
 

  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

KATEDRA EKONOMICKÉ ŽURNALISTIKY 

 

 

 

 

 

Veřejnoprávní média (komparace České republiky a Nizozemska) 

Public Media (Comparison of the Czech Republic and the Netherlands) 

 

 

 

 

 

 

Student:           Zuzana Černikovská 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Jana Gibarti, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 

http://www.vsb.cz/profily/cs/gib15


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování 

čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

V Ostravě dne 20.4.2013 

        

..…………………………………… 

Zuzana Černikovská



5 
 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 7 

2 Média veřejné služby ................................................................................................. 9 

2.1 Média a komunikace .......................................................................................... 9 

2.2 Definice médií .................................................................................................. 10 

2.3 Média veřejnoprávní a soukromá ..................................................................... 11 

2.4 Názvosloví........................................................................................................ 12 

2.5 Služba veřejnosti .............................................................................................. 13 

2.6 Financování médií ............................................................................................ 14 

2.7 Kontrola veřejnoprávních médií ...................................................................... 17 

2.8 Obsah veřejnoprávního vysílání ....................................................................... 17 

2.9 Normativní vymezení mediální činnosti .......................................................... 19 

2.10 Evropská vysílací unie ..................................................................................... 20 

2.11 Evropská unie a veřejnoprávní média .............................................................. 24 

2.11.1 Amsterodamský protokol .......................................................................... 25 

2.11.2 Evropská komise ....................................................................................... 25 

2.12 Rada Evropy ..................................................................................................... 27 

3 Veřejnoprávní média v České republice .................................................................. 28 

3.1 Česká tisková kancelář ..................................................................................... 29 

3.2 Český rozhlas ................................................................................................... 29 

3.2.1 Historie Českého rozhlasu ........................................................................ 30 

3.2.2 Český rozhlas dnes .................................................................................... 32 

3.3 Česká televize ................................................................................................... 33 

3.3.1 Historie České televize ............................................................................. 34 

3.3.2 Česká televize dnes ................................................................................... 34 

3.4 Financování veřejnoprávních médií v ČR ........................................................ 35 

3.4.1 Koncesionářské poplatky v České republice ............................................ 36 

3.5 Legislativní podložení činnosti veřejnoprávních médií v ČR .......................... 38 



6 
 

3.5.1 Zákon o Českém rozhlasu ......................................................................... 39 

3.5.2 Zákon o České televizi .............................................................................. 41 

3.6 Etika ve veřejnoprávních médiích v ČR .......................................................... 41 

3.6.1 Kodex Českého rozhlasu .......................................................................... 42 

3.6.2 Kodex České televize ................................................................................ 42 

3.7 Kontrolní orgány veřejnoprávních médií v ČR ................................................ 43 

3.7.1 Rada Českého rozhlasu ............................................................................. 44 

3.7.2 Dozorčí komise Českého rozhlasu ............................................................ 45 

3.7.3 Rada České televize .................................................................................. 45 

3.8 Reklama ve veřejnoprávních médiích ČR ........................................................ 45 

3.8.1 Veřejnoprávní rozhlasové vysílání a reklama ........................................... 47 

3.8.2 Veřejnoprávní televizní vysílání a reklama .............................................. 47 

4 Veřejnoprávní média v Nizozemsku ....................................................................... 48 

4.1 Pojetí médií v Nizozemsku .............................................................................. 48 

4.2 Veřejnoprávní vysílání v Nizozemsku ............................................................. 49 

4.2.1 Nizozemská asociace pro veřejnoprávní vysílání (NPO) ......................... 50 

4.2.2 NTR .......................................................................................................... 52 

4.2.3 Nizozemská vysílací nadace NOS ............................................................ 56 

4.2.4 Ostatní veřejnoprávní vysílatelé ............................................................... 57 

4.3 Mediální legislativa v Nizozemsku .................................................................. 61 

4.3.1 Ústava ....................................................................................................... 62 

4.3.2 Mediální zákon ......................................................................................... 62 

4.4 Komisariát pro média ....................................................................................... 63 

4.5 Financování veřejnoprávních médií v Nizozemsku ......................................... 63 

4.5.1 Reklama .................................................................................................... 65 

5 Závěr ........................................................................................................................ 66 

Seznam použité literatury 

Seznam zkratek 

Seznam příloh 

  



7 
 

1 Úvod 

Téma veřejnoprávních médií jsem si pro svou diplomovou práci zvolila 

z několika důvodů. Média, ač ve spojení s dalšími obory, jsou předmětem mých studií  

a jejich veřejnoprávní sféra je jejich nedělitelnou a dle mého názoru také velice 

důležitou součástí, která by neměla být opomenuta. Média veřejné služby, jak jsou také 

veřejnoprávní média nazývána, mají totiž, jak již jejich název sám napovídá, sloužit 

veřejnosti. Veřejností jsou všichni lidé, občané daného státu. Kdo jiný by tedy měl být 

touto problematikou zaujat více, nežli sami občané. 

Nezávislá veřejnoprávní média jsou důležitou součástí demokratické společnosti 

a nezřídka bývají jejím odrazem. Proto by mělo panovat jisté uvědomění, které se 

k veřejnoprávním médiím váže, ale také jejich podpora i kritický nadhled vůči nim. 

Cílem této práce je přiblížit téma veřejnoprávních médií jako celku, jejich 

poslání, systém fungování, ekonomické zázemí a roli ve společnosti. Média,  

a ta veřejnoprávní především, jsou tu pro nás a toho by si lidé měli být také vědomi. Na 

všeobecný základ, který je formován na nadnárodní úrovni, navazuje praktická aplikace 

v kontextu dvou rozdílných zemí, co se systému veřejnoprávních médií týče, České 

republiky a Nizozemského království. To vše za účelem srovnání aspektů 

funkcionálních, politických, ekonomických, legislativních a sociálních tak, aby bylo 

možné vytvoření vlastního úsudku na možné rozdíly v systému fungování 

veřejnoprávních sdělovacích prostředků v obou zemích.  

Veřejnoprávní média svým charakterem vychází z povahy společnosti, ve které 

jsou provozována, jsou zrcadlem její sociální, politické i ekonomické formy a situace 

země. Z toho důvodu se povaha veřejnoprávních médií může v různých státech  

a společnostech lišit. Politické uskupení v zemi, povaha občanů a jejich postoj a důvěra 

ve vlastní domovinu, snaha o transparentnost vnitřních vztahů a struktur, to vše 

ovlivňuje výsledný obraz veřejnoprávních sdělovacích prostředků v zemi, jejich 

nezávislost a důvěryhodnost. 

Z toho důvodu bych se v této práci chtěla zaměřit nejen na pouhý popis 

veřejnoprávních médií a jejich role v České republice, ale také tento systém porovnat 

s médií veřejné služby v jiném státě. Pro tento účel jsem si vybrala Nizozemské 

království, které je dle mého názoru adekvátně srovnatelnou zemí a to především díky 
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hlediskům populačním, geografickým, legislativním i mentálním. Členství Nizozemska 

i České republiky v Evropské unii tvoří jednotící prvek, který vybízí k hypotéze 

shodného systému veřejnoprávních médií v obou zemích. Přesto jsem však 

přesvědčena, že všeobecná ustanovení, která se veřejnoprávních médií a jejich systému 

týkají, mohou být v rozdílných prostředích aplikována zcela jiným způsobem a přesto si 

zachovat efektivitu a funkčnost.  

Tato diplomová práce počínající úvodem je strukturována do čtyř dalších částí. 

První část této diplomové práce obsahuje teoretický rámec tématu 

veřejnoprávních médií. Nejenom však jejich vymezení, funkci, důležitost, ale také 

legislativní a mezinárodní kontext, který determinuje jejich podobu. Strategickou roli 

v tomto případě sehrávají nadnárodní organizace a instituce, namátkou se jedná 

například o Evropskou unii nebo Evropskou vysílací unii.   

Další kapitoly blíže popisují, na jakých principech a konkrétních systémech je 

založeno fungování veřejnoprávních médií ve zvolených zemích, České republice  

a Nizozemsku. Klíčovými oblastmi zájmu jsou především konkrétní vysílatelé, jejich 

zákonné podložení a jiná související legislativa nebo způsob financování činnosti.    

Závěrečná kapitola pak shrnuje systémy fungování médií v obou zemích, jejich 

shody a případné odlišnosti, které mohou mít v různých kontextech pozitivní nebo 

negativní dopad.  
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2 Média veřejné služby 

Média jsou všudypřítomnou složkou našich životů, a ač si to často 

nepřipouštíme, jsou přítomné na každém kroku. Je těžké se od nich odprostit, a to 

především proto, že v mnohých případech nezáleží na naší vůli, zda přítomná jsou,  

či nikoliv. Rádio je často pouštěno jako kulisa v pracovním prostředí, stejně tak  

i televize, kterou doma sledují rodinní příslušníci. Mnoho barů a restauračních zařízení 

také disponuje nejnovějšími technologickými prostředky pro zprostředkování 

mediálního signálu a mobilní telefon má u sebe dnes již úplně každý. 

2.1 Média a komunikace 

Komunikace je charakteristickým rysem živých bytostí a nedělitelnou součástí 

lidských životů. Je to důležitý prostředek směny informací, ať už se jedná o úroveň 

interpersonální nebo masovou, výrazně ulehčuje každodenní život a na primární bázi 

také zajišťuje přežití. 

Ve svém jádru je komunikace jen proces, kdy dochází k verbální nebo 

nonverbální interakci mezi dvěma entitami. Základ tohoto označení vychází 

z latinského slovesa communicaire, které znamená sdílet, přenášet, sdělovat a proto, 

aby mohlo ke komunikaci dojít, je nutná přítomnost tří základních složek
1
: 

 Zdroj, tvůrce a odesílatel sdělení 

 Sdělení samotné, informační obsah 

 Příjemce, ke kterému je sdělení přenášeno 

Důležitou roli v celém procesu hraje také to, jakým způsobem je informace od 

zdroje k příjemci přenášena. Na základě roviny, ve které se proces komunikace 

odehrává, se dělí jednotlivé formy na interpersonální, intrapersonální, skupinovou, 

meziskupinovou, institucionální a masovou
2
. 

  

                                                           
1
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, s.r.o., 2007. 207 s. ISBN 978-

80-7367-287-4 
2
 JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 

2007. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6 
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Specifikem masové komunikace je fakt, že se odehrává nepřímo, 

prostřednictvím technických prostředků, které informace přenášejí. Na jedné straně 

přitom stojí jediný ucelený zdroj, zatímco na straně druhé je publikum, které se skládá  

z množství příjemců, kteří mohou, ale nemusejí sdílet stejný časový okamžik a místo, 

kde se právě nacházejí. Nejenom, že se tito příjemci mezi sebou vzájemně většinou 

neznají, ale jsou i z pohledu zdroje anonymní. Přesto mají média jedinečnou most tyto 

individuální osobnosti navzájem spojit neviditelnou nití společného zájmu a vytvořit tak 

nové sociální vazby, názory a postoje, a formovat identitu jednotlivce. 

Působení médií je o to silnější, že sdělení je jednostranné a neosobní, okamžitá 

zpětná vazba, jako je tomu například v případě interpersonální komunikace, není 

možná. Odesílatel informací má v tomto nerovnovážném vztahu dominantní roli, 

rozhoduje, o čem bude informovat a jak. Když do role takovéhoto komunikátora 

dosadíme média, učiníme z nich masového šiřitele zpráv a informací, který má 

jedinečný vliv na své příjemce, komunikanty. 

2.2 Definice médií 

Název ‚média‘ pochází původně z latinského přídavného jména „medium“, což 

znamená uprostřed se nacházející nebo také prostřední. Proto jsou média spojeny 

s funkcí zprostředkovatele, faktoru, který stojí mezi dějem událostí a diváky, kterým je 

reprodukuje. Média byla původně zřízena jakožto prostředky komunikační  

a informační. 

Přestože si pod pojmem média lidé obvykle představí tradiční masová média, 

mezi které patří televize, rozhlas a tisk, má tento pojem mnohem širší význam. Kromě 

hromadných sdělovacích prostředků v tištěné i elektronické podobě, značí také 

prostředí jakožto zprostředkujícího činitele nebo osobu zprostředkovávající 

spiritistickou informaci.
3
 Jednotlivé definice různých autorů se od sebe navíc mohou 

lišit, což však neznamená, že jsou nesprávné. Naopak značí, že média jsou pojem 

širokého záběru a pro práci s ním je nutné jej blíže specifikovat. 

  

                                                           
3
 KOLEKIV AUTORŮ Encyklopedický dům, spol s.r.o. 2006. Slovník cizích slov. Praha: Levné knihy 

KMa, s.r.o. 366s. ISBN 80-7309-347-2 
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V této práci se budu věnovat tématu médií ve smyslu masových sdělovacích 

prostředků. Masový aspekt médií je dán jejich charakterem promlouvat k masám. Velká 

množství diváků a posluchačů jsou ve shodném časovém okamžiku příjemci 

zprostředkovávaného, tedy medializovaného sdělení. Mediální obsahy jsou produkty 

mediální činnosti, tedy procesu sběru, třídění, zpracování a distribuce informací. Tyto 

produkty jsou pomocí tištěných nebo elektronických zařízení dále distribuovány 

k masovému obecenstvu, které je v rámci tohoto komunikačního procesu přijímá.
4
 

2.3 Média veřejnoprávní a soukromá 

Existuje mnoho kritérií, podle kterých je možné členit média. Vymezení médií 

na veřejnoprávní a soukromá patří mezi jedno z nejzákladnějších a podle klasifikace 

média do jedné z těchto skupin, jsou mu přiděleny určité charakteristické rysy. Z jeho 

příslušnosti k veřejnoprávní nebo soukromoprávní mediální větvi je možné odvodit jeho 

cíle a funkce, způsob vzniku, vnitřní organizační strukturu, způsob řízení,  

ale i financování vlastní činnosti.
5
 

 V minulosti byla média zřizována mocenskou složkou působící v zemi a to 

především proto, že si státníci byli již od počátku vědomi jejich vlivu. Státní média byla 

pod vlivem panovníka a vládnoucích úředníků a proto také panovaly prvotní obavy  

ze zřizování médií soukromých. Přílišný vliv na veřejné mínění, které by tyto instituce 

mohly mít, by totiž mohl negativně ovlivnit celou společnost. 

V současnosti již bývá v praxi běžně uplatňován duální systém médií, což 

znamená, že jsou na mediálním trhu zastoupena jak média veřejnoprávní, tak i ta 

soukromá. Pojem duální systém televizního a rozhlasového vysílání pochází již z 80. let 

20. století a značí situaci, kdy vedle veřejnoprávních vysílatelů současně působí  

i vysílatelé soukromí, kteří provozují svou činnost na základě komerčních, tržních, 

principů a to za účelem zisku. Umožnění přístupu na mediální trh jak veřejnoprávním, 

tak i soukromým provozovatelům vysílání umožnilo vytvoření konkurenčního prostředí, 

které v konečném důsledku přineslo rozmanitější programovou nabídku, vyšší kvalitu 

vysílání a efektivnější provoz médií. Duální systém médií je uplatňován i v České 

republice a Nizozemském království. 

                                                           
4 
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Přel. Loupová, H. Praha: Portál, s.r.o., 

2009. 640s. ISBN 978-80-7367-574-5 
5 
POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, 272 s. ISBN 978-80-87212 
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2.4 Názvosloví 

V některých jazycích neexistuje výraz, který by výstižně označoval veřejnoprávní 

média v jejich pravém slova smyslu a výrazy, které takovéto vysílání definují, úzce 

souvisí se státem nebo vládou, což již samo o sobě odporuje podstatě veřejnoprávních 

médií. V českém jazyce je využívání slovního spojení veřejnoprávní média běžné, 

přesto je však nutné si jeho význam blíže specifikovat. 

Média, ve smyslu masových médií, běžně značí televizi, rozhlas, tisk a v dnešní 

době i internet. Přesto však veřejnoprávními médii můžeme nazývat jen dva z nich.  

Olga Pouperová ve své knize Regulace médií přímo uvádí, že v České republice 

veřejnoprávní periodický tisk neexistuje.
6
 Jediná podmínka, kterou podle ní ve své cestě 

za veřejnoprávností tisk splňuje, je v případě radničních a obecních novin způsob 

financování z veřejných zdrojů – rozpočtů obcí. Povinnost vydávat vlastní noviny však 

radnicím a obcím není dána zákonem a nejsou ani nijak blíže specifikovány podmínky 

jejich obsahu. 

Internet, který se řadí mezi nová média, má jedinečnou, zcela specifickou formu. 

Možnost okamžité zpětné vazby, nekonečné množství přispěvatelů, různorodost  

a forma, neustálý tok informací, ať už na bázi jednotlivých uživatelů nebo rozmluvy 

jednotlivců k masám, všechny tyto vlastnosti činí z internetu vysoce autonomní 

médium, které boří hranice geografické i časové. 

Z výše popsaných důvodů je možné přesněji specifikovat pojem veřejnoprávní 

média na veřejnoprávní provozovatelé vysílání, který zahrnuje televizi a rádio. Pro 

potřeby této práce je tedy nutné zdůraznit, že veřejnoprávní média označují výlučně 

televizi a rozhlas. Existují však i další názvy, kterými je možné veřejnoprávní 

provozovatele vysílání pojmenovat. Veřejnoprávní média, média veřejné služby, 

veřejnoprávní sdělovací prostředky nebo sdělovací prostředky veřejné služby jsou jen 

některými z nich. V podmínkách České republiky se osvědčil také pojem provozovatelé 

vysílání ze zákona.  

