 40 tisíc korun, za utajení jména svědka  

v případu vraždy amerického komisaře Charlese Jordana z konce 60. let. Ústavní soud došel 

k názoru, že novinář má právo utajit tento zdroj informací. 
66

 

 Výše zmiňované právo neplatí v případě, není možné se ho tedy dovolat, pokut by byl 

v daném případě spáchán trestný čin nadržování, nepřekážení nebo neoznámení trestného 

činu. V těchto třech případech jsou v zákoně zakotveny výjimky z trestní odpovědnosti. Když 
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se publicista dozví o přípravě nebo spáchání trestného činu, tak má povinnost i bez 

předchozího vyzvání na tuto skutečnost oznámit na příslušných úřadech. 
67

 

 Existence práva na ochranu zdroje a obsahu informací je velmi důležitá pro svobodné 

fungování sdělovacích prostředků a tím i rozhlasového vysílání V případech, kdy je  

od informátora vyžadována naprostá anonymita, jde většinou o informace kontroverzní a tedy 

shodné s veřejným zájmem.  

 

3.2.4 Objektivita a vyváženost ve vysílání 

 Ze zákona je v České republice stanoveno, že rozhlasové vysílání musí poskytovat 

objektivní a vyvážené informace, které jsou nepostradatelné při vyváření vlastních názorů. 

Týká se to výhradně zpravodajských a publicistických pořadů. Ve vysílání tedy nikdy nesmí 

být zvýhodněna žádná politická strana, hnutí nebo třeba názory různých skupin veřejnosti. 

K objektivnímu vysílání dopomáhá i fakt, že zákonem je jasně stanovena povinnost oddělovat 

názory a hodnotící komentáře od zpravodajských informací. Český rozhlas má dle Zákona  

o rozhlasovém a televizní vysílání jasně stanovenu povinnost poskytovat nejen objektivní  

a vyvážené informace, ale také ověřené a všestranné, určené pro všechny obyvatele ČR. 

Požadavek na objektivitu není splněn u těch pořadů, kdy divák nemá jinou možnost než se 

ztotožnit s názorem prezentovaným daným médiem. 
68

 

 Vyváženost ve vysílání znamená, že jsou při vysílání různých pořadů rovnoměrně 

uspokojeny požadavky všech posluchačů z různých sociálních skupin, s různými názory  

a různými požadavky na programovou skladbu vysílání.  

 

3.2.5 Politické kampaně ve vysílání 

 Politická neboli volební kampaň je vytváření politické nabídky voličům s cílem získat 

jejich co největší náklonnost, tedy zvítězit ve volbách. Voliči se na základě této kampaně 

rozhodnou, jakou stranu podpoří. Volební kampaň probíhá v jasně vymezené době a to před 

volbami. Pro prezentování své kampaně využívají politici vysílací čas jednotlivých 

rozhlasových stanic. 
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 Základním požadavkem pro vysílání jednotlivých politických kampaní je nezbytnost 

objektivity, nestrannosti a vyváženosti. Tato povinnost je zakotvena v ust. § 31 odst. 3 zákona 

o vysílání a v ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona o ČRo. Ve všech veřejnoprávních médiích je dle 

právních předpisů garantována účast všech kandidujících subjektů ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Jednotlivé kandidující subjekty mohou posluchače oslovit 

prostřednictvím debat, které mezi sebou vedou ve studiu s nutnou účastí moderátora.  

V různých variantách se však ve vysílání může objevit i samotný kandidát s moderátorem 

anebo se naopak střetne více kandidátů, kteří mezi sebou mohou otevřeně diskutovat a nejsou 

nijak omezování nebo regulování moderátorem.
69

 

 Český rozhlas nemá za úkol žádnou stranu nebo jednotlivce podporovat nebo naopak 

kritizovat, má pouze úlohu zprostředkovatele, šiřitele jednotlivých kampaní. Ve volebním 

období denně editoři vysílání ČRo pečlivě vyhodnocují podíl pozornosti věnované 

jednotlivým stranám a kandidátům ve zpravodajství a v publicistických pořadech,  

aby v následných dnech mohli případné výkyvy napravit. V průběhu samotných voleb 

nevysílá ČRo žádné vlastní nebo třeba jen převzaté komentáře, které by se mohly týkat 

politických stran, kandidátů nebo samotných voleb. Rovněž se ve vysílání neobjevují ani 

žádné předběžné předpovědi výsledků. Jedinou výjimkou, které ČRo prezentuje, a týkají se 

voleb, jsou instrukce o obecných pravidlech hlasování a mechanice voleb. Samozřejmě ani 

zde nesmí být o konkrétních stranách či kandidátech jediná zmínka. 
70

 

 Podle zákona o volbách do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu je v rámci 

předvolební kampaně stanovena mimořádná povinnost pro provozovatele veřejnoprávních 

médií. Konkrétně Český rozhlas má povinnost pro všechny politické strany, hnutí a koalice, 

jejichž kandidátní listina byla pro tyto volby do příslušného orgánu zaznamenána, vymezit  

14 hodin svého vysílacího času a to bezplatně. Tento vysílací čas mají kandidující k dispozici  

po dobu 14 dní, rozdělen je mezi ně rovným dílem. Přesná doba vysílání je určena zcela 

náhodně losem. V roce 2009 však nastala nenadále situace, kdy Český rozhlas odmítl vysílat 

volební vstupy Národní strany a Dělnické strany z důvodu jejich rasistického a nepřátelského 

obsahu. Obecně mají sice veřejnoprávní média odpovědnost za celý obsah svého vysílání, 

ovšem volební zákony, které ukládají povinnost těmto médiím vysílat předvolební šoty, 

v těchto případech přenášejí odpovědnost za obsah volebního spotu právě na politické strany, 
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hnutí a koalice. Přesná pravidla pro nepřípustnost obsahu volebních spotů nejsou zákonem 

nijak stanovena. Veřejnoprávní vysílatelé nemají v zákoně žádnou podporu, co se týče 

odmítnutí odvysílat volební spot, který má obsah v rozporu s pravidly zakotvenými v ust. § 32 

odst. 1 písm. b), c), i) zákona o vysílání. Pokud jim tedy zákon možnost nebo povinnost 

odmítnout spot poskytnutý politickou stranou jasně nestanovuje, tak jsou povinni odvysílat 

daný materiál přesně v tom znění, jak byl dodán. 
71

 

 

3.2.6 Ochrana děti a mladistvých s ohledem na obsah vysílání 

Zdravý vývoj dětí a mladistvých je v rámci fyzického a psychického zdraví, mravního 

a morálního vývoje důležitým a v podstatě základním předpokladem pro příznivý vývoj 

společnosti a celého státu. Je tedy zřejmé, že ochrana těchto skupin ve společnosti je velmi 

důležitá, a proto je zcela na místě z těchto důvodů regulovat a kontrolovat obsah vysílání 

s ohledem na příjemce tohoto vysílaného obsahu. 
72

 

Základní předpoklady ochrany dětí a mládeže v českých médiích vycházejí  

z evropských standardů a příslušných rámcových norem a směrnic, platných i pro Českou 

republiku. První tvrzení zabývající se touto problematikou byly zapracovány už v Zákonu  

o televizním a rozhlasovém vysílání v 90. letech. Tehdy nesměli provozovatelé vysílání 

zařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodiny pořady, které by mohly nějak ohrozit psychický  

nebo morální vývoj dětí a mladistvých. V následujících letech však došlo k řadě změn těchto 

pravidel a to zejména v rámci sjednocování legislativy v integračním procesu, došlo  

k doplnění o další povinnosti. Kromě podmínky nezařazovat nevhodné pořady 

v již zmiňovaném čase, došlo k rozšíření o upoutávky na nevhodné pořady a ještě o zákaz 

bezdůvodně zobrazovat umírající osoby nebo lidi, kteří právě prožívají těžké tělesné  

nebo duševní utrpení a to způsobem ponižujícím lidskou důstojnost. Každý pořad, na který se 

vztahuje výše zmiňovaná povinnost, musí navíc těsně před svým vysíláním upozornit  

na nevhodnost svého obsahu pro děti a mladistvé. Všechna tato pravidla platí jak pro 

soukromá, tak i veřejnoprávní média.
73
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Samotný pojem dítě nebo mladistvý je v ustanovení čl. 1 Úmluvy o právech dítěte 

popsán jako „každá lidská bytost mladší osmnáct let“. ( Pouperová, 2010, s. 208 ) Zákon také 

jasně uvádí, že stačí jen potencionální možnost ohrožení fyzického, psychického  

nebo morálního vývoje dětí a je to již bráno jako naplnění skutkové podstaty přečinu. 

Kontrolou obsahu vysílání se zaměřením především na problematiku dětí a mladistvých 

zabývá i RRTV. Za porušení těchto nařízení může být RRTV udělena danému médiu pokuta 

v rozmezí od 20 do 10 tisíc korun dle § 60 odst. 3 písm. d) zákona o vysílání. Samotné 

posouzení možného dopadu na vývoj dítěte nebo mladistvého je prováděno analýzou 

jednotlivých pořadů. Díky této analýze pak Rada rozhoduje o případném zahájení správního 

řízení.
74

 

  

3.2.7 Ochrana osobních práv 

 Každý člověk má dle článku 8 Úmluvy zaručeno právo na respektování rodinného  

a soukromého života. Do těchto práv není možné nijak zasahovat krom výjimek, které jsou 

jasně uvedeny v zákoně. Patří mezi ně například případy, kdy by porušení těchto osobních 

práv bylo nezbytné pro národní a veřejnou bezpečnost, hospodářský blahobyt země, zamezení 

nepokojů a trestné činnosti, ochranu zdraví a morálky nebo ochranu práv a svobod jiných lidí. 

Na mezinárodní a ústavní úrovní je ochrana osobních práv garantována řadou běžných 

zákonů. Ty hlavní jsou zakotveny v Občanském zákoníku, v Trestním zákoníku, v Zákoně 

o ochraně osobních údajů, v Přestupkovém zákoně a samozřejmě také v Zákoně  

o rozhlasovém a televizním vysílání. 
75

 

 Při rozhodování o případech spojených se zásahy do osobních práv dochází často 

k rozporu mezi právem svobodně se vyjadřovat a právem na ochranu osobní cti. V těchto 

případech je nezbytné, aby svobodný projev a všechny jeho účinky neúměrně nezasahovaly 

do osobních práv jiných lidí. Jedním z nedovolených zásahů do osobních práv je i nepříznivá 

kritika. Zde je však rozdíl mezi soukromou a politickou osobou, politik v rámci své funkce 

musí být připraven na to, že je vystaven podrobnějšímu zkoumání a přísnější kontrole  

ze strany veřejnosti. Veřejnost má právo na veškeré informace, které jsou v jejím zájmu,  
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a proto v případě politiků se právo přiklání spíše na stranu médií. 
76

 V praxi lze veřejný zájem 

rozpoznat v kauze Škárka. Jaroslav Škárka na začátku dubna 2012 pro týdeník Respekt 

promluvil o korupčních praktikách Víta Bárty, současného ministra dopravy. Škárka 

v rozhovoru pro Respekt uvedl, že od září 2011, dostával od Víta Bárty měsíčně určitý 

finanční obnos za loajalitu a za nezveřejnění podezřelých praktik ve financování politické 

strany Věci Veřejné. Později však celé toto tvrzení popřel s tím, že se jednalo o záměrnou 

mystifikaci, a že si vše vymyslel. Týdeník Respekt, i přesto vše zveřejnil v jednom ze svých 

dubnových vydání. 
77

 

 V případě, kdy se obsah sdělení věnuje spíše soukromé a intimní sféře veřejného 

činitele, to již není bráno jako informovanost v zájmu veřejnosti a nepřevažuje tedy právo 

svobody projevu nad právem ochrany osob.  

 Každá osoba má v rámci ochrany osobních práv právo na odpověď. Základním 

předpokladem pro uplatnění tohoto práva je skutečnost, kdy se v tisku anebo v rozhlasovém  

či televizním vysílání objeví skutkové tvrzení dotýkající se cti, důstojnosti, jména nebo dobré 

pověsti dotčené osoby. Dotčená osoba musí být na základě uveřejněných informací  

nebo údajů identifikovatelná. Důvodem využití práva na odpověď je uveřejnění nepravdivé, 

neúplné nebo zkreslené informace, které je zapotřebí uvést na pravou míru. Právo na odpověď 

nevzniká v případě, kdy je uveřejněno hodnocení, úvaha nebo názor, a to i kdyby se dotýkaly 

cti nebo důstojnosti nějaké osoby. V takovém případě totiž nejde o skutkové tvrzení. 

Vysílatelé mají vždy povinnost odpověď uveřejnit, kromě situace, kdy by uveřejnění vedlo  

ke vzniku trestního nebo správního přečinu, bylo by v rozporu s dobrými mravy anebo by 

napadené sdělení bylo citací jiného sdělení třetí osoby.
78

 

 Lidé se mohou domáhat také práva na dodatečné sdělení a to ve chvíli, kdy bylo  

v rozhlasovém vysílání obsaženo sdělení o trestním nebo správním řízení ve věcech přestupků 

vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou je možné podle daného sdělení 

identifikovat, a toto řízení neskončilo pravomocným rozhodnutím. Osoba, která je subjektem 

takového sdělení má následně právo požadovat na provozovateli uveřejnění informace  

o výsledku tohoto řízení v rámci dodatečného sdělení. Provozovatel je má povinnost do 8 dní 

od obdržení žádosti dodatečné sdělení uveřejnit ve stejném pořadu, ve kterém bylo původně 
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odvysíláno. Ve chvíli, kdy by uveřejnění dodatečného sdělení vedlo ke spáchání trestného 

činu nebo správního deliktu, bylo v rozporu s dobrými mravy anebo bylo citací sdělení třetí 

osoby, tak provozovatel nemusí toto sdělení odvysílat.
79

  

 

3.3 Kodex Českého rozhlasu 

 Kodex jakékoliv média slouží jako nástroj k provádění autoregulace. Etické kodexy 

jsou přijímány dobrovolně na základě vlastní zodpovědnosti daného média. Pro Českou 

republiku je význam autoregulace stále větší zejména z důvodu, že je levnější a nezatěžuje 

státní orgány ani soudy. Navíc i mezi samotnými pracovníky médií je autoregulace vnímá 

pozitivněji než jakákoliv jiná forma regulace z vnějšku. Každé médium má svůj vlastní kodex, 

rozdíl mezi kodexy veřejnoprávních a soukromých médií je však v jejich dodržování. Média 

veřejné služby berou své kodexy mnohem vážněji, v souladu s nimi konají veškerou svou 

činnost. 
80

 V České republice v rámci veřejnoprávních médií funguje Kodex České televize  

a Kodex Českého rozhlasu. 