                                                           
6
 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, 272 s. ISBN 978-80-87212 
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Všechny zmíněné pojmy nabývají stejného významu, pouze s rozdílem zdůraznění 

způsobu vzniku těchto médií, případně jejich funkce. Zatímco sdělovací prostředky 

veřejné služby jasně vymezují danou povinnost vůči veřejnosti, provozovatelé vysílání 

ze zákona zdůrazňuje, jakým způsobem byla média vytvořena. Český rozhlas a Česká 

televize, tj. veřejnoprávní média působící v České republice, jsou instituce zákonem 

zřízené a oprávněné vykonávat svou činnost. 

2.5 Služba veřejnosti 

Veřejnoprávní média vycházejí z veřejnosti, tedy lidu, a jejich posláním je také 

veřejnosti sloužit. Veřejnost si je platí, přestože někteří jednotlivci jejich služby ani 

nevyužívají. Vybírané koncesionářské poplatky se tak dají pojmout jako platba ne za 

skutečně využívanou službu, ale spíše za možnost ji využívat, možnost přijímat vysílání 

veřejnoprávních médií. Ač se takto nastavený systém může zdát na první pohled 

neférový, poslání a význam existence veřejnoprávních médií ve společnosti převyšuje 

jakýkoliv nesoulad. 

Shrnutím nejdůležitějších znaků veřejnoprávních médií mohou být následující tři 

podmínky: 

1. Veřejnoprávní média slouží veřejnosti. 

2. Veřejnoprávní média jsou financovány veřejností. 

3. Veřejnoprávní média jsou pod kontrolou veřejnosti. 

Veřejnoprávní média hrají důležitou roli v demokratické společnosti, kde 

představují nenahraditelného činitele v podporování soudržnosti a národní identity. Jsou 

odrazem společnosti, které zároveň nastavují zrcadlo.
7
 

  

                                                           
7
 ARTICLE 19. A Model Public Service Broadcasting Law. [online]. Article 19 [červen 2005]. Dostupné 

z: http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf 
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V mnoha zemích po celém světě, až na výjimky, fungují veřejnoprávní média, 

která podávají svým divákům a posluchačům objektivní a nezaujaté informace tak, aby 

si lidé sami mohli utvořit vlastní názor. Jejich objektivita a nezávislost však není 

samozřejmá, ale vychází z právního uspořádání konkrétních zemí. Přes obrovský vliv 

vládců zemí a politických uskupení, by měla být veřejnoprávní média jakéhokoliv 

politického tlaku a vměšování ušetřena, tak aby mohla vykonávat svou činnost 

nezávisle a nestranně. Sloužit veřejnosti a podávat jí informace neovlivněné třetí 

stranou tak, aby si každý mohl utvořit vlastní názor je nejdůležitějším posláním 

veřejnoprávních médií, ať už operují kdekoliv.
8
 

2.6 Financování médií 

Získávání prostředků pro vlastní činnost, tedy způsob financování médií je jedním 

z primárních aspektů, které je přidružují k mediální skupině veřejnoprávní nebo 

soukromé. Získávání financí z komerčních aktivit přirozeně náleží médiím soukromým, 

komerčním. Oproti tomu veřejnoprávní média získávají hlavní část svých prostředků 

z takzvaných koncesionářských poplatků. Povinnost hradit tyto poplatky je stanovena 

zákonem.  

Cíl činnosti soukromých médií je stejný jako u jiných soukromých firem a institucí 

– generace zisku. Veškerá činnost je směřována k co nejefektivnější produkci 

(mediálního) produktu, který je dále nabízen zákazníkům, divákům a posluchačům. 

Oproti tomu veřejnoprávní média mají poslání jiné – veřejné. Veřejnoprávní média jsou 

nazývány médii veřejné služby proto, že jejich primárním účelem je sloužit veřejnosti. 

Svou činnost provozují v zájmu veřejného dobra a za pomoci financování z veřejných 

zdrojů. 

Vzhledem k povaze veřejnoprávních médií se nabízí také financování přímo  

ze státního rozpočtu. Tato možnost by nicméně mohla potenciálně ohrozit nezávislost  

a objektivitu médií, proto od této myšlenky bylo v prostředí českých médií upuštěno. 

Nicméně v některých evropských zemích je tento systém i přesto uplatňován. Patří mezi 

ně například Lotyšsko, kde je veřejnoprávní televizní a radiové vysílání zajišťováno 

                                                           
8
 ARTICLE 19. A Model Public Service Broadcasting Law. [online]. Article 19 [červen 2005]. Dostupné 

z: http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf 
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společností LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), která je ze tří čtvrtin 

financována ze státního rozpočtu a zbytek jejích prostředků pochází z reklamy. 

Protipólem financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků ze státního 

rozpočtu je příjem z koncesionářských poplatků. Tento způsob financování sebou nese 

výrazná pozitiva, k hlavním z nich patří především výrazná nezávislost a ekonomické 

oddělení se od politického prostředí v zemi a těch, kteří mají v rukou přerozdělení 

státního rozpočtu. Pokud veřejnoprávní média nezískávají své prostředky od vlády, 

neexistuje pak potřeba se jí jakkoliv podbízet a případná snaha o manipulaci z obou 

stran ustává. Výše příjmu z poplatků je navíc snadněji předpovídatelná než v případě 

nejistého objemu financí od státu, o který by média mohla mít pocit, že je nutné 

bojovat. Finanční oddělení od státní sféry svým způsobem činí veřejnoprávní média 

nejen více nezávislá, ale zároveň také výrazně soběstačnější a autonomnější v otázce 

vnitřní struktury, fungování a systému kontroly a odměn. Platové ohodnocení je možné 

na základě vlastních stanovených kritérií, které odpovídají trhu a ne platových žebříčků 

vytvořených státem. 

Fakt, že si veřejnoprávní média platí sami občané daného státu, by měl v ideálním 

případě také zvýšit společenské uvědomění a pocit sounáležitosti s nimi. Pokud by si 

lidé byli vědomi relevantnosti veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jejich přínosu 

pro jednotlivce i společnost, pak by tato média mohla tvořit jistý jednotící prvek mezi 

občany. Je však nutné tento aspekt komunikovat, aby si jej lidé uvědomili a měli šanci 

jej dostatečně pochopit a podpořit.  

Je však nutné zmínit, že koncesionářské poplatky médiím veřejné služby nejsou 

jediným zdrojem příjmů a tak jako média soukromá, využívají i média veřejnoprávní 

více způsobů získávání prostředků pro svou činnost. Zákon č. 231/2001 Sb.  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání vymezuje další oblasti činnosti, které 

se mohou stát zdrojem příjmů veřejnoprávních médií.   
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Přehled zdrojů příjmů veřejnoprávních médií je vyobrazen níže
9
: 

1. Hlavní zdroj příjmů 

 Koncesionářské poplatky 

 Státní rozpočet 

 

2. Doplňkový zdroj příjmů  

 Prodej vysílacího času k reklamním účelům 

 Sponzoring 

 Dary 

 Vlastní hospodářská činnost a další komerční aktivity 

Rozdělení zdrojů příjmů veřejnoprávních médií na hlavní a doplňkové 

determinuje jejich podíl na celkovém budgetu vysílatele. Převládající nebo minoritní 

postavení výnosu z reklamy determinuje veřejnoprávní či soukromý charakter  

média – soukromí, neboli komerční vysílatelé totiž získávají většinu svých finančních 

prostředků právě z reklamy. Dopad je pak viditelný ve struktuře vysílání a programové 

nabídce, kdy jsou mezi jednotlivými bloky programu nasazena komerční pásma, které 

také nezřídka v pravidelných intervalech narušují jednotlivé pořady. Aby se v jednu 

velkou „reklamní estrádu“ nezvrhla také média veřejnoprávní, bývá stanoveno 

maximální procento vysílacího času, které může být reklamě věnováno. Nižší příjmy 

z reklamy jsou pak vyrovnávány koncesionářskými poplatky, nebo příspěvky  

ze státního rozpočtu.  

Reklama 

Reklama je v dnešní době vnímána jako nedílná součást dnešní doby, jsme jí 

doslova obklopeni a nejen vysílací média jsou jí plná. Přestože reklamní pásma napříč 

médií dnes vnímá většina lidí jako „nutné zlo“ a jejich neoddělitelnou součást, je nutné 

poukázat na fakt, že v rámci agendy veřejnoprávních vysílatelů je podíl reklamy  

na celkovém vysílacím času výrazně menší a to až v řádu desítek procent. Limit 

vysílacího času věnovaného reklamě bývá stanoven zákonem a zajišťuje tak ničím 

nerušený přenos informací. Kromě povoleného procenta vysílané reklamy může být 

také výslovně stanoveno, které pořady nesmějí být reklamou přerušeny vůbec.  

                                                           
9

ČESKÁ TELEVIZE. Základní informace o ČT [online]. ČT [2013]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakladni-informace-o-ct/ 
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2.7 Kontrola veřejnoprávních médií 

Zajištění kontroly ať už státních nebo soukromých institucí je nezbytnou 

součástí efektivního chodu společností. Kontrolní orgány mohou vycházet 

z vlastnických nebo ekonomických vztahů vůči společnostem, případně může kontrola 

pocházet ze zcela nezávislých oddělených zdrojů. V případu veřejnoprávních médií  

je odpověď na otázku, kdo by se měl kontroly zhostit nasnadě. Kdo jiný, než ti, kteří si 

je platí, ti, kteří jsou zároveň jejich klienty i kritiky. Je samozřejmé, že každý 

jednotlivec v kontrolním orgánu sám působit nemůže, schůdná je však cesta stanovení 

zástupců, kteří z lidu pocházejí a kteří následně reprezentují a obhajují jejich zájmy  

a přijímají podněty. 

Důležité je stanovení způsobu dosazení kandidátů do funkcí kontrolních orgánů 

a rad. Zástupci mohou pocházet z různých zájmových skupin reflektujících složení lidu, 

které budou dále reprezentovat, uplatňován nicméně bývá spíše systém, kdy jsou 

členové kontrolních rad vybíráni z části vládou, parlamentem a prezidentem. V tomto 

případě je nutné tuto vazbu na politickou scénu země ošetřit tak, aby docházelo  

k co nejmenším tlakům a vlivům. 

Hlavní úkoly kontrolních orgánů přirozeně souvisí s činností veřejnoprávních 

médií, jejich programovou nabídkou a dodržováním stanovených zásad, které zajistí 

maximální efektivitu jejich činnosti, objektivitu a kvalitu informací poskytovaných 

lidem. Pro efektivní činnost a rozhodování musí být stanoven počet členů kontrolních 

orgánů, jejich funkce a kompetence, hierarchické uspořádání, způsob utváření  

a prosazování rozhodnutí a návrhů a další. 

2.8 Obsah veřejnoprávního vysílání 

Programová nabídka a stanovení jejích pravidel jsou významným prvkem, který 

determinuje veřejnoprávní charakter médií. Protože jsou provozovány pro lid, měly by 

primárně zastupovat jejich zájmy a zahrnovat témata, která se lidu dotýkají. 

Již roku 1994 byla na základě Evropské rady vydána Pražská rezoluce (The 

Prague Resolution), neboli prohlášení determinující charakter veřejnoprávních médií,  

ať už z hlediska jejich povahy, funkce nebo obsahu. V příloze (viz Příloha 1) jsou 
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uvedeny její hlavní části, níže je však část týkající se programové nabídky, jejíž 

nejdůležitější aspekty reflektuje: 

“Pluralistic, innovatory and varied programming which meets high ethical and 

quality standards” (Pluralistický, inovativní a rozmanitý program, který splňuje vysoké 

etické a kvalitativní standardy.) 

“Programme schedules and services of interest to a wide public while being 

attentive to the needs of minority groups” (Programová nabídky a služby, které zajímají 

širokou veřejnost, zatímco pozornost k menšinám zůstává zachována.) 

“Reflect the different philosophical ideas and religious beliefs in society, with 

the aim of strengthening mutual understanding and tolerance and promoting community 

relations in pluriethnic and multicultural societies”
10

 (Reflektovat rozdílné filozofické 

myšlenky a náboženské vyznění ve společnosti s cílem posílení vzájemného porozumění 

a tolerance a podpoření vzájemných vztahů ve víceetnických a multikulturních 

společnostech.) 

Podobné ideje byly vyřčeny také Evropským parlamentem a to o dva roky 

později. Roku 2006 byla vydána Rezoluce Evropského parlamentu (European 

Parliament Resolution), která se velmi blížila svému předchůdci. Její nejdůležitější 

myšlenky jsou rovněž součásti příloh této práce (viz Příloha 2). 

Hlavní myšlenky týkající se programové nabídky veřejnoprávních vysílatelů 

stojí na následujících pilířích
11

: 

 Programová nabídka slouží veřejnému zájmu. 

 Vysílání je určeno pro všechny občany daného státu bez ohledu na věk, 

pohlaví, etnické nebo náboženské okolnosti apod. a podporuje národní 

intgirtu. 

 Vysílání zahrnuje také programy pro menšiny. 

 Vysílané informace jsou objektivní a nestranné. 

                                                           
10

 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. MODEL PUBLIC SERVICE 

BROADCASTING LAW and Aspects of Regulating Commercial Broadcasting [online]. ITU [září 1999]. 

Dostupné z:  

http://portal.unesco.org/ci/en/files/5630/10353894120Model_public_service_broadcasting_law.pdf/Mode

l%2Bpublic%2Bservice%2Bbroadcasting%2Blaw.pdf 
11

 ARTICLE 19. A Model Public Service Broadcasting Law. [online]. Article 19 [červen 2005]. Dostupné 

z: http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf 
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 Část programové nabídky pochází z vlastní tvorby. 

 Obsah vysílání pokrývá širokou škálu pohledů a perspektiv. 

Skutečnost, že veřejnoprávní média zahrnují zájmy všech, z nich činí 

neopomenutelný prvek demokracie a důležitou součást každého demokratického státu. 

2.9 Normativní vymezení mediální činnosti 

Média, a nejen ty veřejnoprávní, mají především v dnešní době velký vliv  

a schopnost ovládání mas způsobem, jakým jim prezentují informace. Média  

a společnost společně kráčejí ruku v ruce, navzájem na sebe působí a ovlivňují se. I pro 

tento vztah ale musí existovat určitá pravidla, aby nedošlo k nechtěnému zneužití tohoto 

vztahu a vlivu. 

Autoři knihy Mediální právo definují čtyři teorie vymezující vztah médií  

a společnosti: 

1. Sociálněvědní teorie se zabývá povahou, fungováním a účinky masové 

komunikace na bázi systematického a objektivního studia média. 

 

2. Normativní teorie se věnuje normám a předpisům, které by měly 

vymezovat činnost médií.  

 

3. Provozní teorie shromažďuje poznatky z mediální praxe, které mohou být 

dále aplikovány na vlastní činnost organizací i jednotlivců. 

 

4. Intuitivní teorie se věnuje každodennímu životu s médií, jeho vlivem na 

vlastní individuální činnosti a provoz, vnímání a sdělení založené na více či 

méně volním procesu.  

Protože média hovoří k masám, nesou s sebou velkou míru společenské 

odpovědnosti. V rámci zachování a udržení harmonického vztahu mezi médii  

a společností je nezbytné stanovit pravidla, které budou tento vztah korigovat. Protože 

masová média jsou jednostranným činitelem, který působí na své diváky, je nutné se 

zaměřit přímo na ně a stanovit hodnoty, které budou ctěny a hranice, které nebudou 

překračovány. Z těchto důvodů nabývá normativní teorie velkého významu. 



20 
 

V dnešní době existují v rámci práva zákony a předpisy, které determinují 

činnost médií. Jakkoliv se jejich existence může zdát na první pohled zbytečná, jejich 

význam je neopomenutelný. Hodnoty jako je pravdivost, slušnost, přesnost, 

objektivnost a vyváženost
12

 by měly být dodržovány přirozeně a automaticky,  

ale nemusí tomu být vždycky tak. Prosazování těchto hodnot si kladou za cíl nejen 

prostředky autoregulace v rámci některých veřejnoprávních médií (etické kodexy, 

profesní normy a pravidla), ale jejich dodržování často dále kontrolují příslušné orgány 

a rady. 

Aby zmíněné zásady byly dodržovány pokud možno v co největším množství 

zemí, které (veřejnoprávní) vysílání a činnost médií provozují, věnují se tomuto tématu 

také nadnárodní instituce, jako je například Evropská unie nebo Rada Evropy. 

2.10 Evropská vysílací unie 

Evropská vysílací unie nebo také EBU (European Broadcasting Union) je 

světová organizace sdružující média veřejné služby. Byla založena 12. února 1950 

třiadvaceti evropskými vysílacími institucemi na konferenci v britském Devonu  

a v současnosti její členové pochází z 56 zemí z celého světa.
13

 Za hlavní cíl si klade 

ochranu zájmů veřejnoprávních vysílatelů a propagaci jejich nepřehlédnutelného 

přínosu moderní společnosti.
14

 EBU nefunguje jako součást Evropské unie, ale spíše 

jako nezávislá organizace spojující a podporující veřejnoprávní média různých zemí 

pocházejících z rozdílného politického zázemí. 

Evropskou vysílací unií byla zřízena a je dnes také spravována Eurovize, která je 

hlavním produkčním a distribučním článkem v oblasti kvalitních zpráv, aktuálního dění, 

zábavy, hudby, kultury a sportu. Její satelitní síť je největší na světě s napojením na 

                                                           
12

 KROUPA, Jiří a kolektiv. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 538 s. ISBN 978-80-

210-4884-3 
13

 Mezi aktivní členy EBU patří v současné době  veřejnoprávní vysílací společnosti těchto zemí: (Aktivní 

členové)  Albánie, Alžírsko, Andora, Adrménie, Rakousko, Ázerbajdžán, (Aktivní členové:) Albánie, 

Alžírsko, Andora, Adrménie, Rakousko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonstko, Finsko, Franci, Německo, 

Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Libanon, Lucemburg, 

Makedonie, Moldávie, Monako, Maroko, Montenegro, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portuugalsko, 

Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, TUnisko, 

Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vatikán. Přidružení členové: Austrálie, Bangladéš, Brazílie, Kanada, 

Chile, Čína, Kuba, Indie, Írán, Japonsko, Korea, Malajsie, Mauretánie, Maurícius, Nový zéland, Oman, 

Katar, Jižní Afrika, Sýrie, USA. 
14

EUROPEAN BROADCASTING UNION. EBU. [online]. EBU [2013]. Dostupné z: 

http://www3.ebu.ch/cms/en/about?jsite=c49010fa-a809-4b28-a2c8-7363e32879c5 
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veřejnoprávní vysílatele. Jejím dílem je také pěvecká soutěž Eurovision Song Contest, 

která se zrodila na základě myšlenky z roku 1955, která vytvořila společnou událost 

mezinárodního charakteru. Přestože je tato pěvecká soutěž divácky známá, v České 

republice se netěší velké oblibě. 

Mimo jiné díky zázemí silných států, z nichž veřejnoprávní média, která jsou 

jejími členy, pochází, disponuje Evropská vysílací unie jedinečnou vyjednávací silou, 

kterou uplatňuje například při uzavírání smluv na vysílací práva různých sportovních  

a kulturních akcí celoevropského nebo celosvětového významu. Možnost vysílání 

významných událostí pomáhá veřejnoprávním médiím získat a udržet si svou prestiž  

a kredibilitu. 

Vlastním jménem EBU vyjednává, získává a spravuje vysílací práva mnohých 

sportů. Díky své kolektivní síle má možnost vyjednat výhodné podmínky a také ovlivnit 

časy konání některých sportovních akcí tak, aby byly divácky přijatelné. Zároveň 

zajišťuje i koordinaci v místě konání samotných sportovních akci, kde vytváří 

mezinárodní vysílací centra, spolupracuje s regionálními výbory a organizačními týmy, 

zajišťuje akreditace vysílatelů, jejich ubytování a další nezbytné služby. Na svých 

internetových stránkách EBU zveřejňuje seznam jednotlivých akcí, které pokrývá  

a to až do roku 2015.
15 Mezi nejnovější akvizice z řad vrcholových sportovních událostí, 

které zaštiťuje, patří například UEFA Euro 2012, světový pohár FIFA 2018 a 2022, 

který se bude konat v Rusku a Kataru, a cyklistický závod Tour de France. 

Významnou službou, kterou EBU svým členům nabízí, je tzv. směnárna správ 

Eurovision News Exchange
16

. Systém této směnárny funguje na vzájemném sdílení 

audiovizuálních materiálů mezi členy a partnery EBU, kteří k nim mají nepřetržitý 

přístup 24 hodin denně. Do společné databáze členové nahrávají surové i sestříhané 

záznamy, které mohou být následně doplňovány také pracovníky EBU, pokud sami byli 

některé z událostí přítomni. Tento systém umožňuje všem stranám ve svých 

zpravodajských relacích pokrýt nejdůležitější události dne, které se odehrávají mimo 

dosah jejich vlastních zpravodajů. Sdílené zpravodajské materiály zahrnují jak velké 

mezinárodní, kulturní nebo sportovní události významného charakteru, tak i ty menší 
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 EUROVISION. Events Under Eurovision Agreements for the Next 4 Years. [online]. Eurovision 

[2013]. Dostupné z: http://www.eurovision.net/acq/acqevents2005.pdf 
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http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/home/services/exchanges/news-and-sport-exchanges/content-
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regionálního charakteru a EBU uvádí, že každým rokem projde touto směnou okolo 45 

tisíc zpráv. Hlavní roli v celém procesu výměny hrají vzájemnost, solidarita  

a reciprocita, bez nichž by nebylo možné tyto významné směny uskutečnit. 

V rámci své činnosti EBU také zkoumá chystané legislativní změny, které 

vycházejí z Evropského parlamentu a mohly by se svou působností dotknout i 

veřejnoprávních médií. Ty pak dle potřeb médií jednotlivých médií hájí a zastává. 

Výsledky své činnosti prezentuje v každoroční zprávě a průběžně také vydává vlastní 

publikace, které podporují roli a postavení veřejnoprávních vysílacích prostředků ve 

společnosti. Za příklad je možné uvést publikaci z ledna 2013, která nese název 

Viewpoint: Media Freedom and Pluralism a pojednává o důležitých funkcích, které 

veřejnoprávní média zajišťují a povinnosti Evropské unie veřejnoprávní média chránit. 

Dalším, velice důležitým, dokumentem je také Deklarace základních hodnot 

veřejnoprávních médií, která byla schválena roku 2012 ve Štrasburku, která sice není 

příliš rozsáhlá, přesto ale prezentuje velké a především důležité myšlenky a cíle. EBU si 

stanovuje plnění závazků univerzality, nezávislosti, znamenitosti, rozmanitosti, 

odpovědnosti a inovace, tak aby mohla vykonávat svou činnost s čistým svědomím, bez 

přítomnosti manipulace a lobby a divákům se tak dostalo svobodného mediálního 

obsahu, který umožňuje názorovou pluralitu. Text celého zmíněného dokumentu je 

dostupný v příloze (viz Příloha 3). 

V létě roku 2012 proběhlo klíčové 68. Setkání valné hromady Evropské vysílací 

unie, které se konalo ve francouzském Štrasburku. Zúčastnilo se ho více než 200 

představitelů z řad členských veřejnoprávních médií. Rozhodujícím tématem bylo 

uvedení programu připravovaného výborem EBU s názvem Vize 2020. Tento projekt 

poukazuje na vývoj v oblasti technologie, změny ve společnosti, napříč diváckým 

spektrem i byznysem a způsob, jakým tyto změny ovlivňují vysílání veřejnoprávních 

médií. Tyto změny pro ně představují obrovskou výzvu, které je nutné čelit  

a přizpůsobit se budoucím trendům tak, aby úroveň veřejnoprávního vysílání byla nejen 

udržena, ale také vzrostla.  

Vize 2020 si klade za cíl identifikovat hlavní změny a nástrahy, které 

v souvislosti s nimi budou muset veřejnoprávní vysílatelé v příštích letech podstoupit. 

Tyto poznatky budou pak dále využity k vývoji budoucích strategických plánů  

a doporučení, které budou předány členským vysílatelům EBU tak, aby je mohli 
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efektivně využít a vzájemně sdílet. Poslední částí Vize 2020 má být analýza budoucích 

dopadů s ohledem na roli EBU, jejíž strategie má být vytvořena. 

Odpovědným lídrem projektu je jmenován předseda televizního výboru Ruurd 

Bierman, který pochází z Nizozemska. V jeho nelehkém úkolu mu budou nápomocny 

čtyři skupiny odborníků z příslušných členských výborů, které se budou snažit 

identifikovat klíčové problémy z oblasti rozhlasového, televizního a multimediálního 

vysílání a vymezit náležité oblasti přizpůsobení v oblasti programové nabídky, 

distribuce a řízení veřejnoprávních médií. Výsledky tohoto průzkumu mají za úkol 

prezentovat na setkání valné hromady na konci roku 2013.
17

 

Poslední každoroční setkání proběhlo v říjnu 2012 v hlavním městě Maďarska, 

Budapešti. Jeho součástí byly případové studie, lekce a panelové diskuze a pracovní 

zasedání týkající se tématu jedinečnosti a relevantnosti veřejnoprávních médií 

v digitální době. Při této příležitosti byla také slavnostně otevřena Akademie Eurovize
18

, 

která nabízí školení, kurzy a výukové programy sloužící k prohloubení znalostí  

a schopností v oblasti profesionálního přístupu k médiím.  

Systém řízení EBU 

Evropská vysílací unie disponuje vlastním řídícím systémem celé společnosti, 

v jejímž čele stojí tzv. valná hromada (General Assembly). Valná hromada je nejvyšším 

rozhodovacím orgánem v rámci uskupení EBU a jejím hlavním posláním je dosahování 

cílů celé organizace. Toho dosahuje schvalováním strategie, rozpočtu a prostřednictvím 

členů výkonné rady, které volí.  Její členové se scházejí pravidelně dvakrát ročně, v létě 

a v zimě. Letní setkání hostí vždy jedna z členských zemí a setkávají se zde všichni 

členové EBU. Oproti tomu zimní setkání, které se koná v prosinci, je již omezeno pouze 

na členy aktivní a probíhá v Ženevě.  

Výkonná rada je prováděcím orgánem EBU, kdy prosazuje strategii a politiku 

schválenou valnou hromadou. Jejích 11 členů je voleno valnou hromadou na dvouleté 

funkční období, v rámci kterého se scházejí sedmkrát ročně. Všichni členové výkonné 

rady jsou vysokými představiteli veřejnoprávních vysílatelů, kteří patří mezi členy EBU 
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a volí si mezi sebou předsedu a místopředsedu. Tyto role v současné době zastává 

JeanPaul Philippot a Claudio Cappon. Výkonná rada jmenuje hlavního představitele 

EBU a navrhuje přijetí nebo zamítnutí členů valné hromady. Činnost výkonné rady 

vychází ze strategie EBU a jejích klíčových témat. Navíc slouží jako zaštiťující orgán, 

kterému podléhají další instituce EBU: kontrolní výbor (the Audit Commitee), 

personální výbor (Personnel Committee), výbor pro stanovy (the Statutes Group), 

finanční skupina (the Finance Group) a provozní rada (Operations Council). 

Mezi ostatní klíčové orgány Evropské vysílací unie patří také specificky 

zaměřená roční shromáždění (Annual Specialized Assemblies), která zajišťují provádění 

politiky a dosahování cílů stanovených valnou hromadou EBU. Zaměřují se především 

na strategická odvětví, mezi něž patří rozhlas, televize, sport, aktuální dění, technické, 

právní a veřejné dění, lidské zdroje a finance. V těchto oblastech také spolupracují se 

členy EBU tak, aby dokázali plně využít potenciálu jednotlivých odvětví, vzájemné 

spolupráce a navázali kontakty tak, aby byla výměna informací a zkušeností přínosem 

pro obě strany.  

Shromáždění volí členy jednotlivých výborů a schvalují jejich roční cíle. Ty se 

týkají stejných oblastí jako u shromáždění, tedy rozhlasu, televize, sportu, aktuálního 

dění, technického a právního prostředí. Mimo jiné spolupracují také se skupinami 

odborníků v oboru. 

2.11  Evropská unie a veřejnoprávní média 

 Evropské unie a systém jejího fungování vysoce závisí na přijatých smlouvách, 

které definují cíle EU a pravidla, kterými se řídí jak členové EU, tak vlastí orgány. 

Kromě toho také stanovují způsob přijímání stěžejních rozhodnutí a vztah EU vůči 

členským státům.
19

 Práva a povinnosti stanovené smlouvami jsou závazné pro všechny 

členy EU a proto je nutné, aby byla jejich ratifikace provedena všemi členskými státy a 

to dobrovolně. Novelizace smluv pak probíhá vzhledem ke změnám, které v Evropské 

unii probíhají, tak aby vždy odrážely současné podmínky a umožňovaly efektivní  

a transparentní fungování Unie. 
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2.11.1 Amsterodamský protokol 

Přestože mezi hlavní smlouvy EU patří smlouvy zakládající a pozměňující 

(Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Římské smlouvy – Smlouva 

o EHS a EURATOMu, Maastrichtská smlouva, Bruselská smlouva, Jednotný evropský 

akt,  Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva), právě 

Amsterodamská smlouva nabývá v kontextu tématu veřejnoprávních médií zásadního 

významu. Zahrnuje totiž Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských 

státech, který je součástí protokolů připojených ke Smlouvě o založení Evropského 

společenství. Jeho plné znění v českém i anglickém jazyce je dostupné v příloze (viz 

Příloha 4). 

Podstatou tohoto protokolu je, že si členské státy uvědomují přímou souvislost 

mezi demokratickými, společenskými a kulturními hodnotami a jejich promítnutím 

prostřednictvím veřejnoprávních médií. Proto je stanoveno, že se Evropská unie nebude 

vměšovat do záležitostí členských států týkajících se financování veřejnoprávních médií 

za podmínky, že financování subjektů a institucí bude sloužit pro účely jimi vykonávané 

veřejné služby v daném státě. Zároveň financování veřejnoprávních médií státem nesmí 

ovlivňovat obchodní podmínky a hospodářskou soutěž takovým způsobem, který by byl 

v rozporu se společným zájmem 

Přestože je tedy oddělení vlivu státu a veřejnoprávní mediální složky žádoucí, 

Evropská unie spoléhá na vlastní sebeuvědomění jednotlivých států, které na základě 

své vyspělosti a dosažené úrovně demokracie ponechají veřejnoprávním médiím volnou 

ruku ve své činnosti a nebudou se je snažit ovlivňovat a vměšovat do jejich záležitostí. 

2.11.2  Evropská komise 

Tématu veřejnoprávních médií se zabývají také jednotlivé orgány Evropské unie 

a ani Evropská komise nenechává toto téma bez povšimnutí. Na svých webových 

stránkách dává jasně najevo, že si uvědomuje roli mediálního sektoru ve společnosti, 

jeho ekonomické pozice, ale také schopnost přispívat k rozvoji a udržení kultury, 

informací, vzdělání a demokracie. V samostatné sekci zabývající se mediálním 

sektorem a konkurenčním prostředím v něm.  

Evropská komise zmiňuje diskutované téma státní podpory veřejnoprávních 

médií, které však nijak neodsuzuje. Podle ní bývá financování médií ze státních fondů 
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často nezbytné, proto aby bylo dosaženo stanovených cílů plnících demokratické, 

společenské a kulturní potřeby společnosti. Přínosy tohoto financování by ale měly 

převažovat nad riziky z něj plynoucí. Proto Evropská komise vyžaduje, aby jednotlivé 

členské státy definovaly povinnosti veřejnoprávních vysílatelů a aby byl tak příspěvek 

státu limitován na objem financí nutných pro plnění těchto závazků. Připouští  

i získávání prostředků z komerčních aktivit, ovšem pouze z a podmínky, že tyto aktivity 

nebudou podléhat žádnému zvýhodnění, ale pouze běžnému tržnímu chování. Důvodem 

pro tyto ustanovení je zachování konkurenceschopnosti na mediálním trhu, který se 

především s nástupem digitálního vysílání rychle vyvíjí a roste. 

V roce 2001 vydala Evropská komise sdělení o veřejnoprávním vysílání, kde 

vysvětluje uplatňování pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílatele. Přesto hned 

v úvodu uvádí, že členské státy mohou individuálně stanovit rozsah veřejné služby  

a způsob, jakým bude tato činnost vedena a financována, s ohledem na vlastní 

preference, historii a potřeby. Podmínkou je zajištění transparentnosti tak, aby bylo 

možné odhalit případné nepravosti a snahy ovlivnit veřejnoprávní vysílatele. V případě, 

že by státní rozsah pomoci veřejnoprávním vysílatelům překračoval jejich potřeby, které 

byly dříve stanoveny, a mohlo tak dojít k narušení hospodářské soutěže, je Evropská 

komise oprávněna zasáhnout. Evropská komise proto žádá členské státy především  

o naplnění tří hlavních bodů
20

: 

1. Stanovení jasné a srozumitelné definice veřejné služby ve vysílání, bez 

ohledu na konkrétní obsah. 

2. Formální pověření vysílatele k poslání vykonávat veřejnou službu, 

prostřednictvím právního aktu nebo zákona. Je nutné, aby tato veřejná služba 

byla opravdu vykonávána a je žádoucí, aby nezávislý orgán kontroloval její 

plnění. 

3. Omezení financování z veřejných zdrojů na míru, která je nezbytně nutná 

k naplnění poslání veřejnoprávního orgánu.  