 Kodex Českého rozhlasu definuje práva a povinnosti nejenom Českého rozhlasu,  

ale především všech jeho zaměstnanců a to s ohledem na veřejnost. Každý nový pracovník  

nebo externí pracovník se musí s Kodexem ČRo seznámit ještě před sjednáním pracovního 

poměru anebo před podepsáním příslušné smlouvy. Obecně platí, že se Kodexu ČRo můžou 

dovolávat i třetí osoby. Při jeho vysvětlování se musí postupovat podle právního řádu České 

republiky a zároveň uznávat pravidla profesní morálky. Porušení Kodexu ČRo se bere jako 

porušení pracovní kázně, což je uvedeno i v Zákoníku práce. 
81

 

 Rozhlas se snaží uspokojovat potřeby všech obyvatele ČR, provádí proto pravidelný 

rozbor všech údajů o potřebách a žádostech posluchačů. Český rozhlas se snaží, aby si každý 

občan ČR v jeho vysílané programové nabídce našel témata, která ho zajímají. Vážně  

se zabývá každým podnětem, návrhem na zlepšení nebo stížností posluchače s tím, že zašle 

bez zbytečného odkladu tomuto posluchači odpověď. 
82
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 Všechny informace obsažení ve vysílání ČRo musí být vždy přesné, nestranné  

a založené na zjištěných a ověřených údajích. Ověření musí být na základě alespoň dvou 

důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů, neplatí to jen v případě, kdy 

informace odtajnily veřejné úřady a instituce, zde postačí jeden oficiální zdroj. Za hrubé 

porušení se považuje jakékoliv zamlčení důležité informace anebo potlačení jejího 

podstatného aspektu. Český rozhlas nikdy nesmí odvysílat informaci, kdy není jasný původ 

této informace. Posluchači musí být seznámeni se zdrojem vysílané informace s výjimkou 

obecně známých skutečností anebo informací, které jsou převzaty od uznávaných 

zpravodajských agentur na základě platné smlouvy.
83

 

 Součástí programové struktury ČRo jsou i diskusní pořady, jejichž účelem je 

zprostředkovat výměnu názorů, myšlenek a různých konceptů, které jsou v rámci veřejného 

zájmu velmi důležité. Je zapotřebí, aby při takovýchto pořadech měly všechny strany 

s různými názory své zastoupení, popřípadě, aby se této oponentské role ujal sám 

moderátor.
84

 Právě kvůli nedodržení tohoto pravidla byl v roce 2006, ze své funkce 

moderátora ČRo 2 – Praha, odvolán Aleš Cibulka. Cibulka tehdy moderoval pořad Host  

do domu a jako hosta měl pozvanou Yvonne Přenosilovou. Ta se kriticky vyjadřoval k české 

politické scéně a k tehdejšímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi, kterého přirovnala k Benitu 

Mussolinimu. Cibulka měl dle nadstavených pravidel Kodexu ČRo na její výroky reagovat  

a postavit se do role oponenta, to však neudělal. Vedení stanice po prošetření případu došlo  

k závěru, že Cibulka pořad nezvládl, dle Kodexu ČRo porušil řadu povinností, už při samotné 

přípravě tohoto dílu pořadu, a z tohoto důvodu moderátora z pořadu odvolala. Celý případ 

řešila i etická komise Syndikátu novinářů, která však došla k závěru, že se jednalo o pořad 

publicistický, kde host vyslovuje své názory a moderátor nemůže být za vyjadřování hosta 

zodpovědný.
85

 

 Součástí programové nabídky ČRo jsou i diskuse politiků v rámci demokratické 

soutěže politických stran a hnutí. Český rozhlas musí zajistit vyváženost, čehož docílí tak,  
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že všem politickým stranám bude poskytnut stejný prostor pro jejich vyjádření s přihlédnutím 

k jejich reálnému postavení v politickém i společenském životě. 
86

 

 Součástí Kodexu ČRo je také zákaz střetu zájmů a vysvětlení pro zaměstnance ČRo, 

jak takovému střetu zájmů předejít. Žádný zaměstnanec ČRo nesmí dopustit, aby jeho osobní 

zájmy zasahovaly do vysílání. Jakákoliv skutečnost, která by mohla vést k domněnce o střetu 

zájmů, musí být okamžitě nahlášena nadřízenému daného zaměstnance. Generální ředitel poté 

tuto skutečnost nahlásí Radě Českého rozhlasu, a ta provede šetření a vynese doporučení.  

Ke střetu zájmů může docházet už ve chvíli, kdy nastala obava z nestrannosti nebo zaujatosti 

osoby, jež se účastní vytváření určitého obsahu pořadu. Tyto obavy často vznikají ve chvíli,  

kdy je pracovník se subjektem zpracovávaných informací propojen rodinným, přátelským, 

pracovním nebo jiným vztahem. Pracovníci rozhlasu mají navíc i přísný zákaz brát od třetích 

osob jakékoliv dary, přijímat služby nebo jiné formy osobního prospěchu, které by měly vliv 

na jejich práci. 
87

 

 

3.4 Reklama a její regulace 

 Základní vymezení pojmu reklama je v České republice zahrnuto v zákoně o regulaci 

reklamy, v zákoně o vysílání a v obchodním zákoníku. Krom právního vysvětlení existuje 

také definice zahrnuta v Etickém kodexu reklamy, který vydala Rada pro reklamu. Zákon  

o regulaci reklamy jasně stanovuje, že „ reklamou se rozumí oznámení, předvedení nebo jiná 

prezentace šířená především komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, zejména podporu spotřeby a prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitosti, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb  

a propagaci ochranné známky“. 
88

 

 Reklamního průmyslu se účastní 3 hlavní subjekty. Zadavatelem reklamy je fyzická 

nebo právnická osoba, jež si u jiného subjektu, tedy zpracovatel, danou reklamu objedná. 

Zpracovatelem reklamy může být rovněž fyzická nebo právnická osoba, většinou se jedná  

o reklamní agenturu, která má na starost zadanou reklamu dle požadavků zadavatele 
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zpracovat. Poslední subjektem jsou šiřitelé hotové reklamy, kteří mají na starost s ní oslovit 

co nejvíce lidí. Nejčastěji a s největším úspěchem šíří reklamní sdělení právě média,  

tedy i Český rozhlas. Za obsah reklamního sdělení, je dle zákona o regulaci reklamy, 

zodpovědný buď to sám zpracovatel reklamy, pokud byla zpracována pro jeho potřeby  

anebo společně stejným dílem zpracovatel i zadavatel a to v případě, kdy byla reklama 

vytvořena pro 3. osobu tedy zadavatele. Šiřitelé reklamy mají zodpovědnost jen za způsob 

jejího šíření. V určitých případech však mají média povinnost oznámit, kdo je zadavatelem  

a zpracovatelem reklamy. Pokud je totiž zadavatel neznámý mohou se média stát 

odpovědným subjektem za odvysílaný reklamní obsah. 
89

 

 Český rozhlas má dle Zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání předepsáno, že v jeho vysílacím čase, nesmí reklama přesáhnout tři 

minuty z celkového denního vysílacího času na každém celoplošném okruhu a pět minut  

na každém regionálním okruhu. Reklamní čas, který není na některém okruhu využit, už není 

možné převést na okruh jiný, jako tomu bylo dříve. Právě tímto způsobem nahromadil ČRo 

reklamní čas jednotlivých okruhů a pak ho využíval na svých nejposlouchanějších stanicích 

ČRo 1 - Radiožurnál a ČRo 2 - Praha.
90

 

 

3.4.1 Rada pro reklamu 

 V srpnu 1994 byla zadavateli, agenturami a médii založena Rada pro reklamu.  

Ta vznikla z důvodu prosazování samoregulace reklamy. Jejím hlavním cílem je dosažení 

poctivé, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky. Základním 

principem samoregulace reklamy je, že nedochází k regulaci reklamy státem ani jiným 

státním orgánem. Sám reklamní průmysl usměrňuje reklamu různými pravidly a předpisy, 

které jsou popsány v Kodexu reklamy. Tato pravidla však nenahrazují právní legislativu, 

pouze ji doplňují o pravidla etická. 

 Rada pro reklamu je kompetentní orgán k zahájení procesu projednávání stížností,  

ale pouze v souladu s jednacím řádem RPR. Projednávání je zahájeno ve chvíli, kdy RPR 

obdrží stížnost na konkrétní reklamu, nebo když sama dojde k přesvědčení, že konkrétní 
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reklama může porušovat některá ustanovení Kodexu reklamy. Tento kodex obsahuje popis 

chování a jednání subjektů při různých reklamních aktivitách v tisku, na billboardech,  

u poštovních zásilek, na filmových plátnech a také samozřejmě v rozhlasovém a televizním 

vysílání a na internetu. Jako nestátní, nezisková organizace nemůže RPR udělovat finanční 

pokuty ani žádné jiné sankce, její úlohou je činit rozhodnutí, která jsou pouze doporučeními. 

V případech, kdy její doporučení není bráno vážně, může předat podnět k příslušnému 

Krajskému živnostenskému úřadu, aby zahájil další kroky. KŽÚ má ze zákona pravomoc 

sankce udělovat. 

  Mezi hlavní činnosti Rady pro reklamu tedy patří vydávání Kodexu reklamy, 

prosazování jeho dodržování prostřednictvím arbitrážní komise, provozování výchovné  

a vzdělávací činnosti, vydávání odborných názorů pro Krajské živnostenské úřady, spolupráce 

v oblasti etiky se státními orgány, soudy, sdruženími a jinými institucemi v ČR a zahraničí, 

ochraňování zájmu reklamního průmyslu, spolupráce na utváření legislativy v oblasti reklamy 

a další činnosti. Jejím nejvyšším orgánem je Valná hromada. Od roku 1995 je RPR řádným 

členem Evropské asociace samoregulačních orgánů. 
91

 

 

3.4.2 Zakázaná reklama 

 Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 8. února 1995 a pozdějších novelizací 

jasně stanovuje, která reklama je zakázána, a u které platí určité výjimky. Mezi zakázanou 

reklamu patří:  

 reklama na zboží, služby nebo jiných hodnoty, jejichž prodej nebo šíření je 

v rozporu s právními předpisy, 

 reklama založená na podprahovém vnímání, což je taková, která by měla vliv  

na podvědomí osoby, bez toho, že by ji tato osoba vědomě vnímala, 

 klamavá reklama, která je založena na šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku 

a jeho výrobcích, což může vyvolat nesprávnou představu a zařídit tím vlastnímu 

nebo cizímu podniku prospěch na úkor jiných, 

 skrytá reklama, tedy taková, u které je těžké pochopit, že se vůbec jedná o reklamu 

a to z toho důvodu, že není jako reklama označena, 
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 šíření nevyžádané reklamy, v případech, kdy vede k výdajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje, 

 reklama propagovaná na veřejně přístupných místech jinak, než prostřednictvím 

reklamního nebo propagačního zařízení. 

Mezi zakázanou patří také srovnávací reklama, ovšem kromě reklamy na léčivé přípravky 

určené pro lidi a jejich zdravotní péči při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem. Přípustná je tedy v případě, kdy je mířená na osoby kompetentní tyto léčivé 

přípravky předepisovat nebo vydávat anebo tuto zdravotní péči poskytovat.
92

 

 Předpokladem pro přípustnost reklamy je, že nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

nesmí být diskriminující s ohledem na rasy, pohlaví, národnosti nebo útočit na náboženské  

či národnostní cítění, ohrožovat mravnost, ponižovat lidskou důstojnost, zahrnovat znaky 

pornografie, násilí nebo využívat motivu strachu. Žádná reklama rovněž nesmí útočit  

na jakékoliv politické přesvědčení, podporovat chování vedoucí k poškození zdraví  

nebo ohrožení bezpečnosti osob a majetku, napomáhat v činnostech poškozujících ochranu 

životního prostředí. Každá reklama, která je prezentována společně s nějakým jiným 

sdělením, musí být jednoznačně rozlišitelná a vhodně oddělena od ostatního sdělení.
93
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4. Služba Českého rozhlasu veřejnosti 

4.1 Český rozhlas jako veřejnoprávní médium 

 V moderní společnosti dnešní doby znamenají média důležitý zdroj prožitků 

a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Každodenně vstupují média do našeho soukromého 

života a přinášejí do něj tzv. veřejný rozměr. Zároveň se i podílejí na formování podoby 

veřejného života společnosti. 
94

 

Termín veřejná služba se začal používat na pomezí 70. a 80. let. Za tak zvanou „zlatou 

éru“ vysílání médií veřejné služby jsou potom považována léta devadesátá. Samotné 

veřejnoprávní vysílání pak není bráno ani jako vysílání soukromé ani státní. Státní rozhlas  

je spíše charakteristický pro státy s totalitním režimem. V demokratických státech, je rozhlas 

brán jako samostatný subjekt, který sice podléhá určité státní regulaci, ale ve větší míře  

je na státu nezávislý. 
95

 

Zákon ČRo nařizuje plnit specifické úkoly, které soukromoprávní provozovatelé 

vysílání plnit nemusí. Právními předpisy je také upravena jeho organizační struktura. 
96

 

V rámci služby veřejnosti je hlavním úkolem Českého rozhlasu vytvářet a následně vysílat 

rozhlasové programy. Vysílání ČRo nabízí všestrannou programovou nabídku založenou na 

informacích z oblasti kultury i zábavy, a to takovým způsobem, aby zaujala všechny skupiny 

obyvatelstva ČR. Svou činností se ČRo snaží posilovat demokracii v naší republice  

a podporovat svobodu projevu, právo na informace a právo na soukromí. Pořady jsou 

připravovány tak, aby měly vliv na právní, politické, ekonomické, ekologické, sociální a také 

kulturní povědomí obyvatel České republiky.
97

 