V roce 2009 bylo přijato nové sdělení o státní podpoře veřejnoprávních médií, 

které nahradilo jeho předchozí verzi z roku 2001. Za jeho vznikem stály především 

výrazné změny v mediálním prostředí, růst významu digitálních technologií a internetu. 
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Proto bylo nutné přizpůsobit se nové situaci tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita 

veřejnoprávního vysílání, aniž by bylo narušeno přirozené konkurenční prostředí mezi 

veřejnoprávními a komerčními vysílateli. V potaz je také přirozeně brán i běžný 

uživatel veřejnoprávního vysílání, kterému se Evropská unie snaží poskytnout  

co nejvyšší kvalitu a transparentnost. V tomto případě stojí za zmínku možnost 

vyjádření vlastního názoru ve veřejných konzultacích před tím, než veřejnoprávní 

vysílatel uvede na trh novou službu. Výsledkem změn má být uživatelsky příjemné  

a kvalitní veřejnoprávní vysílání, zvýšená finanční flexibilita vysílatele, vznik účinné 

kontroly nadměrného financování veřejnoprávních vysílatelů ze strany státu a volná 

hospodářská soutěž na mediálním trhu.
21

 

2.12 Rada Evropy 

Rada Evropy je další z Evropských institucí, která se vyjadřuje k tématu 

veřejnoprávních médií, s kterým úzce souvisí i svoboda projevu a demokratické 

fungování společnosti. Jejími cíli jsou ochrana lidských práv, pluralitní demokracie  

a právního státu, podpora rozvoje evropské kulturní identity a různorodosti, hledání 

řešení problémů současné společnosti, upevňování demokratické stability a podpora 

reforem v oblasti legislativy.
22

 

Dokumenty, které přijímá, mají obvykle podobu deklarací a doporučení, které se 

týkají mimo jiné i různých sfér médií a rozhlasového a televizního vysílání. Jejich 

účelem je řešení konkrétních otázek a problémů, případně poskytování vhodného 

způsobu řešení a postupů, které slouží jako vodítka členským státům. Rada Evropy také 

vydává tematicky zaměřené publikace, které jsou volně přístupné na internetových 

stránkách organizace.
23
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3 Veřejnoprávní média v České republice 

Česká republika, která se svou geografickou polohou nachází v samém srdci 

Evropy, se se svou rozlohou 78 866 km
2 

řadí k těm menším státům starého kontinentu.
 

24
 Se svými více než 10 milióny obyvatel řadí k průměru EU. Od roku 2004 je členem 

Evropské unie
25

, čímž se také zavazuje plnit povinnosti se členstvím spojené. Nutnost  

a důvody pro existenci veřejnoprávního vysílání jako součást vyspělé demokratické 

společnosti jsou stanoveny v nejednom dokumentu EU, ale i Rady Evropy a dalších 

významných institucí. Proto je nutné, aby se o fungování veřejnoprávních médií 

postaraly jednotlivé státy tak, aby byl naplněn princip univerzality, tj. aby poslání, které 

s sebou veřejnoprávní mediální instituce nesou, sloužilo všem a zároveň uspokojovalo 

potřeby jednotlivců.
26

  

Protože charakter veřejnoprávních médií je úzce spjat se zemí, ve které jsou 

provozovány, je nutné být si jich vědom. Alespoň minimální porozumění historickému 

kontextu České republiky je nutné pro správné pochopení pro vývoj vysílání veřejné 

služby. Historie České republiky, která letos čítá 20 let je sice pro vývoj médií veřejné 

služby důležitá, ovšem formování veřejnoprávního rozhlasu a televize proběhlo ještě 

dříve, za dob Československa. 

V České republice v současné době působí dva provozovatelé veřejnoprávního 

vysílání, tak jak jim to zákon ukládá – je jimi Český rozhlas a Česká televize. Vzhledem 

ke svému zřízení bývají tyto instituce příznačně označovány provozovatelé 

veřejnoprávního vysílání ze zákona. Přestože pod názvy Český rozhlas a Česká televize 

fungují od 90. let, jejich kořeny sahají již do první poloviny 20. století, a od té doby 

prošli mnoha změnami. 
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3.1 Česká tisková kancelář 

Mezi veřejnoprávní média České republiky patří kromě již zmíněných ČT a ČRo 

také Česká tisková kancelář. Jedná se o instituci, která je rovněž zřízena zákonem a má 

za úkol poskytovat objektivní a nezaujaté informace, avšak svou podstatou se od obou 

předchozích významně liší.  

Zákon 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři zřizuje tuto instituci jakožto 

právnickou osobu, která je na státu nezávislá jak politicky, tak ekonomicky. Finanční 

zdroje ČTK tedy nepochází z koncesionářských poplatků, ani ze státní pokladny. Její 

úlohou je poskytování nezávislých informací tak, aby bylo umožněno svobodné 

vytváření názorů. ČTK disponuje sítí redaktorů pracujících v České republice  

i v zahraničí, kteří zabezpečují sběr, třídění a zpracování informací. Tyto informace 

tvoří základ infobanky, fotobanky a videobanky ČTK a jsou následně prodávány dále 

vysílatelům. ČTK tedy není samostatným vysílatelem, tak jako je tomu v případě ČRo  

a ČT. Je to zpravodajská agentura, která spolupracuje i se zahraničními tiskovými 

kancelářemi jako jsou například Reuters, Associated Press nebo Agence France-

Presse.
27

 

Vzhledem k odlišnému a specifickému charakteru ČTK a faktu, že tato instituce 

není samostatným provozovatelem vysílání, které by bylo směřováno přímo 

k veřejnosti, se v této práci budu dále věnovat jen veřejnoprávním vysílatelům ze 

zákona, tzn. Českému rozhlasu a České televizi.  

3.2 Český rozhlas 

Zástupcem veřejnoprávního vysílání v České republice je Český rozhlas, zkráceně 

označován také jako ČRo.  Ve svém vývoji je úzce spjat nejen s vývojem technologií, 

proměňujícími se diváky, ale především také s aktuálními ideologiemi, politickým  

a ekonomickým prostředím, které na něj mělo determinující vliv. 

                                                           
27
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3.2.1 Historie Českého rozhlasu 

Český rozhlas je díky své devadesátileté historii dnes již téměř nedílnou součástí 

České republiky jako takové. První snahy o rozhlasové vysílání v tehdejším 

Československu proběhly již v roce 1919, přesto však bylo pravidelné vysílání zahájeno 

až v podvečer 18. května 1923 a to z vojenského stanu v Praze – Kbelích. Původcem 

vysílání byla soukromá společnost Radiojournal, která získala licenci k provozování 

rozhlasového vysílání od tehdejšího Ministerstva pošt. Vysílání bylo již tehdy 

financováno z koncesionářských poplatků, které jsou hlavním rysem veřejnoprávních 

médií. O rok později po svém založení se vysílání přesunulo na nynější ulici 

Vinohradská, kde sídlí Český rozhlas i dnes. Rozhlasové vysílání a rádio byly novými 

technologiemi své doby, a i přes svou narůstající popularitu, především díky schopnosti 

pohotově reagovat na aktuální události, se potýkaly s nedostatkem posluchačů. Rádia 

byla ve své době nedostatkovým zbožím, jejich cena byla vysoká a bylo nutné čelit  

i problémům s příjmem radiového signálu. 

Rok 1923 byl důležitým milníkem v historii rozhlasu v České republice. 

Radiojournal odvysílal první přímý přenos koncertu České filharmonie, poté také projev 

prezidenta T.G.Masaryka, bylo zahájeno vysílání pro menšiny a hlavním vlastníkem 

rozhlasové společnosti se stal stát, respektive Ministerstvo pošt. V příštích letech se 

rozhlas dále rozvíjel, součástí vysílání se stalo pravidelné zpravodajství, které 

poskytovala Česká tisková kancelář, a byla založena nová regionální studia v Brně  

a Bratislavě, ke kterým se o několik let později přibyla Ostrava a Košice. Třicátá léta 

dvacátého století byla ve znamení neustálého růstu, zvyšoval se počet posluchačů, 

objem vysílání a také programová nabídka byla neustále obohacována o nové žánry  

a cizojazyčné pořady pro menšiny.
28

 

Velké změny ale přišly s nástupem okupace a po vytvoření Protektorátu Čechy  

a Morava. Radiojournal byl přejmenován na Rozhlas Čechy – Morava, přišel o svá 

regionální studia na Slovensku, ale i v pohraničí, došlo ke změnám personálním  

i programovým a vysílání nově spadalo pod německé ministerstvo propagandy. Díky 

své schopnosti oslovovat množství posluchačů a davy z lidu se totiž rozhlas stal 

ideálním šiřitelem a propagátorem idejí. V duchu zamezení šíření informací 
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nevhodných pro tehdejší režim se rozmohla cenzura a omezování svobody slova  

a samotní redaktoři neměli příliš na výběr. Pro běžné posluchače existovala možnost 

příjmu rozhlasového vysílání ze zahraničí, což bylo ovšem zakázáno a tvrdě trestáno.  

Přes vysokou míru cenzury je paradoxem fakt, že to byl právě rozhlas, kdo 5. května 

1945 vyzval občany k aktivizaci a zahájil Pražské povstání. O několik dní později již 

bylo obnoveno pravidelné vysílání a svou činnost postupně obnovila regionální vysílací 

studia z předválečné doby. 

V roce 1948 došlo k zestátnění rozhlasu a veřejnoprávní poslání Československého 

rozhlasu změnilo na poselství sloužit nejen lidu, ale také a především vládnoucí 

komunistické straně. Tak jako za dob Protektorátu nastalo období silné propagace 

ideologií a cenzury, kterou zajišťovala Hlavní správa tiskového dozoru, zřízená 

speciálně pro tyto účely. Díky technologickému postupu se alespoň stále rozšiřovala 

dostupnost rozhlasového vysílání, byly postaveny nové vysílače a došlo i ke vzniku 

dalších regionálních vysílacích středisek, například v Liberci, Hradci Králové nebo 

Olomouci. V padesátých letech se k rozhlasovému vysílání poprvé přidalo i to televizní, 

když zahájila v roce 1953 svou činnost Československá televize. Ve svých počátcích 

spadalo její vysílání pod Československý rozhlas. 

O další významný zlom se postarala postupná politická liberalizace v 60. letech, 

která umožnila větší svobodu ve vysílání. V tomto období bylo provozováno vysílání na 

celostátní i regionální úrovni, navíc také do zahraničí. Náhlá okupace Československa  

a obsazení budovy rozhlasu, která byla strategickým bodem a spojkou s lidem, vedla jen 

k dalšímu omezení ve vysílání a odchodu některých redaktorů. I po obnovení vysílání  

o téměř dva měsíce později, byla redakce rozhlasu očištěna od redaktorů, jejichž 

smýšlení se neslučovalo s nastoleným režimem. K liberalizaci ve smyslu politického 

smýšlení a ideologií došlo až po sametové revoluci v listopadu roku 1989 a tyto změny 

se přirozeně projevily i v rozhlasovém vysílání. Redaktoři znovu svobodně a nezaujatě 

informovali veřejnost, tak jak jim to bylo uloženo a jako potvrzení otevřenosti vůči 

ostatním státu se stal v roce 1990 tehdejší Československý rozhlas členem Evropské 

vysílací unie (EBU) 

Byla to dlouhá a trnitá cesta, kterou muselo rozhlasové vysílání projít tak, aby se 

nakonec dočkalo formálního podložení, tak jak ho známe dnes. Roku 1991 byla 

v zákoně ukotvena činnost Československého rozhlasu jakožto veřejnoprávní instituce, 
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která provozuje svou činnosti pro lid a díky lidu, který jej podporuje nejenom divácky, 

ale především finančně, prostřednictvím koncesionářských poplatků.  

Po zániku Československa a vzniku České republiky na přelomu let 1992 a 1993 

došlo přirozeně k přerodu Československého rozhlasu na Český rozhlas. Ten v té době 

spravoval tři celoplošné vysílací stanice a síť regionálních studií.
29,30

 

Z historického pohledu na vznik rozhlasového vysílání je patrné, jak velký byl 

tomuto médiu přisuzován význam. V době okupací a bojů o moc se autoritativní složky 

vždy snažily o nadvládu také nad rozhlasovým vysíláním, případně jeho obsah 

vhodnými způsoby omezit nebo přerušit. Přestože dříve byl počet lidí vlastnících 

rozhlasový přijímač výrazně menší než dnes, nic to neměnilo na síle a schopnosti 

aktivizace lidu tímto médiem. O to větší byl jeho vliv, když neexistovala rozsáhlá 

konkurence na rozhlasovém trhu a komerční vysílatelé, tak jako je tomu dnes. 

V současné době by z těchto důvodů bylo samozřejmě mnohem složitější zajistit jejich 

mlčenlivost a spolupráci s režimem.  

3.2.2 Český rozhlas dnes 

V dnešní době má Český rozhlas na první pohled jen málo společného s vysíláním, 

které mu stálo na počátku. Téměř každá domácnost dnes vlastní alespoň jeden 

rozhlasový přijímač, existuje několikanásobně větší programová nabídka, množství 

regionálních a komerčních stanic a rozhlasové vysílání je možné naladit takřka 

kdekoliv.  

V současné době spravuje Český čtyři stanice provozující celoplošné vysílání, čtyři 

stanice se specializovaným zaměřením na klasickou hudbu, jazz, programy pro mladé  

a děti, a jedenáct regionálních stanic.
31

 Jejich výčet a názvy stanic jsou dostupné v části 

Přílohy (viz Příloha 5). 

Neopomenutelné jsou také internetové stránky www.rozhlas.cz, které jsou v dnešní 

době všudypřítomného internetu již nezbytností. 
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Důkazem neustálého vývoje a vylepšování programové nabídky Českého rozhlasu 

jsou změny, kterými v nedávné době Český rozhlas prošel. Portfolio rozhlasových 

stanic bylo v březnu 2013 ztenčeno o ČRo Leonardo, Rádio Česko a ČRo 6, zatímco 

přibyl ČRo Plus,ČRo Jazz a ČRo Junior. Nové stanice se jednotlivě zaměřují na 

aktuální dění a publicistiku, jazzovou hudbu a konečně i na děti. 

Změnám dostála i grafická vizualizace celé instituce, kdy se největší změnou stalo 

nové logo. To bylo změněno po dlouhých 17 letech a přináší sebou i novou vizuální 

identitu rozhlasu, která má za účel sjednotit všechny stanice patřící do skupiny Českého 

rozhlasu. Současné, i dřívější logo Českého rozhlasu zobrazují obrázky 3.1 a jeho 

dominujícím prvkem je písmeno R, které symbolizuje klíčové pojmy jako je rozhlas, 

rádio, Radiožurnál, regionální vysílání.32 

 

 

3.3 Česká televize 

Televize, jakožto technologické zařízení a médium schopné přijímat televizní signál, 

nebyla vždy samozřejmou součástí každé domácnosti, tak jak je tomu dnes. Tak jako 

Český rozhlas si i Česká televize prošla postupným vývojem, více čí méně ovlivněným 

historickými událostmi v Česku. 
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IDNES.CZ. Český rozhlas má nová loga, za propagaci zaplatil 160 milionů [online]. iDNES.cz  
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Obr. 3.1  Logo Českého rozhlasu do roku 2013 a jeho současná forma. 

Zdroj: www.rozhlas.cz 
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3.3.1 Historie České televize 

Televize obecně může být vnímána, jako takový mladší sourozenec rozhlasu, 

který obohacuje mluvené slovo o jeho vizuální formu. Přestože v českých podmínkách 

panovaly aktivity spojené s televizním vysíláním již ve 30. letech 20. století, kdy byl 

vybudován pokusný televizní vysílač na pražském Žižkove, válka veškeré snahy 

přerušila a na činnost, která později vedla k zavedení televizního vysílání, bylo 

navázáno až po druhé světové válce. Již v roce 1948 proběhlo několik zkušebních 

vysílání a zkušební vysílání, které bylo zahájeno v roce 1953, bylo po roce své činnosti 

prohlášeno za pravidelné. Přesto bylo toto vysílání vzdáleno od podoby, ve které jej 

známe dnes. Zajímavostí je, že již v této době byly největším zdrojem příjmů 

Československé televize koncesionářské poplatky. Postupně se černobílé vysílání 

rozšiřovalo z jen několika dnů v týdnu na celotýdenní vysílání a s rostoucí popularitou 

vznikala i nová regionální studia v Ostravě, Bratislavě a Košicích. Neustálý růst divácké 

základny i vysílacích kapacit vyústil v roce 1970 uvedením nového programu 

Československé televize, který také jako první nabídl svému publiku barevné vysílání 

v květnu 1973. 

Česká televize, ve formátu, ve kterém ji známe dnes, byla zřízena 1. ledna 1992 

zákonem o České televizi jako televize veřejné služby. I když se může tento stav zdát 

trochu naruby, až po této změně se začala utvářet organizační struktura a vysílané 

programy této instituce. 

Po roce 1993 byl také televizní trh otevřen k nástupu komerčních konkurentů  

a celoplošného vysílacího okruhu brzy využila TV NOVA a následně i Premiéra TV. 

Obě tyto vysílací společnosti působí i dnes, druhá z nich však pod pozměněným názvem 

Prima Family.
33

 

3.3.2 Česká televize dnes 

 V současné době je Česká televize respektovanou institucí a vysílatelem 

kvalitních a objektivních zpráv. Stejně jako Český rozhlas plní funkci veřejnoprávního 

vysílatele, jeho vznik, práva a povinnosti jsou stanoveny zákonem.  
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 Vysílání České televize pochází ze tří organizačních částí, kromě studia v Praze 

působí také televizní studia v Brně a Ostravě, které se podílí na utváření obsahu 

televizních kanálů, které Česká televize spravuje. Původní ČT 1 a ČT 2 doplňuje 

zpravodajská ČT 24 a sportovně zaměřená ČT sport. Neopomenutelné jsou také webové 

stránky www.ceskatelevize.cz, které odkazují k vysílaným pořadům, nabízejí 

každodenní program kanálů ČT a také archiv některých odvysílaných pořadů. 