Všechny stanice ČRo jsou systematicky modernizovány a postupně v nich dochází 

k různým inovacím a doplňování o nejnovější technologie, které vedou ke zlepšování 

vysílacích možností a ke snazšímu přístupu posluchačů k poslechu jednotlivých stanic. ČRo 

svým vysíláním podporuje a propaguje českou kulturu v zahraničí a tím pečuje o národní 

kulturní dědictví a dobré jméno České republiky v zahraničí. Zájmem o své posluchače  
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a neustálou snahou o vylepšení své programové nabídky se ČRo snaží o konkurenceschopnost 

vůči soukromým rozhlasovým stanicím. 
98

 

Český rozhlas je vykonavatelem tzv. veřejné správy ostatní, čímž tedy není myšlena 

ani samospráva ani státní správa. Svou činnost má provádět nezávisle, nestranně  

a vyváženě v souladu s platnou právní úpravou a požadavky kontrolních orgánů. 
99

 

ČRo chce být, stejně jako každé jiné médium, pro své posluchače důvěryhodným, 

vyhledávaným a nezastupitelným sdělovacím prostředkem. Jako médium placené z peněz 

veřejnosti se snaží plnit 5 základních hodnot. Což jsou důvěryhodnost, kvalita, rozmanitost, 

tradice i rozvoj a úctu. Všechny informace, které ČRo šíří mezi posluchače musí být pravdivé 

a ověřené ze spolehlivých zdrojů. Jako veřejnoprávní médium pracuje i s tématy a žánry, 

kterými se soukromá média příliš nezabývají.
100

 

 

4.2 Internetové vysílání Českého rozhlasu 

 Jedním z prvních médií, které vstoupilo se svým vysíláním na internetové stránky,  

je právě Český rozhlas. Úplný začátek se datuje do roku 1994, kdy zahraniční vysílání 

nabízelo na protokolu gopher stručné textové zprávy v češtině a angličtině. Pokračovalo  

to řadou úspěšných projektů jako např. Africká Odysea, sledování tažných cest čápů černých. 

Roku 1997 byly na internetu spuštěny anglické stránky ČRo Rádio Praha a hned 

v následujícím roce ČRo1 - Radiožurnál spustil svůj web a zahájil své internetové 

zpravodajství iŽurnál. V průběhu dalších let docházelo k neustálým inovacím a zlepšování 

těchto internetových služeb. V roce 2006 došlo k zařazení stránek Rádia Wave na sociální síť 

MySpace a rovněž vznikl web Zelené vlny s první interaktivní mapou, který se zaměřuje  

na informace o aktuální dopravní situaci a uzavírkách na silnicích. Roku 2009 byl iŽurnál 

nahrazen novým modernizovaným webem internetového zpravodajství ČRo 

Zpravy.rozhlas.cz. Rok 2010 přinesl další řadu změn a novinek, mezi které patřilo zavedení 

jednotného webového přehrávače s výběrem všech stanic ČRo, došlo k rozvoji projektů 

na sociálních sítích, vznikl Teenweb pro mladé posluchače a návštěvníky webu ČRo 
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se streamy Wave Guitar a Wave Party a také byl vyvinut web Archivu Českého rozhlasu.  

Ani rok 2011 nebyl s inovací internetového vysílání pozadu, vznikly nové stránky Toulky 

českou minulostí
101

 s audii, texty a obrazovými materiály, které jsou součástí a doplňkem  

ke známému rozhlasovému pořadu, vznikl web ČRo Jazz se streamem Eurojazz, byla 

vytvořena mobilní verze webu ČRo s automatickou detekcí a navíc stanice ČRo díky novým 

aplikacím začalo být možné poslouchat na mobilech iPhone, iPad a v systému Android. 

Všechny tyto vylepšení a nové funkce přehrávání příspěvků zapříčinily, že došlo k velkému 

nárůstu objemu stažených dat z webu ČRo.
102

 

 V současnosti může internetové vysílání ČRo, jako jediný zpravodajský portál  

v českém internetovém prostředí, šířit své zprávy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a to díky 

svému nepřetržitému vysílání. Poskytuje pouze informace z vlastní produkce, nekopíruje 

žádné agenturní zprávy. Rovněž může nabídnout největší síť zahraničních zpravodajů  

a zprávy formou textu, zvuku i fotografie v nejmodernější technologii.  Na webu ČRo je 

možné sledovat přímé přenosy z různých kulturních, sportovních nebo společenských akcí. 
103

 

 Všechna tato pečlivá a soustavná práce s multimediálními prvky přinesla online 

vysílání ČRo několik ocenění. Například za projekt Odhalení, získal rozhlas roku 2006  

na festivalu Wildscreen významnou cenu „zeleného Oscara“. V rámci projekt Odhalení byla 

Českým rozhlasem v letech 2005 až 2006 vysílána v podstatě gorilí reality show. Šlo  

o nepřetržité kamerové sledování rodiny goril nížinných v pražské zoo. Sledování bylo 

vysíláno prostřednictvím internetového přímého přenosu a rozhlasového přenosu. Každý den 

byl připravován televizní sestřih z dění v kleci a probíhalo hlasování veřejnosti, na jehož 

základě byl nakonec vyhlášen vítěz reality show, který vyhrál 12 melounů. Záměrem celého 

projektu nebylo jen z jiné stránky nahlédnout na oblíbený formát reality show, ale šlo  

o srovnání chování goril s chováním lidí. A dalším cílem bylo získat důležité informace  

o lidoopech a pomoci tím jejich ochraně. Projekt Odhalení získal v celé České republice velký 
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zájem médií i veřejnosti, a proto nedošlo k úplnému ukončení projektu, kamery jsou 

v pavilonu opic stále k dispozici.
104

 

 V roce 2007 obdržel ČRo od německé společnosti pro pedagogiku a informace 

ocenění, v podobě pečeti, za přínos v oblasti vzdělávání a v roce 2008 přišlo ocenění 

Innovation for Living Planet od Greenpeace. Rok 2009 přinesl ČRo finálovou účast  

na přehlídce Prix Europa v Berlíně v kategorii Emerging Media. Všechna tato ocenění jen 

dokazují, jak důležitou a přínosnou hodnotu má internetové vysílání Českého rozhlasu pro 

veřejnost. 
105

 

 

4.3 Digitalizace Českého rozhlasu 

 Posluchači Českého rozhlasu mohou využívat kromě analogového i další možnosti 

příjmu rozhlasového vysílání, a to prostřednictvím digitální sítě. Rozhlasový trh  

v České republice je velmi roztroušený, digitalizace však nabízí nové frekvence, a tím 

umožňuje další rozšiřování. Jednotlivé rozhlasové multiplexy nabízejí prostor pro větší počet 

rádií, než vysílání přes analogový systém. Součástí toho je i lepší zvuku a doprovodné služby, 

jako informační text nebo reklama přímo na displeji přehrávače. Taková služba je vhodná 

třeba pro zpravodajství a informace o dopravní situaci, předpovědi počasí apod. Díky tomu 

získají rádia možnost předávat nejen zvuk, ale i text a obrazy.  Na rozhlasový trh se díky 

digitalizaci mohou dostat noví provozovatelé, což znamená větší konkurenční boj a větší 

snahu vylepšovat nabídku pro posluchače. 
106

 