 Tak jako Český rozhlas, i Česká televize v nedávné době změnila svou grafickou 

podobu a představila novou, barevně pestrou, vizuální identitu, která má lépe 

reflektovat její podstatu. Nové grafické prvky začala používat již od října 2013.  

Obrázek 3.2 zobrazuje současnou a původní podobu loga ČT.
34

 

 

  

 

3.4 Financování veřejnoprávních médií v ČR 

V České republice jsou veřejnoprávní média financována jakožto vysílatelé 

veřejné služby z veřejných zdrojů. Sami diváci jsou tedy plátci vysílání, které je určeno 

jim a je provozováno za zákonem stanovených podmínek. Výše tzv. koncesionářského 

poplatku je dána stanovena zákonem, což také determinuje jeho rigiditu. 

Přestože za systémem výběru koncesionářských poplatků od samotných diváků 

stojí snaha o finanční nezávislost veřejnoprávních institucí na státu, v konečném 

důsledku tohoto efektu není stoprocentně dosaženo. Dokud je výše koncesionářského 
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 ČESKÁ TELEVIZE. Základní informace o ČT [online]. ČT [2013]. Dostupné z: 
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Obr. 3.2  Logo České televize do října 2012 a jeho nová, současná, podoba. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 
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poplatku ukotvena v zákoně, jsou to pouze příslušné zákonodárné orgány, které mají 

pravomoc ho změnit. Proces novelizace zákona bývá často nejen zdlouhavý, ale také, 

jak je tomu v případě navýšení jakéhokoliv poplatku, u občanů velice nepopulární. 

Výnos z koncesionářských poplatků slouží k pokrytí nákladů spojených s činností  

a denním chodem veřejnoprávních vysílatelů. Protože tito vysílatelé působí na trhu, kde 

panuje volná hospodářská soutěž, je přirozené, že se ceny vstupů mění, mají tendenci 

růst a s nimi i náklady veřejnoprávních médií. V reakci na rostoucí náklady, které musí 

Česká televize a Český rozhlas pokrýt, by mělo také dojít ke zvýšení vybíraného 

koncesionářského poplatku. 

Koncesionářský poplatek vybíraný ve prospěch České televize byl v období 

1.1.1992 – 30.6.1997 stanoven na pouhých 50 Kč měsíčně. První zvýšení na 75 Kč 

proběhlo v půlce roku 1997, následoval další růst v letech 2005 a 2007  

a to postupně na 100 a 120 Kč. V současnosti je jeho výše stanovena na 135 Kč. Během 

dvacetileté historie České televize došlo tedy ke změně ve výši koncesionářského 

poplatku pětkrát. Přestože oproti své původní hladině je dnes o více než 100 % vyšší, 

v porovnání se zahraničím je Česká republika, co se týče koncesionářských poplatků,  

na posledních příčkách.35 

3.4.1 Koncesionářské poplatky v České republice 

Koncesionářskými poplatky, které jsou hlavním zdrojem příjmů veřejnoprávních 

médií, jsou poplatky občanů stanovené zákonem č. 348/2005 Sb. o rozhlasových  

a televizních poplatcích. Zákon zároveň přímo stanovuje, že rozhlasový poplatek slouží 

k financování veřejné služby Českého rozhlasu a televizní poplatek slouží k financování 

veřejné služby České televize. 

Specifikem tohoto poplatku je, že fyzická nebo právnická osoba podléhá 

povinnosti jeho zaplacení i přesto, že službu veřejnoprávních médií nevyužívá. 

Určujícím kritériem je pouze vlastnictví rozhlasového nebo televizního přijímače bez 

ohledu na to, zda jeho uživatel kanály veřejné služby poslouchá a sleduje či nikoliv. Na 

druhou stranu, pokud je daná fyzická osoba vlastníkem většího počtu rozhlasových 

nebo televizních přijímačů, platí tento poplatek pouze jednou. Zákon také stanovuje,  

že fyzická nebo právnická osoba, která sice do evidence poplatníků přihlášená není,  
                                                           
35

 ČESKÁ TELEVIZE. Často kladené otázky: Jaká je výše televizního poplatku ve srovnání s výší 

poplatku v jiných zemích? [online]. ČT [2013]. Dostupné z: 
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https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/faq.php?id=18
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ale odebírá elektřinu připojenou k distribuční soustavě, je za poplatníka rozhlasového  

a televizního poplatku rovněž považována, pokud správci evidence neoznámí opak.  

Domácnostem ulevuje fakt, že osoby žijící ve společné domácnosti 

s poplatníkem rozhlasového nebo televizního poplatku již tento poplatek platit nemusí, 

stejně tak i domácnosti, které čestným prohlášením oznámí, že nevlastní rozhlasový 

nebo televizní přijímač. Právnické osoby však platit koncesionářský poplatek z každého 

takového zařízení, které vlastní, musí. Úhrada koncesionářského poplatku musí být 

provedena každý měsíc. 

Evidenci poplatníků spravuje dle zákona provozovatel, který vysílání ze zákona 

vykonává, případně k tomuto účelu může zmocnit pověřenou osobu. Osoby, kterým 

náleží povinnost koncesionářský poplatek hradit, mají povinnost se sami nahlásit  

ve lhůtě 15 dnů od doby, kdy se poplatníkem staly.
36

 

V České republice je zákonem stanovená výše rozhlasového poplatku na 45 Kč, 

televizní poplatek pak činí 135 Kč měsíčně. 

Asociace vysílacích poplatků (Broadcasting Fee Association) 37  na svých 

internetových stránkách poskytuje podrobnější informace týkající se vybíraných 

koncesionářských poplatků v některých zemích. Roční výše vysílacího poplatku  

za rozhlas a televizi se v přepočtu na Euro rovná 87 €, zatímco obyvatelé sousedního 

Rakouska a Německa platí 265 a 216 €, což je několikanásobně více. Je však nutné si 

uvědomit, že samotnou výši koncesionářského poplatku nelze vnímat odděleně,  

ale v kontextu ekonomického prostředí dané země. Nejenom, že výše poplatku bude 

vždy tvořit jiný podíl na průměrném příjmu jednotlivce, ale také příjem veřejnoprávních 

vysílatelů je přímo úměrný počtu obyvatel daného státu. Čím více obyvatel daná země 

má, tím více domácností platících koncesionářský poplatek se v ní nachází a tím větší 

příjem je následně odveden ve prospěch vysílatele. V teoretické rovině by tedy 

veřejnoprávní média v zemích s vyšším počtem obyvatel mohla vybírat poplatek nižší.  

Přehledné srovnání roční výše poplatků za veřejnoprávní rozhlasové a televizní 

vysílání ve vybraných zemích je vyobrazeno v grafu 3.1 (viz graf 3.1), jednotlivé 

národy jsou seřazeny vzestupně. 
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3.5 Legislativní podložení činnosti veřejnoprávních médií 

v ČR 

V České republice existují zákony upravující činnost médií, ať už se jedná  

o zákon tiskový, o provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo zákony 

týkající se specificky veřejnoprávních vysílatelů. Tyto mediální zákony mají za úkol 

chránit spotřebitele mediálního produktu, tedy diváka, a právo na svobodu slova skrze 

determinování podmínek a pravidel týkající se distribuovaného mediálního obsahu.  

Vzhledem k ostatním typům médií je patrné, že na média elektronická, v tomto 

případě televizi a rozhlas, se vztahuje prokazatelně větší množství regulací. Důvodem je 

kromě omezení technických (limitovaný počet frekvencí) také obrovský vliv na reálné  

i potenciální masy diváků. V České republice se uplatňuje tzv. duální systém vysílání, 

který značí, že na mediálním trhu existují jak veřejnoprávní, tak komerční vysílatelé. 

První z nich jsou zřízeni ze zákona, ti druzí provozují vysílací činnost na základě 

udělené licence. Tento systém je pilířem mediální plurality, která je důležitým prvkem 

společnosti postavení na demokratických hodnotách.  
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Koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové vysílání ve vybraných 
zemích 

 (údaje platné pro rok 2011 v EUR): 

Graf. 3.1  Koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové veřejnoprávní vysílání ve vybraných zemích 

Zdroj dat: https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/faq.php?id=18 
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Zákonná úprava veřejnoprávních médií v České republice vychází především 

z následujících zákonů: 

1. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

a o změně dalších zákonů 

2. Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi 

3. Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase 

4. Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 

některých zákonů 

Kromě těchto zákonů samozřejmě existují ještě další legislativní úpravy, které se 

věnují médiím jako takovým a rozhlasovému i televiznímu vysílání (například tiskový 

zákon, autorský zákon, zákon o reklamě). Tyto čtyři zákony vidím však jako ty 

nejzásadnější, co se veřejnoprávního vysílání týče. 

Jak již bylo zmíněno, Český rozhlas ani Česká televize pro zahájení své činnosti 

nemuseli projít procesem nutným pro udělení licence Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání, protože jejich veřejnoprávní poslání, činnost a financování jsou stanoveny 

zákonem. 

3.5.1 Zákon o Českém rozhlasu 

Zákon o č. 484/1991 o Českém rozhlasu zřizuje tuto instituci jakožto 

samostatnou právnickou osobu, která disponuje s vlastním majetkem, který byl po jeho 

zániku převeden z Československého rozhlasu. Hned v prvním paragrafu je krátká věta, 

která však nabývá velkého významu:  

Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá  

za závazky státu. 

Tato věta jasně stanovuje samostatný charakter rozhlasu, ač veřejnoprávního,  

a především jeho nezávislost na státu. Přestože tedy stát de facto Český rozhlas zřizuje, 

nenese za něj žádnou odpovědnost a naopak. Jasná definice tohoto vztahu je nezbytná 

pro zachování objektivního a nestranného rozhlasového vysílání, které nebude 

narušováno politickými tlaky a snahami o prosazování vlastních politických zájmů. 
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Dále zákon stanovuje hlavní úkoly veřejné služby, kterou ČRo poskytuje, a mezi 

něž patří následující
38

: 

1. poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených  

a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů  

2. přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky 

3. 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 

4. rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin, 

5. výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů  

a pořadů pro děti a mládež 

Tyto úkoly definují veřejnoprávní poslání Českého rozhlasu, jehož vysílání má 

být především pro širokou veřejnost a s celoplošnou dostupností tak, aby jeho signál 

mohlo přijímat minimálně 95% obyvatel České republiky. Bodem navíc, který  

je zároveň jednou ze základních odlišností vůči povinnostem stanoveným České 

televizi, je povinnost Českého rozhlasu poskytovat vysílání do zahraničí tak, aby kromě 

splnění úkolů daných v § 2 navíc přispívala ke tvorbě dobrého jména za územní hranicí 

České republiky. 

Zákon neopomíná ani vymezení statutárního orgánu ČRo, kterým je generální 

ředitel. Jeho povinnosti, funkční období, způsob dosazení do funkce jmenováním. 

Zřízením Českého rozhlasu navíc zároveň dochází ke zřízení jeho dozorčího orgánu, 

kterým je Rada Českého rozhlasu. Její působnost, jmenování a odvolání jejích členů  

a další nezbytné aspekty jsou rovněž dány zákonem, stejně jako ustanovení Dozorčí 

komise, která je poradním orgánem Rady.  

                                                           
38

 Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 



41 
 

Finanční aspekty činnosti ČRo jsou definovány v rámci zdrojů k provozování 

své činnosti a je také dáno, že tyto prostředky mají být účelně využity k plnění úkolů, 

které jsou veřejnoprávnímu rozhlasu zákonem stanoveny. 

3.5.2 Zákon o České televizi 

Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi zřizuje Českou televizi jakožto 

právnickou osobu se sídlem v Praze, která hospodaří se svým majetkem převedeným 

z Československé televize. Její součástí jsou regionální studia Televizní studio Brno  

a Televizní studio Ostrava. Stejně jako v zákoně o Českém rozhlasu je součástí i tohoto 

zákona odstavec, kterým Česká televize pozbývá jakýchkoliv závazků vůči státu  

a naopak. Úkoly tohoto veřejnoprávního vysílatele jsou obdobné těm, které jsou 

stanoveny i pro Český rozhlas, a jsou obsaženy v § 2 a § 3. V místech, kde se liší,  

se jedná o uzpůsobení vzhledem k audiovizuální podstatě tohoto média. 

Mezi další nezbytné cíle, které tak České televizi zákon ukládá, patří zřízení 

vlastní sítě zpravodajů, provoz regionálních studií, které přináší informace vyváženě  

ze všech koutů regionu, dále pak tvorba vlastních archivních fondů, podpora české 

filmové tvorby, vysílání děl domácí a zahraniční tvorby, provoz teletextu, opatření 

titulků pro minimálně 70% pořadů tak, aby sluchově postižení nebyli znevýhodněni, 

provádění činnosti v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. 

Statutárním orgánem je generální ředitel ČT a kontrolním orgánem je stanovena 

Rada České televize se svými patnácti členy, jejichž dosazení do funkce, zánik členství 

a pole působnosti definuje zákon, stejně jako v případě Dozorčí komise, která je 

poradním orgánem Rady. 

Hlavním zdrojem příjmů České televize jsou televizní poplatky, vybírané podle 

zvláštního předpisu, a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. 

3.6 Etika ve veřejnoprávních médiích v ČR 

Přestože zákony vymezují podstatnou část mediálního procesu, samotná 

legislativa nemůže jít nikdy do takových detailů, které by stanovily způsob chování 

v každé situaci, která může potenciálně nastat. Každý jednotlivý člověk má v sobě 

určitou míru vlastní odpovědnosti, která stanovuje hranice a limity jeho jednání. Ví,  

co se smí a nesmí dělat, a nekoná to, co by bylo společensky neúnosné nebo za hranicí,  
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i když mu to zákon přímo neukládá. Tato společenská odpovědnost bývá determinována 

výchovou a prostředím, a je formována spolu s věkem. Jakým způsobem se ale formuje 

společenská odpovědnost a základní společenské hodnoty u médií? 

Mimoprávní pravidla, kterými si mediální instituce nastavují vlastní hodnoty  

a hranice, jsou formovány ve formě etických kodexů. Tyto kodexy se mohou věnovat 

činnosti vlastní instituce nebo chování v rámci určitého povolání. Protože jsou tyto 

zásady stanovovány institucí, na kterou se následně vztahují, jedná se o nástroje 

autoregulační. Etické kodexy a pravidla nejsou náhražkami za platné legislativní 

ustanovení, ale stávají se jakýmisi doplňky zákona, mohou na něj odkazovat nebo z něj 

vycházet. V českém prostředí má svůj etický kodex jak Česká televize, tak i Český 

rozhlas. 

3.6.1 Kodex Českého rozhlasu 

Kodex Českého rozhlasu je dokument definující práva a povinnosti této 

veřejnoprávní instituce a jejích zaměstnanců k veřejnosti. Veřejná povaha tohoto 

dokumentu a snadný přístup k jeho obsahu ukazují na otevřený vztah Českého rozhlasu 

ke společnosti. 

Samotný dokument se skládá z preambule, tří hlav a závěrečného ustanovení. 

Hned na počátku je vymezeno postavení Českého rozhlasu, jeho charakter, postavení  

a cíle, které si klade, stejně jako hodnoty a důvod jeho neopomenutelné existence. 

Věnuje se také pravidlům, které je nutné dodržovat při tvorbě pořadů různých žánrů, tak 

aby byly naplněny hodnoty této instituce, a definovány jsou rovněž etické problémy  

a nejasné situace, se kterými se mohou redaktoři setkat, spolu se způsoby jejich řešení.   

Kodex Českého rozhlasu je s trochou nadsázky biblí rozhlasového vysílání, která 

definuje způsob, jakým by se zaměstnanci ČRo měli v rámci své profese chovat, jaké 

hodnoty ctít a jakých problémů se vyvarovat tak, aby nebylo toto ‚písmo svaté‘ 

porušeno.  

3.6.2 Kodex České televize 

Kodex České televize je souborem zásad, které definují naplňování veřejné 

služby v oblasti televizního vysílání a budoucí zaměstnanci České televize s ním musí 

být srozuměni ještě před uzavřením pracovního poměru. Naplňování těchto zásad je pro 
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zaměstnance České televize povinné a jeho nedodržování, či dokonce porušení je 

posuzováno jako porušení pracovní kázně a důsledky jsou vyvozeny dle zákona. 

V obzvláště závažných případech tak porušení může vést až k ukončení pracovního 

poměru. V případě tohoto kodexu je viditelné propojení dokumentu, který vychází 

z veřejnoprávní mediální instituce, se zákonem a poukazuje to také na jeho vysokou 

vážnost a závaznost. 

Kodex České televize předkládá Rada České televize ke schválení Poslanecké 

sněmovně. Současná podoba kodexu tak byla schválena Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu České republiky 2. července 2003. 

Kodex České televize je na rozdíl od Kodexu Českého rozhlasu členěn do 

článků, ale shodně je uvádí preambulí, která definuje funkci, poslání, odpovědnost  

a veřejnoprávní činnost instituce. Ve svých zásadách odkazuje na program Rady Evropy 

pro veřejné vysílání a v závěru zdůrazňuje respekt k lidské důstojnosti. 

Obsahová stránka Kodexu ČT a Kodexu ČRo je velmi podobná, a to z důvodu 

zachycení veřejnoprávního poslání obou vysílatelů. Rozdíly, které jsou patrné, 

vycházejí spíše z vnitřního členění a samotné povahy jednotlivých médií. Významnější 

odlišností je pak závěrečný odstavec týkající se Etického panelu. 