 Existuje sedm způsobů, jak je možné poslouchat vysílání Českého rozhlasu v digitální 

podobě. První je prostřednictvím digitální televizní sítě.  Po celém území našeho státu,  

lze naladit stanice ČRo v rámci digitální sítě České televize skrz tzv. veřejnoprávní multiplex 

označovaný taky jako síť 1. Pro vysílání je nutné použít zařízení, které je pro tento typ signálu 

určeno. Tímto zařízením je nejčastěji myšlen set-top-box nebo digitální televizor. Stanice 
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ČRo, které je možné takto v DVB-T  naladit, jsou ČRo 1 -  Radiožurnál, ČRo - 2 Praha, ČRo 

3 - Vltava, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio Wave a ČRo Rádio Česko.
107

   

 

Obrázek 4.1 Mapa porytí veřejnoprávního multiplexu 

 

Zdroj: Český rozhlas. Mapa pokrytí veřejnoprávního multiplexu stav k 1. říjnu 2010. Vlastní zpracování, 2012 

  

 Druhý možný způsob poslechu ČRo je skrz některé mobilní telefony. K dispozici jsou 

aplikace pro Android, iPhone a Windows Phone 7.5, do budoucna se chystá i aplikace 

pro systém Symbian. U klasických telefonů, které mají přístup k internetu, je možné si otevřít 

stránku www.rozhlas.cz a pod odkazem „poslech“ spustit přímé vysílání. 
108

 

 Dále připadá v úvahu satelitní příjem a kabelová televize. Stanice Českého rozhlasu 

vysílají zdarma na satelitu Astra 3A, pozice 23,5° východně. Signál je možné vyhledat 

na celém území našeho státu. Přes kabelové televize jsou po celé ČR šířeny hlavní programy 

Českého rozhlasu včetně digitálních stanic. Konkrétní pokrytí a seznam nabízených 

rozhlasových stanic poskytuje vždy společnost, která má v daném městě tuto službu  
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na starost. Existuje i televizní vysílání přes pevnou telefonní linku. Tímto způsobem je 

domácnostem zprostředkováno kromě telefonování i surfování na internetu a sledování 

televize přes set-top box, který je propojen s telefonním přístrojem a umožňuje přes televizní 

obrazovku naladěnou na určitém kanále poslouchat i  rozhlasové vysílání.
109

  

 Jak už bylo výše zmiňováno, všechny stanice Českého rozhlasu je možné poslouchat 

přes internetové stránky s živým vysíláním. Poskytovány jsou i formáty pro operační systémy, 

které se méně využívají, jako Linux nebo Mac OS. K samotnému poslechu stačí mít stažený 

program pro přehrávání hudby, jako například Windows Media Player, VLC Media Player, 

WinAmp atd.   

Od 1. dubna 2011 začalo v České republice probíhat řádné zemské digitální rozhlasové 

vysílání. Je však možné naladit jen na přijímačích, které podporují DAB/DAB+ v L-band. 

Pokrytí digitálním signálem pro samostatné rozhlasové vysílání se den ode dne rozšiřuje. 

V tuto chvíli je právě díky digitálnímu vysílání rozhlas k dispozici téměř třem milionům 

obyvatel. V současnosti funguje najednou digitální i analogové vysílání rozhlasu a pro Českou 

republiku není ani žádný plán pro vypnutí analogového rozhlasového vysílání vytvořen. 
110

 

 

4.4 Poslechovost Českého rozhlasu 

 V České republice má ČRo svou pozici na trhu v poslechovosti, ale rozhodně to není 

pozice dominantní. Oproti tomu v západní Evropě jsou veřejnoprávní média většinou 

nejsledovanější na trhu. Důkazem toho je třeba Německo, kde mezi sebou v posledních letech 

o nejsledovanější médium soupeří dva veřejnoprávní vysílatelé, tedy stanice ARD a ZDF. 

Hlavní příčinou takovéhoto postavení evropských veřejnoprávních médií je to, že kupují 

komerční formáty. Díky tomu jsou brány jako univerzální média, která mají ještě nějakou 

specifikaci a ne média vymezena tím, že mají vysílat jen některé pořady. Pro česká média 

veřejné služby zavedl Vladimír Železný
111

 demagogickou poučku: „ média veřejné služby 
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mají za úkol vykrývat díry na trhu, které by se komerčním médiím nehodily“. Na Západě je to 

však pravý opak. 
112

  

 Nejlepší způsob pro zjištění, jak si Český rozhlas stojí v porovnání s jinými rádii 

anebo vůbec v očích veřejnosti, je měření poslechovosti. Podle výsledků výzkumu Radio 

Projekt se na čtvrtém místě v poslechovosti stanic za druhé pololetí roku 2011 umístil  

ČRo 1 – Radiožurnál se 700 tisíci posluchači, tedy s nárůstem o 3 tisíce posluchačů oproti 

předešlému kvartálu. Radiožurnál měl v té době čtvrtý nejvyšší podíl na trhu, rovných 7,8 %. 

ČRo 2 – Praha zůstal na páté příčce s denním poslechem 387 tisíc posluchačů. Dobře si stála 

v tomto období i stanice ČRo 3 – Vltava, kterou si naladilo jejich již stabilních 59 tisíc 

posluchačů denně. V první polovině roku 2011 měl ČRo více než pětinový podíl na celkové 

denní poslechovosti rádií v ČR a to 20,9%. 
113

 

 

Tabulka 4.4.1 Poslechovost veřejnoprávních vs. soukromých médií za 1.půlrok 2011 

Zdroj: Media Master. Radio Projekt: Výzkum poslechovosti rozhlasových stanic. Vlastní zpracování, 2012 

 

Ke zjišťování těchto výsledků poslechovosti je využíván Radio Projekt, což je 

mediální a marketingový výzkum zaměřený právě na poslechovost rádií v ČR. Samotný 

výzkum  je založen metodologii CATI (Computer Asisted Telephone Interviewing),  

kterou provádějí výzkumné agentury Median a STEM/MARK. Tato metoda funguje již  

od května 2005. Dotazování probíhá tzv. metodou “day after recall”, tedy dotaz na včerejší 
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chování. Jde v podstatě o telefonní rozhovor sestavený podle přesně dodržovaných principů  

a zásad, který je zaznamenáván do počítače. Radio Projekt probíhá nepřetržitě během celého 

roku. Celkem je v rámci tohoto projektu ročně osloveno okolo 30 tisíc lidí ve věku  

12-79 let. Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány čtyřikrát ročně. Forma výzkumu  

metodologií CATI se využívá ve většině států Evropy.
114

 

  

Tabulka 4.4 Poslechovost rádiových stanic v letech 2010 až 2011 

Zdroj: Radio TV. Radio Projekt výsledky poslechovosti. Vlastní zpracování, 2012 

 

Výsledky udávají poslechovost WR (weekly reach - týdenní) a DR (daily reach - denní) 

v tisících. 
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Co se týká online vysílání, tedy počtu přístupů na stránky Českého rozhlasu,  

tak některé stanice dokázaly za poslední měsíce roku 2010 svou návštěvnost až ztrojnásobit  

a ostatní stanice pak dosáhly minimálně dvojnásobného nárůstu. Konkrétně Český rozhlas 1 -  

Radiožurnál, dle údajů Google Analytics, zaznamenal v prosinci 2010 více než 426 tisíc 

přístupů, což je dvojnásobek oproti předešlým měsícům. Český rozhlas 2 – Praha zvýšil  

za prosinec téhož roku počet online přístupů téměř o sto tisíc až na konečných 254 tisíc. 

Oproti tomu Český rozhlas 3 - Vltava zaznamenal nárůst až trojnásobný, což znamená,  

že rádio mělo za prosinec 2010 přes 123 tisíc návštěv. Dobře si na internetu vedou i regionální 

stanice ČRo. Nárůst online poslechovosti zaznamenaly za poslední měsíce roku 2010 stanice 

České Budějovice, Ostrava a Olomouc. I ostatní regionální stanice za těmito nárůsty však 

nejsou příliš pozadu. 
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5. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jestli Český rozhlas plní svou roli média, které 

má za úkol poskytovat službu veřejnosti. Od historie rozhlasového vysílání, jednotlivých 

stanic a hospodaření Českého rozhlasu jsem se přes popis kontrolních orgánů, regulace 

obsahové stránky vysílání a zakázanou reklamu dostala až k samotnému zjištění, jaké druhy 

služeb a jakými způsoby je ČRo nabízí. Veřejnoprávní médium je souhrnný pojem, který 

vyjadřuje větší počet charakteristických rysů. Český rozhlas se od soukromých rádií liší 

způsobem svého vzniku, přidělenými úkoly a cíli, financováním a především přístupem 

k posluchačům. Hlavním úkolem ČRo jako veřejnoprávního média je poskytovat veřejnou 

službu, tedy v podstatě sloužit veřejnosti. Pojetí veřejné služby je založeno na ideálu,  

kdy ČRo má svou činnost konat v souladu s veřejným zájmem a potřebami posluchačů,  

a proto je správné, aby jeho činnost byla hrazena veřejností formou koncesionářských 

poplatků. Samotný obsah veřejnoprávního vysílání má zákonem stanovena mnohem přísnější 

pravidla než jakákoliv komerční média.   

 V kapitole zabývající se postavením Českého rozhlasu v systému médií ČR jsem 

zjistila, jak vypadaly první pokusy o vysílání mluveného slova a hudby a kdy a jakým 

způsobem vznikl Český rozhlas. Ověřila jsem si schematické zobrazení organizační struktury 

ČRo, jeho rozmanitou a všestrannou nabídku programové skladby jednotlivých stanic, různé 

způsoby financování a samotný rozpočet s výnosovou a nákladovou stránkou. Právě ta 

výnosová stránka rozpočtu ČRo není příliš povzbudivá, hlavně co se týká každoročně 

narůstajících pohledávek z koncesionářských poplatků.   

 Ve třetí kapitole, věnované regulaci a kontrole ČRo, jsem postupně prověřila všechny 

kontrolní orgány, které mají na vysílání a fungování ČRo vliv a došla jsem k názoru,  

že autoregulace, kterou ČRo sám provádí na základě Kodexu ČRo, a regulace třetích stran je 

naprosto dostačující a zcela splňuje svou funkci.  

 V poslední, tedy čtvrté kapitole, jsem si ověřila, jak je snaha ČRo, poskytovat 

veřejnosti co nejlepší službu v souladu s jeho zájmem, oceňována samotnými lidmi. Ke 

zjištění této skutečnosti jsem se dopracovala prostřednictvím poslechovosti vysílání a počtu 

přístupů na internetové stránky s online vysíláním ČRo. Za poslední dva roky si ČRo 1 – 

Radiožurnál ze všech stanic v České republice udržuje stabilní čtvrtou pozici v poslechovosti. 

Větší poslechovost mají jen tři soukromá rádia Rádio Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2.  
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 Na základě získaných poznatků během zpracování diplomové práce jsem dospěla 

k závěru, že Český rozhlas plní svou roli média, které má poskytovat službu veřejnosti. 

Jedním z důkazů, který mě k tomuto názoru vedl, je snaha ČRo o neustálou modernizaci  

a zdokonalování technickým možností šíření rádiového vysílání.  
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Příloha 1 

484/1991 Sb. 

ZÁKON 

České národní rady 

ze dne 7. listopadu 1991 

o Českém rozhlasu 

Změna: 36/1993 Sb. 

Změna: 253/1994 b. 

Změna: 301/1995 Sb. 

Změna: 135/1997 Sb. 

Změna: 192/2002 Sb. 

Změna: ZEK/2005 Sb. 

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

 

§ 1 

(1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze. 

(2) Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je 

majetek převedený z Československého rozhlasu. 1) Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv  

a zavazuje se. 

(3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závazky státu. 

 

 § 2 

(1) Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě 

dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí 

(dále jen "veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání"). 

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména 

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 

svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel 

se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní 

původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely 

rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit 

vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 

etnických menšin, 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 

dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež. 

 

§ 3 

(1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že 
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a) provozuje analogové rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí 

území České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln  

a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými v pásmu velmi krátkých vln,  

a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných 

technických prostředků; Český rozhlas může vysílat i v pásmu dlouhých a středních vln, 

b) provozuje zemské digitální rozhlasové vysílání šířením 3 celoplošných rozhlasových programů, 

uvedených v písmenu a) prostřednictvím multiplexu veřejné služby;1a) kromě těchto rozhlasových 

programů má Český rozhlas právo šířit prostřednictvím multiplexu veřejné služby další rozhlasové 

programy, další multimediální obsah a doplňkové služby; rozhlasové programy, další multimediální 

obsah a doplňkové služby šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Český rozhlas 

digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a kabelových sítí, 

c) provozuje zemské digitální vysílání tak, aby zajistil naplňování úkolů veřejné služby v oblasti 

rozhlasového vysílání, které odpovídá stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb. Využívá přitom 

zejména části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky rozhlasovými 

programy a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní kmitočtové tabulky pro zemské 

digitální rozhlasové vysílání, a to zejména ve III. televizním pásmu, 

 

1a) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.". 

 

d) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 

e) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního 

bohatství, 

f) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 

g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně 

aktuálního zpravodajství, 

h) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. 

 

(2) Český rozhlas provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí na jednom rozhlasovém programu  

v pásmu krátkých vln prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě 

prostřednictvím jiných technických prostředků. Vysílání do zahraničí musí splňovat podmínky § 2 

odst. 2 písm. a) a c) a přispívat k propagaci dobrého jména České republiky. 

(3) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu,1b) 

vyhradí po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro Český rozhlas kmitočty 

umožňující provozování analogového rozhlasového vysílání v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. 

a) a v odstavci 2. Kmitočty v pásmu dlouhých a středních vln vyhradí jen tehdy, pokud o to Český 

rozhlas požádá. 

(4) Celoplošným rozhlasovým programem se pro účely tohoto zákona rozumí rozhlasový program, 

jehož vysílání může přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 

vyplývajících z posledního sčítání lidu.1b c) 

 

Rada Českého rozhlasu 

§ 4 

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu je Rada 

Českého rozhlasu (dále jen "Rada"). Rada má devět členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká 
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sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") tak, aby v ní byly 

zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. 