Etický panel je poradní orgán České televize, který je tvořen pěti členy, jejichž 

funkcí je posuzování otázek, které mohou v praxi vyplynout z uplatňování Kodexu ČT. 

Členové etického panelu jsou jmenováni a odvoláváni generálním ředitelem ČT po 

dohodě s Radou České televize a tato pozice je čestnou funkcí, za kterou jejím 

vykonavatelům nepřísluší odměna. Česká televize věří, že Etický panel posílí důvěru 

veřejnosti ve vysílání ČT a odpovědný přístup jejích členů ke stanoveným etickým 

pravidlům.
39

 

3.7 Kontrolní orgány veřejnoprávních médií v ČR 

Stanovení příslušných kontrolních orgánů je nezbytnou součástí kontrolního 

mechanismu efektivního fungování společností, nejenom těch veřejnoprávních. 

V případě médií provádí dozorčí činnost tzv. mediální rady. Zákon o České televizi 

                                                           
39  ČESKÁ TELEVIZE. ČT: Kodex České televize [online]. ČRo  [18.7.2003]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/ 
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proto zřizuje Radu České televize a stejně tak i zákon o Českém rozhlase zřizuje Radu 

Českého rozhlasu, jakožto nezávislé kontrolní orgány veřejnoprávních vysílatelů, 

jejichž zasedání jsou veřejné. Kontrolu hospodaření jednotlivých veřejnoprávních 

vysílatelů pak zabezpečují Dozorčí komise pro každé z nich. Jejich zasedání jsou 

neveřejné. 

Přestože jsou členové těchto mediálních rad jmenováni do funkce Poslaneckou 

sněmovnou, z důvodu nestrannosti je nutné, aby si zachovali nezávislost jak na vládě, 

tak na kontrolovaných vysílatelích. 

3.7.1 Rada Českého rozhlasu 

Rada ČRo, která je kontrolním orgánem veřejnoprávního vysílatele Českého 

rozhlasu, je zřízena zákonem č. 484/1991 o Českém rozhlase a je tvořena devíti členy, 

které jmenuje a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy 

členů předkládají různé zájmové organizace a sdružené tak, aby reprezentovaly různé 

zájmové proudy, ať už regionální, politické, sociální nebo kulturní. Funkční období 

každého člena je 6 let, zatímco k obměně třetiny radních dochází každé 2 roky. 

Znovuzvolení je možné, ovšem pouze na dvě funkční období za sebou. 

Činnost rady Českého rozhlasu je odpovědná Poslanecké sněmovně, což ukazuje 

na jistou vazbu směrem k vládnoucí složce. Na druhé straně je snaha o nezávislost 

ošetřena pravidlem, kdy členové Rady nesmí být zároveň významnými politickými 

aktéry (prezident ČR, poslanec, senátor, člen NKÚ, člen bankovní rady ČNB, 

funkcionář politické strany ad.) nebo členy mediálních rad (člen Rady ČT, ČTK, RRTV 

ad.). 

Rada má povinnost každoročně předkládat Poslanecké sněmovně Výroční 

zprávu o hospodaření Českého rozhlasu a nesmí přímo zasahovat do tvorby  

a samotného vysílání pořadů ČRo. 

Členové rady ze své funkce jmenují a odvolávají generálního ředitele ČRo, 

rozhodují o stížnostech, které se na něj vztahují a určují výši jeho mzdového 

ohodnocení, schvalují rozpočet a závěrečný účet ČRo a kontrolují jeho plnění, 

předkládají Poslanecké sněmovně Kodex ČRo ke schválení, provádějí dozor nad 

výkonem veřejné služby rozhlasu a schvalují dlouhodobé programové, technické  
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a ekonomické plány. Kompletní výčet pravomocí členů je dostupný v zákoně  

č. 484/1991 o Českém rozhlase. 

3.7.2 Dozorčí komise Českého rozhlasu 

V rámci své činnosti Rada ČRo také zřizuje dozorčí komisi a stanovuje výši 

jejich odměn. Funkce dozorčí komise není kontrolní, jak může její název napovídat,  

ale spíše poradní, a to ve věcech kontroly hospodaření ČRo. Pět členů volených na 

dvouleté funkční období se schází minimálně jedenkrát v měsíci a mohou společně 

nahlížet do veškeré finanční a účetní dokumentace Českého rozhlasu tak, aby mohli 

provádět kontrolu jeho hospodaření. 

3.7.3 Rada České televize 

Patnáctičlenná Rada ČT, která je kontrolním orgánem České televize je volena  

a odvolávána Poslaneckou sněmovnou České republiky, stejným způsobem, jako je 

tomu v případě ČRo. 

I v tomto případě je zákonem ošetřena nezávislost jak na politické složce,  

tak na ostatních médiích a jejich radách a také na kontrolované instituci. 

Rada České televize se může v nejednoznačných případech obracet na Etický 

panel a požádat je o stanovisko v otázkách, které souvisí s uplatňováním Kodexu. 

3.8 Reklama ve veřejnoprávních médiích ČR 

Vzhledem k možnosti oslovit najednou velké množství diváků, kteří jsou 

zároveň kupní silou a zákaznickou základnou, se firmy snaží na tyto potenciální 

zákazníky zacílit prostřednictvím masmédií. Firmy jsou ochotny za vysílací čas nebo 

reklamní plochu v jednotlivých médiích platit vysoké částky, které se stávají 

významnou složkou příjmů médií.  

Právní ošetření reklamy je zajištěno zákonem č. 40/11995 Sb. o regulaci reklamy  

a zmiňuje ji také zákon č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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Zákonná definice reklamy je následující:  

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné 

známky, pokud není dále stanoveno jinak.
 40

 

Autoři publikace Mediální právo
41

 dělí regulaci reklamy v médiích na 

veřejnoprávní a soukromoprávní, vedle nichž stojí ještě tzv. autoregulace. 

Čtrnáctistránkový Kodex reklamy z roku 2009, který byl vytvořen Radou pro reklamu, 

doplňuje zákonnou regulaci reklamy tak, aby byly zachovány zásady etiky. Důraz je 

kladen na slušnost, čestnost, pravdivost a společenskou odpovědnost reklamy, jakožto 

základní hodnoty, které mají být dodržovány a ctěny. 

Kromě regulace obsahu reklamy, která má chránit spotřebitele, je důležitý  

i způsob, jakým jednotlivá média komerční vysílací bloky uvozují. Zákon o 

rozhlasovém a televizním vysílání stanovuje, především následující pravidla: 

 reklamní bloky musí být snadno rozeznatelné od ostatního obsahu 

 reklama týkající se erotických služeb nesmí být vysílána mezi 6. ranní  

a 10. večerní hodinou tak, aby nebyla narušena mravní výchova 

mladistvých a dětí 

 vysílání bohoslužeb nesmí být reklamou přerušeno 

 reklama nesmí narušovat celistvost pořadu 

Specifikem veřejnoprávních vysílatelů je, že tito mohou vkládat reklamu  

a teleshoppingové šoty pouze mezi pořady nebo do přirozených přestávek v pořadech.
42

 

Kromě obsahové stránky reklamy je ošetřen i rozsah reklamy ve vysílání, 

především v tom veřejnoprávním. Jedním z hlavních důvodů stanování horní hranice 

vysílacího času věnovaného reklamě je ochrana veřejnoprávního poslání Českého 

rozhlasu a České televize.  

                                                           
40

 Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy 
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 KROUPA, Jiří a kolektiv. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 538 s. ISBN 978-80-

210-4884-3 
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3.8.1 Veřejnoprávní rozhlasové vysílání a reklama 

Časový rozsah reklamy v rozhlasovém vysílání ošetřuje § 51 zákona 231/2001 

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

který Český rozhlas věnuje ze svého vysílání reklamě, nesmí překročit 3 a 5 minut 

denního vysílacího času, podle toho, zda se jedná o celostátní nebo regionální kanál. 

Reklamní čas mezi těmito programy není převoditelný. Toto omezení veřejnoprávních 

rozhlasových vysílatelů je významné, protože limit vysílatelů na základě licence, tedy 

komerčních stanic, je 25% denního vysílacího času, což je v konečném důsledku 

několikanásobně více, než kolik má k dispozici ČRo. 

Upoutávky na vlastní rozhlasové pořady, služby nebo produkty, bezplatně 

odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu nebo za účelem charity, nejsou do celkového 

komerčního vysílacího času započítávány. 

3.8.2 Veřejnoprávní televizní vysílání a reklama 

Ve vysílání České televize nesmí na programech ČT2 a ČT4 přesáhnout čas 

věnovaný reklamě 0,5% celkového denního vysílacího času každého z těchto programů. 

Zároveň nesmí reklamní vysílání překročit v součtu 6 minut v průběhu jedné vysílací 

hodiny na žádném z těchto programů.
43

 Pro ostatní programy ČT platí, že reklama 

nesmí být do vysílání zařazena. Výjimkou jsou případy, kdy je reklama přímo spojena 

s vysíláním kulturní nebo sportovní události a její vysílání je nezbytnou podmínkou pro 

získání práv k jejímu odvysílání. Čas této reklamy však rovněž nesmí přesáhnout 0,5% 

denního vysílacího času a v době od 19:00 do 22:00 nesmí překročit 6 minut během 

jedné hodiny. Vysílání teleshoppingu je televiznímu vysílateli ze zákona zakázáno 

úplně. Uvedená pravidla neplatí pro teletext ani upoutávky na vlastní pořady či výrobky 

a služby, tak jak je stanoveno v odstavci 5 § 50 zákona 231/2001 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Čas, který ČT může na 

svých programech využít pro reklamu, není libovolně převoditelný mezi těmito 

programy. 
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4 Veřejnoprávní média v Nizozemsku 

Nizozemsko, situované na západě starého kontinentu, je se svou rozlohou 41,528 

km² téměř o polovinu menší než Česká republika a zajímavostí je, že 26% jeho celkové 

rozlohy se nachází pod úrovní moře. V této zemi protkané vodními kanály žije více než 

16,5 milionů obyvatel. Nizozemsko je ve světě všeobecně známé díky tulipánům, 

tradičním dřevákům, jízdě na kole a liberálním postojům, ať už vůči potratům, eutanázii 

nebo lehkým drogám. 

Oficiální název Nizozemska, které bývá často označováno jako Holandsko,  

je Nizozemské království (Koninkrijk der Nederlanden), což také ukazuje na politické 

uskupení země. V Nizozemsku panuje konstituční monarchie s parlamentním 

systémem, což znamená, že parlament vykonává rozhodnutí. V čele země stojí královna 

Beatrix, která však po 33 letech své vlády předá v dubnu 2013 žezlo korunnímu princi, 

a svému nejstaršímu synovi, Willem-Alexandrovi.
44

 

Nizozemsko je úzce spjato s Evropskou unií, když se již v roce 1952 stala spolu 

s Belgií, Lucemburskem, Itálií, Francií a západním Německem členem Evropského 

sdružení uhlí a oceli. Bylo také jedním z 12 zemí, které v roce 1992 podepsaly 

Maastrichtskou smlouvu, která zformovala základy Evropské unie tak, jak ji známe 

dnes a dala základ Ekonomické a Měnové unii. Na rozdíl od České republiky, která si 

stále drží vlastní měnu, konvertovalo Nizozemsko již v roce 2002 na společnou 

evropskou měnu Euro.
45

 

4.1 Pojetí médií v Nizozemsku 

Tak jako ve většině vyspělých zemí, si je vláda Nizozemska vědoma vlivu médií 

a jejich role v utváření veřejného mínění nizozemského lidu. Vláda si klade za úkol 

zajistit podmínky k tomu, aby média mohla vykonávat svou činnost nezávisle a aby 

výsledky této činnosti byly přístupné všem. Zároveň se stará o to, aby užití médií bylo 

bezpečné a odpovědné.  
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Pojetí médií i v rámci legislativy je založeno na principech svobody projevu  

a neopomenutelnosti v rámci vyspělé demokratické společnosti. Vláda veřejně 

prohlašuje, že se nebude vměšovat a zasahovat do programové nabídky a obsahové 

stránky médií obecně.
46

 

V zemi funguje duální vysílací systém, který umožňuje působnost na mediálním 

trhu jak soukromým, komerčním, tak veřejnoprávním vysílatelům.47 

Mediální výchova, média a veřejnost 

Vzhledem k všudypřítomnosti médií a jejich vlivu by měla být veřejnost 

srozumitelně seznámena se způsobem fungování médií tak, aby mohla samostatně 

využívat jejich obsah ve svůj prospěch a svobodně a nezávisle vytvářet vlastní názory  

a postoje. 

Přestože vláda nestanovuje v oblasti mediálního vzdělávání přímou povinnost, 

pomáhá školám vytvořit formální rámec tak, aby se žáci naučili vše potřebné, co se 

médií týká.  Způsob, jakým jednotlivé školy implementují mediální výuku do svých 

osnov, není stanoven, běžnou součástí výuky však bývá čtení denního tisku, vytváření 

webových stránek nebo plnění projektů zahrnujících média tak, aby žáci po absolvování 

základního vzdělání byli schopni samostatně vyhledávat informace, dále je třídit  

a srovnávat, a používat digitální média jako zdroje informací. 

4.2 Veřejnoprávní vysílání v Nizozemsku 

Veřejnoprávní média v Nizozemsku mají za úkol, tak jako jinde, sloužit 

společnosti, ve které jsou provozovány, zprostředkovávat jí nezávislé, rozmanité  

a kvalitní informace bez rozdílu. V Nizozemském království funguje otevřený vysílací 

systém, kdy se kdokoliv může přihlásit a stát se veřejnoprávním vysílatelem, pokud 

splní dané podmínky. Vzhledem k tomu existuje několik vysílacích sdružení, které 

sdílejí vysílací čas určený pro veřejnoprávní vysílání a vytvářejí programy pro veřejné 

vysílací kanály tak, aby byly zastoupeny nejen obecné většinové zájmy, ale také zájmy 
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menšin, náboženských, duchovních a společenských skupin a hnutí.
48

 Kromě nich 

působí na nizozemské veřejnoprávní vysílací scéně také jedna zastřešující organizace. 

Speciální úlohu v tomto systému mají dva veřejnoprávní vysílatelé,  

the Netherlands Broadcasting Foundation (NOS) a NTR, kteří na rozdíl od ostatních 

nedisponují žádnými vlastními členy a mají své úkoly a zaměření přímo stanoveny 

v zákoně. Programová nabídka NOS se orientuje na zpravodajství, zatímco NTR má za 

úkol se specializovat na menšiny, umění, kulturu a vzdělávání. 

Mediální produkty jednotlivých vysílatelů společně formují veřejnoprávní 

vysílání poskytované na třech televizních kanálech Nederland 1, Nederland 2  

a Nederland 3 a také sedmi rádiových stanicích Radio 1, Radio 2 a 3 FM, Radio 4, 

Radio 5 Nostalgia, Radio 6 Soul&Jazz, FunX a jejich koordinaci provádí NPO.
49

 

Počet vysílacích hodin přidělených jednotlivým vysílacím organizacím je dán 

zákonem a vychází z počtu členů, kterými vysílací sdružení disponují; pohybuje se však 

okolo 325 hodin v případě televizního vysílání a 1500 hodin radiového vysílání ročně. 

Vysílací čas organizací, které členy nemají, je stanoven přímo v zákoně a to například 

na více než 1300 a 1500 hodin televizního a rozhlasového vysílacího času pro 

Nizozemskou vysílací nadaci nebo 650 televizních a 3000 radiových hodin pro 

Nizozemskou nadaci pro program. 

4.2.1 Nizozemská asociace pro veřejnoprávní vysílání (NPO) 

V nizozemském systému veřejnoprávních médií založeném na několika 

mediálních sdruženích, které společně přispívají k veřejnoprávnímu vysílání na 

společných programech, se často používá pojem „Nederlandse Publieke Omroep“,  

což v překladu znamená doslova Nizozemské veřejnoprávní vysílání a je uváděno pod 

zkratkou NPO.  

NPO zaštiťuje a koordinuje všechny aktivní organizace, které přispívají 

k veřejnoprávnímu televiznímu i rozhlasovému vysílání, a sdílí s nimi cíle poskytování 

nezávislého, pluralitního a kvalitního programu, který je zaměřen na širokou veřejnost. 

Tento koordinační orgán řídí spolupráci a plnění úkolů spojených s veřejnoprávním 
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vysíláním na národní úrovni, kontroluje programové nabídky, spravuje veřejnoprávní 

televizní a rozhlasové kanály. Mezi další úkoly, které jí Mediální zákon ukládá, patří 

například zastupování mediálních institucí na mezinárodní scéně, poskytování 

veřejnoprávního vysílání do zahraničí, podpora společných zájmů vysílacích  

a mediálních institucí, stanovení standardů vysílání.  Navíc také rozhoduje o alokaci 

vysílacího času a přiděleného rozpočtu jednotlivým organizacím.  

Rozpočet, který mediální organizace dostávají od vlády je rozdělován na základě 

daných pravidel. Vysílatelé, kteří mají alespoň 150 000 členů, získají shodný základní 

vysílací čas. K tomu získají navíc další část rozpočtu a vysílacího času v poměru  

k počtu členů. Noví vysílatelé získají 30% základního rozpočtu a vysílacího času již 

existujícího vysílacího sdružení.
50

 Vysílatelé, kteří mají více než 400 000 členů,  

se do tohoto rozdělení nezapočítávají. 