(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení 

představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, 

vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění 

výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů způsobem stanoveným usnesením 

Poslanecké sněmovny. 

(3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který 

a) je způsobilý k právním úkonům, 

b) má trvalý pobyt na území České republiky, a 

c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho  

z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady podle zvláštního 

zákona.1c) 

(4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2, a to na funkční období 6 let, 

přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni opětovně, ne však více než na 

dvě funkční období jdoucí po sobě. Na místa uprázdněná z jiného důvodu než pro uplynutí funkčního 

období jsou voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo 

se uprázdnilo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení neplatí.  

V případě odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první 

schůzi losem určí 3 členy Rady s funkčním obdobím 2 roky, 3 členy s funkčním obdobím 4 roky a 3 

členy s funkčním obdobím 6 let. 

(5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně. 

(6) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 2) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady 

přiměřená odměna, jejíž výši určí svým usnesením Poslanecká sněmovna. 

(7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. 

 

§5 

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, 

soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní 

banky, Veřejného chránce práv, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí 

generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí 

komise Českého rozhlasu. 

(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, 

společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich 

jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při 

výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných 

sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho 

funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou 

peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen 

Rady ani osoba jemu blízká 3) žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání. 

(3) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném 

vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě. 
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§ 6 

(1) Členství v Radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce 

předsedovi Poslanecké sněmovny, c) odvoláním z funkce, 

d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené  

v § 4 odst. 3, 

e) úmrtím. 

(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, 

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, 

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, 

které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, 

c) nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci. 

(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu  

o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu. 

 

§ 7 

(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního 

období. 

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou rozhodnutí o 

jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu (dále jen "generální ředitel"), k němuž je 

zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady. 

(3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení Rady z celého jednání nebo  

z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle zvláštních právních 

předpisů.3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající napomenout a za opakované 

narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor. 

(4) Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle 

zvláštních právních předpisů. Zápis z jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8, popřípadě 

usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí být nejpozději do 3 dnů ode dne jednání 

Rady uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

§ 8 

(1) Do působnosti Rady náleží: 

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií Českého 

rozhlasu (dále jen "rozhlasová studia"); rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně 

odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu Českého 

rozhlasu, 

c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu, 

d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu, který stanoví zásady 

naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání; porušení Kodexu Českého rozhlasu je 

kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b) 
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e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9 odst. 8)  

a návrhy podle § 9 odst. 7, 

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 

g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování 

zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se 

programové nabídky, 

h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, 

i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7), 

j) určovat mzdu generálního ředitele. 

 

(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu do 31. března 

bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu do 

31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Tyto výroční zprávy musí být nejpozději do 

3 dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na 

odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu (dále jen 

"rozpočet"). 

(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů. 

 

Dozorčí komise 

(1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu. 

Jejím úkolem je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční prostředky a majetek 

Českého rozhlasu. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí 

návrhy na jejich odstranění. 

(2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou. Členství v dozorčí komisi je 

veřejnou funkcí.2) 

(3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2 let, a to i opětovně, ne však na více než 2 

po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce 

platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí 

přiměřeně § 6 odst. 1 a 2. 

(4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje 

předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací řád. 

(5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů, nejméně však 

jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a předsedající je 

povinen pořídit z každého jednání zápis. 

(6) Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a alespoň 2 

dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedajícího. 

(7) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada. 

(8) Členové dozorčí komise mohou nahlížet do všech písemností, účetních dokladů souvisejících  

s účetnictvím a záznamů na nosičích dat Českého rozhlasu a mohou požadovat i písemná vysvětlení 

od zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou povinni poskytnout členům 

dozorčí komise kopie vyžádaných písemností Českého rozhlasu, jakož i požadovaná vysvětlení. 
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(9) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou členové dozorčí komise povinni zachovávat 

mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

ukončení funkce v dozorčí komisi. 

(10) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní čtvrtletí vždy 

do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční zprávu  

o hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření 

Českého rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku. 

 

Generální ředitel 

(1) Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel. V době nepřítomnosti zastupuje 

generálního ředitele jím pověřený zástupce. 

(2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejích jednání. 

(3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4 odst. 3 na 

základě výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let. 

(5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v Radě; pro její výkon platí předpoklady 

stanovené v § 5 obdobně. 

(6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně 

úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů3c) nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu 

Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z funkce, jestliže generální ředitel poruší své 

povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem Českého rozhlasu anebo přestane-li splňovat 

předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem. 

(7) K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke zcizení, popřípadě zatížení 

nemovitostí nebo jejich částí potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady, jinak je právní úkon 

neplatný. 

(8) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou 

zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. 

(9) V případech stanovených Statutem Českého rozhlasu generální ředitel jmenuje a odvolává 

vedoucí zaměstnance Českého rozhlasu po projednání s Radou. 

(10) Ředitelé rozhlasových studií a osoby uvedené v odstavci 9 musí splňovat předpoklady podle § 4 

odst. 3. 

(11) Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je z funkce odvolán, popřípadě uvolní-li se funkce 

generálního ředitele uplynutím funkčního období nebo v důsledku jeho úmrtí, Rada jmenuje 

prozatímního ředitele Českého rozhlasu (dále jen "prozatímní ředitel"), který vykonává funkci 

generálního ředitele do doby jmenování nového generálního ředitele. Nového generálního ředitele je 

Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce generálního ředitele. 

(12) Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce 1 až 9. 

 

§ 9a 

zrušen 
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§ 10 

Financování Českého rozhlasu 

(1) Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména: 

a) rozhlasové poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,3d) 

b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti. 

(2) Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu podle § 3 odst. 2 hradí Česká republika ze státního 

rozpočtu. 

 

§ 11 

(1) Český rozhlas je oprávněn vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou 

činnost, která souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho úkoly (§ 2 tohoto 

zákona). 

(2) Finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých úkolů podle § 2 a 3. 

 

§ 12 

Rozhlasová studia 

(1) Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů, případně rozhlasová 

studia zřízená na základě § 9 odst. 8 tohoto zákona. 

(2) Ředitel rozhlasového studia je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se 

rozhlasového studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel rozhlasového studia je  

za činnost rozhlasového studia odpovědný generálnímu řediteli. 

(3) Rozhlasová studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 odst. 1 s výjimkou 

písmen a) a e). 

(4) Podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních vysílacích okruzích, vyjma okruhů 

zpravodajsko-publicistických, musí činit minimálně 30 % celkového vysílacího času Českého rozhlasu v 

měsíčním úhrnu. 

 

§ 13 

Český rozhlas může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem  

(§ 2 a 3). 

 

Ustanovení společná a závěrečná 

§ 14 

(1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona Radu. Rada jmenuje 

do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele. 

(2) Do doby jmenování ředitele řídí Český rozhlas prozatímní ředitel, kterého volí Česká národní rada. 

Prozatímnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto zákona. 

 

§ 15 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. 
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Příloha 2 
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