Vysílatelé, kteří jsou součástí veřejnoprávního mediálního systému, musí 

splňovat stanovené podmínky a přispívat k veřejnoprávnímu rozhlasovému  

a televiznímu vysílání tak, aby jej obohacovali. Plnění funkce vysílacích sdružení, 

kterým se podařilo stát se součástí systému veřejnoprávních médií v Nizozemsku, 

prověřuje každých pět let komise sestavená NPO speciálně za tímto účelem. Komise se 

skládá z nejméně pěti nezávislých odborníků, kteří zastupují veřejnost a jsou jmenováni 

Dozorčí radou NPO. Posuzována je míra, do jaké instituce plní svou veřejnoprávní 

povinnost, jak reflektují poptávku ze strany veřejnosti a také složení lidu a zájmových 

skupin.
51

 

Dalším z úkolů NPO je navrhovat kodex, který obsahuje vymezení a doporučení, 

jak by měli veřejnoprávní vysílatelé jednat v určitých situacích tak, aby byla jejich 

činnost vykonávána odpovědně a celistvě. Kodex zahrnuje doporučení veřejnoprávním 

vysílatelům včetně jejich dozoru, způsoby jejich odměňování, vzorce chování pro 

pracovníky a zaměstnance, doporučení pro veřejné, transparentní a objektivní 

zpracování informací, pravidla pro dozor nad dodržováním Kodexu. 
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Organizační struktura NPO 

Kontrolním orgánem NPO je Dozorčí rada, která se skládá z maximálního počtu 

7 členů, v jejichž čele stojí předseda. Jednotliví členové rady jsou jmenováni na pětileté 

funkční období a mohou být jedenkrát znovuzvoleni. Nezávislost členů je zajištěna 

souborem podmínek, které jsou součástí Mediálního zákona a mezi něž patří 

neslučitelnost funkce s členstvím v jiných mediálních představenstvech nebo vládních 

orgánech. 

Funkcí dozorčí rady je především dohled nad výkonem činnosti NPO, 

poradenská činnost, stanovení účetní uzávěrky NPO, případné změny stanov na návrh 

Představenstva NPO.  

Dozorčí rada jmenuje a odvolává dva členy Představenstva NPO a jejich 

předsedu. Ti setrvávají ve své funkci na pětileté funkční období a mohou být po jeho 

uplynutí jednou znovuzvoleni. Představenstvo je řídícím orgánem NPO, které spadá pod 

Dozorčí radu. Jeho hlavním úkolem je každodenní koordinace dodávek mediálního 

obsahu, který je vysílán na kanálech veřejné služby a je dodáván jednotlivými 

veřejnoprávními vysílateli. Důležité je také sestavování rozpočtu a každoroční výroční 

zprávy, které jsou následně předkládány a schvalovány Dozorčí radou NPO. 

Veškeré informace týkající se činnosti NPO jsou k dispozici také ministerstvu 

pro školství, kulturu a vědu, které si může vyžádat prohlídku obchodních dat a záznamů 

v případě, že má podezření k pochybnostem. V případě, že ministerstvo na základě 

průzkumu dojde k závěru, že NPO dostatečně neplní nebo zanedbává své povinnosti, 

může přijmout nezbytná opatření. Ministerstvo také každoročně zveřejňuje výroční 

zprávu NPO za uplynulý rok, která se týká její činnosti, všeobecné politiky a efektivity 

a plnění stanovených úkolů. 

4.2.2 NTR 

Název nizozemského veřejnoprávního vysílatele NTR vychází z počátečních 

písmen názvů tří původních veřejnoprávních vysílatelů, jejichž sloučení umožnilo 

k 1.1.2011 jeho vznik: jedná se o NPS, Teleac a RVU. NTR je nizozemským vysílacím 

orgánem pověřeným veřejnoprávní funkcí, kterou mu dává za úkol Mediální zákon. 

Jeho nezávislost na vlastních členech, která je důležitou odlišností od běžných 

vysílacích asociací, mu umožňuje zaměřit se svobodně na plnění své podstaty 
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objektivně a nezávisle. Vysílací schéma NTR se zaměřuje na široké publikum všech 

věkových kategorií, kterým poskytuje veřejnoprávní služby především z oblasti 

informací, vzdělávání a kultury, na něž se zaměřuje. Rozmanitost vysílání si tato 

instituce klade za cíl, který nejenom, že je stanoven zákonem, ale také je dle slov 

zástupců NTR je přirozená, inspirující a zábavná.
52

 Cílem NTR je, tak jako u mnoha 

dalších veřejnoprávních vysílatelů, přispívat ke svobodné demokratické společnosti, 

která je založená na hodnotách nezávislosti, nestrannosti, spolehlivosti, respektu k lidem 

a lidským hodnotám, tak jako na odpovědných a zvídavých občanech. 

NTR vytváří svou vlastní programovou nabídku a její schéma zůstává nezávislé 

na třetích stranách, individuálních, komerčních kulturních nebo politických vlivech. 

Samotní redaktoři NTR zpracovávají témata odpovědně a nezávisle, tak jak jim Kodex 

NTR ukládá. Aby byla zaručena jejich nezaujatost, jsou zakázány jakékoliv přímé  

a zjevné napojení na strany, instituce a organizace, které by mohly vykazovat tlak na 

jejich činnost a ovlivnit tak programovou nabídku nebo její obsah ve svůj prospěch. 

 

 

Logo NTR, které je zobrazeno výše (viz obr. 4.1) vyjadřuje identitu tohoto 

veřejnoprávního média, písmena NTR jsou doplněny o dvojtečku, která navozuje 

neukončený dojem celého loga a dává tak najevo, že NTR má svému publiku co říct  

a ukázat. NTR je cestou obohacení, vzdělání a rozšíření vlastních obzorů. 
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Obr. 4.1  Logo NTR. 

Zdroj: www.ntr.nl 
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Organizační struktura NTR 

Nejvyšší výkonnou pozicí NTR je funkce generálního ředitele, který nese 

konečnou zodpovědnost za fungování instituce. Generální manažeři mají za úkol 

dohlížet na proces vykonávání a implementace programových politik. Každodenní 

redakční činnost je vykonávána redaktory, kteří jsou odpovědní vedoucím editorům – je 

nutné, aby výsledky činnosti redaktorů byly v souladu s Kodexem NTR a přispívaly 

k rozmanité a objektivní programové nabídce. 

Správní rada NTR se skládá nejvýše ze sedmi členů, kteří jsou jmenování 

dozorčí radou na základě doporučení. Tito kandidáti musí být pro svou funkci 

dostatečně způsobilí a odborně znalí tak, aby svou činností byli přínosem pro chod  

a fungování NTR. Správní rada si pak dále ze svého středu jmenuje předsedu  

a místopředsedu, kteří na svém postu, stejně jako ostatní členové rady, setrvávají po 

dobu čtyřletého funkčního období. Znovuzvolení pro tyto funkce je možné jen jednou.
53

 

 Dozorčí rada NTR je kontrolním orgánem nizozemského veřejnoprávního 

vysílatele NTR, dohlíží také na výkon funkce generálního ředitele NTR. Mezi funkce 

Rady patří schvalování Redakčního kodexu, jehož obsahové změny navrhuje generální 

ředitel. Rada je obeznámena se systémem fungování NTR a jeho posláním, jedná 

v souladu s cíli NTR, vykazuje praktickou znalost programových oblastí NTR, tak  

i finančního, ekonomického, právního politického, sociálního a ekonomického 

prostředí, které NTR obklopují. Výkon práce členů je nezávislý a kritický, v jeho rámci 

může být poskytována i poradní činnost vedení NTR. 

Členové Dozorčí rady NTR musí prokázat znalosti a zkušenosti z oblastí 

působnosti Rady, zájem o média a jejich systém jejich fungování v rámci Nizozemska  

i ve světě, všeobecné administrativní dovednosti, schopnost poskytovat poradní činnost, 

zaujmout jasné stanovisko k řešeným otázkám, efektivně řešit problémy týkající se 

NTR a jeho správního orgánu, musí být nezávislí, odpovědní a orientovaní  

na kontinuální cíle NTR. 
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Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který musí splňovat požadavky 

přirozené autority, musí mít schopnost zastávat vedoucí úlohu při výkonu činnosti 

Rady, přinášet vhled a obohacení do problémů řešených Radou, pracovat nezávisle  

a nestranně.
54

  

Kodex NTR 

Kodex NTR, který stanovuje status NTR, je základním dokumentem 

stanovujícím pracovní rámec všech zaměstnanců, jejich nezávislost a vlastní činnost. 

Podobně jako v případě Kodexu ČT je i tento Kodex součástí pracovních smluv 

zaměstnanců NTR a všichni pracovníci s ním musí být náležitě srozuměni.  

Kodex je uvozen specifikací poslání NTR, které zahrnuje přispívání 

k demokratické společnosti prostřednictvím informativních, kulturních a vzdělávacích 

programů, které slouží celé společnosti a nesou hodnoty nezávislosti, nestrannosti, 

objektivity, nevázanosti, spolehlivosti, respektu k lidem a jejich hodnotám. NTR je 

médiem veřejné služby, které je financováno z veřejných prostředků, proto by měla být 

veřejnosti odpovědná a plnit své poslání tak, jak zákon ukládá. Rozmanitost a pluralita 

jsou klíčovými hodnotami NTR a proto by vysílání mělo ve své šíři odrážet složení  

a rozdílnost jednotlivých skupin ve společnosti, jejichž koheze má být podporována tak, 

aby nedošlo ke ztrátě vlastní identity. 

Vysílání má být přístupné pokud možno všem stávajícím i potenciálním 

divákům, programová nabídka NTR má být rozmanitá, zaměřená na všechny věkové  

i zájmové skupiny obyvatelstva, menšiny i děti, kterým má za úkol zprostředkovávat 

události z oblasti současného dění, kultury, společnosti a vzdělání tak, aby tyto 

informace přispěly k jejich osobnímu rozvoji. 

Poskytované informace musí být objektivní a zpracované takovým způsobem, 

aby bylo zřejmé, že může existovat více pohledů na skutečnost. Názory a fakta musí být 

jasně odděleny, aby nedocházelo k matení diváků. Mezi další témata pokrytá kodexem 

patří například téma původu informací a jejich zdrojování, ochrana soukromí, speciální 

vymezení dětského vysílání a ochrana nezletilých, konflikt zájmů.  
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4.2.3 Nizozemská vysílací nadace NOS  

Zkratka NOS, za kterou stojí holandský název Nederlandse Omroep Stichting, 

v překladu Nizozemská vysílací nadace je jedním z pověřených nizozemských 

veřejnoprávních vysílatelů, který má za úkol vykonávat svou činnost tak, jak stanoví 

zákon.
55

 NOS vytváří zpravodajské a sportovní programy pro kanály veřejnoprávní 

nizozemské televize.
56

  

Organizační struktura NOS 

Mezi kontrolní orgány NOS patří dozorčí rada a řídící výbor. 

Dozorčí rada NOS zahrnuje pět až sedm členů, kteří jsou jmenováni ministrem 

na čtyřleté funkční období s možností jednoho znovujmenování, a volí si mezi sebou 

předsedu. Povinností rady je dohled nad fungováním NOS, kontrola pluralitního 

vysílání a poradní činnost. Rada také určuje pracovní podmínky a jmenuje a odvolává 

tři členy vedení NOS. 

Tříčlenný řídící výbor NOS je hlavním řídícím orgánem této organizace a je 

odpovědný za řízení každodenního chodu NOS, stejně tak i jeho financování. Členové 

jsou jmenování a odvoláváni dozorčí radou a do jejích pravomocí spadají také úkoly, 

které nejsou vysloveně v pravomoci dozorčí rady. 

Veškeré informace o chodu NOS jsou poskytovány ministru pro školství, kulturu 

a vědu, který si může vyžádat kontrolu obchodních a jiných dokumentů nezbytných pro 

provedení kontroly plnění povinností. Povinností NOS je také vypracování každoroční 

zprávy, která zahrnuje obsah práce, všeobecnou politiku a cíle NOS, efektivitu plnění 

cílů a další. Celý dokument je následně předán příslušenému ministerstvu, které jej 

zveřejní. 
57
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Etický kodex NOS 

Stejně jako NTR, má i NOS vlastní dokument stanovující etické hranice jeho 

zaměstnanců. Jeho celý název je „Gedragscode voor Goed Bestuur en Integriteit', což je 

možné přeložit jako „Kodex řádné správy věcí veřejných a integrity“ a jeho obsahu jsou 

podřízeni veškeří zaměstnanci NOS včetně top managementu. Důvodem je 

transparentnost a nezávislost, odpovědnost a důvěryhodnost, což jsou základní 

podmínky, které by měly být naplňovány každým z veřejnoprávních vysílatelů. 

4.2.4 Ostatní veřejnoprávní vysílatelé 

Asociace a sdružení, která se podílejí na veřejnoprávním vysílání v Nizozemsku, 

ale na rozdíl od NOS a NTR nemají svou programovou specifikaci přesně vyměřenou 

zákonem, proto tak obohacují vysílání o témata, které zmíněné organizace v popisu své 

programové nabídky nemají. Může se tak jednat o organizace společenské, náboženské, 

duchovní, politické, vzdělávací a jiné, které vstupují do systému veřejnoprávního 

vysílání na základě pětileté licence. Po uplynutí tohoto období dochází k evaluačnímu 

řízení, které prověří jednotlivé vysílatele a rozhodne, zda mohou i nadále setrvat ve 

skupině veřejnoprávních vysílatelů.  

V současné době produkují tito vysílatelé 351 hodin televizního a 1057 hodin 

rozhlasového veřejnoprávního vysílání.
58

 

NCRV 

Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging je se svým založením roku 1924 

jedním z nejstarších veřejnoprávních vysílatelů v Nizozemsku. Ve svém vysílání 

zastupuje protestantskou tradici a snaží se propagovat kohezní společnost,  

ve které funguje solidarita, tolerance a sounáležitost. NCRV produkuje vysílání 

jak pro rozhlas, tak i pro všechny tři kanály určené pro veřejnoprávní vysílání.
59
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VARA 

Sdružení Vereeniging van Arbeiders Radio Amateur poskytuje veřejnoprávní 

vysílání zaměřené na informovanou společnost, které přináší informace ze 

sociálních, politických a kulturních sfér. Její hlavní hodnoty stojí na pilířích 

sociální demokracie a humanismu.
60

 

 KRO 

Katholieke Radio Omroep je již 85 let poskytovatelem televizního  

a rozhlasového vysílání v systému veřejnoprávních médií. Svým charakterem 

vychází z katolické tradice . Do budoucna je plánováno jeho sloučení spolu 

s NCRV a RKK.
61

 

AVRO 

Vysílací sdružení Algemene Vereniging Radio Omroep bylo založeno roku 1927 

a je nezávislou mediální organizací, bez vazeb na náboženské, politické nebo 

sociální skupiny a hnutí. Programovou nabídkou se zaměřuje především na 

kulturní a společenská témata.
62

 

TROS 

Televisie & Radio Omroep Stichting je vysílacím sdružením v rámci 

nizozemského systému veřejnoprávních médií, které disponuje největším 

počtem členů – více než 500 000. Nereprezentuje konkrétní náboženské nebo 

jiné zájmové skupiny, ale vyzdvihuje základní hodnoty a svobodu jednotlivce.
63

 

EO 

Evangelische Omroep, v češtině evangelické vysílání, je vysoce náboženským 

vysílatelem, který se snaží přiblížit své diváky k Bohu.
64
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BNN 

Bart News Network se zaměřuje na teenagery a mladé lidi až do 35 let věku, 

kterým se snaží poskytnout originální a svěží vysílání určené právě pro tuto 

cílovou skupinu. Přestože původně vychází, podobně jako ostatní vysílatelé, 

z náboženských a politických kořenů, nyní se zaměřuje výhradně na mladé 

diváky, kteří jsou myšlenkově otevření a nezávislí.
65

 

VPRO 

Kořeny Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, liberárně protestantského 

rozhlasového sdružení sahají až do roku 1926. Od té doby se však společnost 

značně změnila a stejně tak i původní inovativní, liberární přístupy této instituce. 

Dnes poskytuje veřejnoprávní vysílání pro nizozemské rozhlasové a televizní 

stanice.
66

 

MAX 

Vysílatel MAX vytváří program pro seniory a jeho cílovou skupinou jsou lidé 

starší než 50 let.
67

 

WNL 

Wakker Nederland je novým, ale rychle rostoucím vysílatelem, který produkuje 

mediální obsahy v rámci veřejnoprávního vysílání na základě dočasné vysílací 

licence. 

Jeho vysílání má odrážet nizozemskou společnost a je určeno pro běžné pracující 

občany.
68

 

BOS 

Boeddhistische Omroep Stichting je budhistickou vysílací nadací, která 

produkuje buddhistické programy pro televizní a rozhlasové vysílání.
69
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PowNed 

Cílovým divákem Publieke Omroep Weldenkend Nederland En Dergelijke jsou 

mladí lidé do 40 let, kteří jsou kritičtí ke svému okolí a nebojí se zeptat. Právě 

těm vysílatel PowNed nabízí informace z politiky, novinky a aktuální dění 

způsobem, který toto publikum osloví.
70

 

HUMAN 

Humanistické sdružení produkuje programy pro veřejnoprávní rozhlasové  

a televizní vysílání, kde klade důraz na hodnoty jako je svoboda, spravedlnost, 

tolerance a další, zatímco přináší důležité informace z politiky, společnosti  

a kultury.
71

 

IKON 

Interkerkelijke Omroep Nederland je nábožensky založené vysílací sdružení, 

které produkuje mediální obsahy především pro křesťanské a protestantské 

publikum.
72

 

JO 

Joodse Omroep je židovský vysílatel, jehož programy jsou úzce spjaty 

s židovskou vírou a událostmi, které se odehrávají v židovském světě. 

OHM 

Organisatie Hindoe Media je malým veřejnoprávním vysílatelem, který se snaží 

přiblížit hinduismus širokému publiku prostřednictvím rozhlasu a televize.
73

 

SZM 

Stichting Zendtijd Moslims je zatím nejnovějším členem skupiny 

veřejnoprávních vysílatelů v Nizozemsku, který získal svou licenci na začátku 
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dubna 2013. K vysílání vlastních muslimských pořadů mu bude sloužit 

přidělených 175 a 12 minut rozhlasového a 58 hodin a 12 minut televizního 

vysílání ročně.
74

 

RKK 

Sdružení Rooms-katholiek Kerkgenootschap a jeho mediální produkty vychází 

z víry a katolicismu.
75

 

ZvK 

Zendtijd voor Kerken, což v překladu znamená doslova „vysílání pro církve“,  

je vysílatelem, který si dává za cíl pojit diváky s církví a duchovním světem 

prostřednictvím vysílaných mší, bohoslužeb a jiných nábožensky laděných 

pořadů.
76

 

Kromě jednotlivých vysílacích sdružení, která formují program na 

veřejnoprávních vysílacích stanicích, je také přidělen určitý počet hodin v rámci 

veřejnoprávního vysílání politickým stranám, volbám do senátu nebo do parlamentu, 

případně jiným důležitým politickým událostem. Toto právo je dáno mediálním 

zákonem v článku 6.1. 

4.3 Mediální legislativa v Nizozemsku 

Nezbytnost legálního podložení činnosti médií, jak veřejnoprávních, tak  

i komerčních, není třeba připomínat. Zákony legálně stanovují pozici médií ve 

společnosti, jejich práva, povinnosti a vymezenní. Média mají být primárně objektivní  

a nezávislá na jakýchkoliv komerčních nebo nezávislých zájmových skupinách. 

Nejdůležitějším znakem je svoboda slova, která v prostředí médií nabývá nebývalého 

významu a je ošetřena v Ústavě.  
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4.3.1 Ústava 

Ústava Nizozemského království je nejdůležitějším legálním dokumentem a 

nejvyšším zákonem v zemi. Její kořeny sahají až do roku 1814 a její obsah tvoří 

především základní práva občanů a systém uskupení nizozemského vládního systému.
77

 

Pro oblast médií je klíčový především článek 7, který stanovuje nepřípustnost 

dozoru a zasahování do obsahu radiového a televizního vysílání. Ostatní zákony jsou 

pak dány v Parlametním zákoně (Act of Parliament). 

4.3.2 Mediální zákon 

Nizozemsko má vlastní Mediální zákon (Mediawet), který podrobně stanovuje 

základnu veřejnoprávního a částečně i komerčního vysílání. Současný mediální zákon 

přišel v platnost 1. ledna 2009 a změny v něm provedené se týkají především digitálního 

pokroku v oblasti médií, tak aby legislativní rámec mohl držet krok s novými 

technologiemi a neustálou modernizací prostředků a forem. Nově tak nizozemská 

veřejnoprávní média začaly nést legální odpovědnost za své digitální kanály  

a poskytované služby prostřednictvím rádia, televize, ale i mobilních telefonů. 

Vláda má povinnost zajistit, aby média byla dostatečně chráněna před vlivy, 

které by ohrožovaly jejich nezávislost, aby reprezentovala rozdílné názory a ideologie  

a aby byla přístupná všem. Vysílání musí být kvalitní, různorodé, neupřednostňovat 

zájmové nebo názorové skupiny nad jinými, ani se od nich nechat strhnout na základě 

lobby nebo jiných přesvědčovacích mechanismů. Vláda se ochranou mediálního obsahu 

snaží o zajištění bezpečného mediálního obsahu, který je dále distribuován k jeho 

příjemcům.
78
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4.4 Komisariát pro média 

Komisariát pro média je právnickou osobou, jejíž kořeny zakotveny v mediálním 

zákoně. Jejími členy jsou předseda a dva nebo čtyři další členové, kteří jsou jmenováni 

ministrem školství na funkční období pěti let s možností znovuzvolení. Komisariát 

rozhoduje o otázkách, které mu náleží, na základě hlasování, ve kterém rozhoduje 

většina.
79

  

Svou povahou stojí komisariát mezi legislativou a mediálními institucemi, které 

dozoruje. Kompetence tohoto orgánu zahrnují vedení a politiku výzkumu, registrování, 

udělování licencí novým členům a dohled nad nimi, dohled nad finančním trhem  

a prováděním mediálního zákona v praxi. 

Hlavním úkolem Komisariátu je dozorování dodržování Mediálního zákona, 

zajišťování vstřícného vztahu mezi veřejnoprávními a komerčními médii a dohled nad 

transparentností vlastnické struktury v mediálním sektoru. Od roku 2005 mu navíc 

náleží také dozor nad dodržováním zákona týkajícího se knižních nakladatelství  

a hudebních vydavatelství.
80

 Veřejnoprávní i komerční vysílatelé mají povinnost 

uchovávat záznamy odvysílaných pořadů minimálně po dobu dvou týdnů od odvysílání 

a v případě žádosti Komisariátu je předložit.  

V případě zjištění pochybení má Komisariát možnost ukládat sankce až do výše 

225 tisíc Eur, snížit vysílateli přidělený vysílací čas nebo úplně odebrat oprávnění 

k výkonu činnosti. O své činnosti každoročně informuje vládu o svých zjištěních  

a situaci na mediálním trhu. 

4.5 Financování veřejnoprávních médií v Nizozemsku 

Veřejnoprávní vysílatelé v Nizozemsku získávají finanční prostředky přímo ze 

státního rozpočtu, který jim tak umožňuje kontinuálně utvářet vysoce kvalitní mediální 

produkty bez obav z nejisté finanční budoucnosti. Na tento způsob financování mají 

nárok především mediální sdružení, jejichž existence je dána mediálním zákonem a také 
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další vysílatelé, kteří jsou součástí veřejnoprávního vysílacího systému v Nizozemském 

království. Zhruba dvě třetiny svých příjmů získávají Nizozemská veřejnoprávní média 

od vlády země, zbylá třetina pak pochází z příjmů z reklamy. Alokaci rozpočtu, který 

v roce 2012 činil 917 milionů Eur, provádí NPO na základě daných pravidel, nicméně 

částka věnovaná médiím je postupem let snižována. Aby bylo zamezeno výkyvům 

v poskytování financí, zákon stanovuje minimální výši příspěvku veřejnoprávním 

vysílatelům. Tato částka je však každoročně upravována na základě odhadovaných 

údajů o počtu domácností a indexu spotřebitelských cen.
81

 

NPO každoročně formuje návrh rozpočtu veřejnoprávních mediálních institucí, 

který do 15. září každého roku předkládá Ministerstvu pro školství, kulturu a vědu  

a Komisariátu. Součástí je i vlastní rozpočet NPO, který je veřejný. Návrh rozpočtu 

musí obsahovat specifikaci jednotlivých vysílacích sdružení, jejich počet a povahu, 

finanční záměry pro následující období a vysvětlení jednotlivých složek rozpočtu.
82

 

V Nizozemsku panují výrazné snahy o snížení nákladů a zvýšení efektivity 

v oblasti médií, kterého má být dosaženo především sloučením některých provozovatelů 

vysílání. Současná vláda počítá s budoucím sloučením veřejnoprávních vysílatelů tak, 

aby byl do roku 2013 jejich počet zredukován ze současných 21 na pouhých osm. 

Výrazné škrty se dotknou nejen počtu vysílatelů, ale i jejich rozpočtů, protože vláda 

plánuje snížení mediálního rozpočtu do roku 2016 o celých 200 milionů Eur, což je 

významná částka. 

Do budoucna se počítá se zachováním vysílatelů NOS a NTR, někteří další, jako 

například KRO a NCRV, VARA a BNN, AVRO a TROS, mají být sloučení, zatímco 

EO, MAX a VPRO zůstanou samostatní. V případě příchodu nových vysílatelů, se musí 

tito přidat k již existujícím vysílacím sdružením, tak aby byl maximální počet osmi 

veřejnoprávních vysílatelů zachován. Těmto změnám bude také přizpůsoben mediální 

rozpočet. Současná vláda chce rozdělit finance vysílatelům podle kvality vysílání 

namísto počtu členů, tak jak je tomu doposud.
83
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4.5.1 Reklama 

Nezbytná koordinace reklamy je v Nizozemsku zakotvena především 

v Mediálním zákoně, ale také v Nizozemském kodexu pro reklamu (The Dutch 

Advertising Code), což je soubor pravidel, kterými by se měla řídit veškerá reklama. 

Součástí je jak regulace obsahová část reklamy, do které spadá omezení reklamy na 

určité typy výrobků a služeb, tak i časová, vymezující maximální povolený vysílací čas 

věnovaný reklamě. Reklama, která je součástí vysílání, musí být přehledně oddělena od 

ostatního obsahu. 

Vzhledem ke specifickému pojetí veřejnoprávních médií v Nizozemsku, kdy je 

veřejnoprávní vysílání zajišťováno větším počtem jinak samostatných organizací, je 

zajišťování reklamy ve svém ohledu specifické. Reklamou na veřejnoprávních 

vysílacích kanálech se zabývá organizace Ster, která je výhradním prodejcem vysílacího 

času veřejnoprávních vysílatelů a svou činnost vykonává s ohledem na veřejnost  

a veřejný zájem. Zároveň nemá žádný vliv a je striktně oddělena od programové 

nabídky jednotlivých vysílatelů. 

Je stanoveno, že reklama nesmí zabírat více než 10% celkového vysílacího času, 

ve skutečnosti ale reklama pokrývá jen okolo 7,5 % vysílacího času veřejnoprávních 

vysílatelů. Maximální čas věnovaný reklamě v rámci jedné hodiny je 12 minut.
84
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5 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zachycení postavení veřejnoprávních médií 

v současné společnosti na pozadí legislativního, etického a ekonomického rámce. 

Význam existence veřejnoprávních médií v demokratické společnosti je nevyvratitelný, 

čehož jsou si vědomy jak vlády zemí, tak i nadnárodní organizace a jiné instituce, které 

se svými prostředky snaží postavení veřejnoprávního vysílání podporovat a zároveň 

zajišťovat jeho kvalitu, pluralitu, odpovědnost a důvěryhodnost. Tyto hodnoty by měly 

být respektovány veškerými příslušnými mediálními institucemi, vysílateli a tvůrci 

mediálního bez rozdílu, tak aby diváci a posluchači veřejnoprávního vysílání mohli 

svobodně a samostatně formovat názory a postoje, objektivně využívat poskytnutá fakta 

a nakládat s nimi ve vlastní prospěch a mentální obohacení.   

 Evropská unie spolu s jejími orgány, Rada Evropy, Evropská vysílací unie,  

to jsou v Evropském prostředí ty nejdůležitější instituce, které svou činnost orientují 

mimo jiné i směrem k veřejnoprávním médiím. Prostřednictvím nástrojů, které jsou jim 

k dispozici, ať už ve formě návrhů, doporučení, směrnic, rozhodnutí nebo jiných 

tematicky zaměřených dokumentů se snaží o to, aby jednotlivé Evropské státy přijaly 

základní stanovená pravidla týkající se veřejnoprávních médií za sobě vlastní  

a prosazovali je na národní úrovni. 

 V základních hodnotách se tyto nadnárodní instituce ve svých postojích 

k veřejnoprávním médiím shodují, především tedy, že veřejnoprávní vysílání by mělo 

být objektivní, pluralitní, kvalitní, odpovědné, nezávislé, plnohodnotné, rozmanité, 

tolerantní, podporovat samostatné vytváření názorů, soudržnost ve společnosti, identitu 

jednotlivce a zachycovat rozdílné názorové, filozofické, etické a jiné ideje, které jsou 

součástí otevřené multikulturní společnosti. V podmínce nezávislosti je důležité, aby 

vysílatelé neměli přímé vazby na vládní složky zemí, ve kterých působí. Oddělení 

veřejnoprávního vysílání od politiky je nezbytné pro udržení takového odstupu, který by 

znemožňoval řídícímu aparátu zemí vměšovat se do programové a obsahové nabídky 

veřejnoprávního vysílání, a to za použití jakéhokoliv způsobu nátlaku. Musí tedy 

existovat aparáty, které by znemožnily přímou linii vedoucí od vlády směrem 

k vysílatelům. Způsob, jakým je toho docíleno, je v rukou individuálních států a závisí 

také na způsobů financování a získávání prostředků pro fungování veřejnoprávních 
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vysílatelů, důležitou roli také hrají historické události a politický vývoj jednotlivých 

zemí. 

 Česká republika i Nizozemské království jsou v současné době členy Evropské 

unie, přestože přistoupení ČR proběhlo o mnoho později než v případě Nizozemska. 

Přesto ale pro obě země platí shodná pravidla, která jim EU předkládá, jejich součástí je 

i vymezení veřejnoprávních médií. Teoreticky je tedy možné předpokládat, že systém 

fungování veřejnoprávních médií v těchto zemích je podobný, ne-li totožný. O to větší 

je možná překvapení, že oba systémy se od sebe výrazně liší a to nejen v drobných 

detailech. Základní hodnoty jsou zachovány, ale způsob, jakým veřejnoprávní vysílatelé 

vykonávají svou činnost včetně legislativního podložení nebo systému financování se 

výrazně liší. 

 V České republice fungují dva veřejnoprávní vysílatelé, kterými jsou Český 

rozhlas a Česká televize a poskytují zvlášť rozhlasové a televizní vysílání. V české 

společnosti zastávají postavení důvěryhodného a objektivního zdroje informací, divácky 

oblíbená je také celistvost pořadů, které, na rozdíl od komerčních vysílatelů, nejsou 

přerušovány reklamními bloky. Legislativně je činnost veřejnoprávních médií v ČR 

podložena jednotlivými zákony, ať už o České televizi, o Českém rozhlase nebo 

obecněji o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon determinuje 

oddělení závazků státu a obou vysílatelů, vymezuje jejich povinnosti, funkce, rozsah  

a částečně i obsahovou stránku, která by měla odrážet veřejnost, které je poskytována. 

Navíc každá z institucí disponuje vlastním etickým kodexem, který je závazný pro 

zaměstnance České televize a Českého rozhlasu a je veřejně přístupný. Dodržování 

správného chodu veřejnoprávních vysílatelů je dozorováno příslušnými radami  

a dozorčí komisí. Financování veřejnoprávních vysílatelů pochází přirozeně ze strany 

veřejnosti a to v podobě koncesionářských poplatků, které je každá domácnost povinna 

měsíčně platit ve stanovené výši. Doplňkovým zdrojem financí jsou pak například 

příjmy z reklamy nebo vlastní hospodářská činnost. 

Nizozemské království na rozdíl od České republiky prosazuje jiný způsob, 

kterým naplňuje požadavky svobodného veřejnoprávního vysílání. Na první pohled 

patrným rozdílem je počet vysílatelů, kteří se na veřejnoprávním vysílání podílí a fakt, 

že nejsou rozděleni do skupin pro vysílání pouze rozhlasové nebo jen televizní. 

V současné době formuje nizozemské veřejnoprávní vysílání 21 vysílacích sdružení, 
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které se podílí na zajišťování rozmanitého, relevantního a objektivního vysílání, které 

reflektuje společnost, pro kterou je provozováno. V praxi se tak jedná nejen o vysílatele, 

jejichž role je stanovena zákonem, ale také o sdružení duchovního, společenského, 

zájmového nebo jiného rázu, které reprezentují své zájmy a obohacují programovou 

nabídku. Pro veřejnoprávní vysílání jsou stanoveny tři televizní a pět rozhlasových 

kanálů, jejichž vysílací čas je jednotlivým sdružením přidělen na základě předem 

stanovených pravidel. Protože je sdružení velké množství, je nezbytná jejich 

koordinace, kterou zajišťuje instituce stojící nad nimi. Tuto roli v současné době 

vykonává Nederlandse Publieke Omroep, často zkracováno jako NPO. Role NPO je 

především zaštiťovací, organizační a koordinační ve vztahu k vysílacím sdružením 

stojícím pod ním, které také kontroluje a zastupuje navenek. 

Mezi jednotlivé vysílací sdružení patří především NTR a NOS, což jsou 

veřejnoprávní vysílatelé, jejichž tematické zaměření na každodenní události, kulturu  

a vzdělávání v případě prvního a zpravodajství a sport v případě druhého, jsou dány 

zákonem. Do druhé skupiny patří vysílací sdružení duchovního rázu, které vychází 

například z hodnot křesťanství, buddhismu nebo islámu, a do poslední skupiny je možné 

zařadit jinak orientované vysílatele, například na teenagery nebo seniory. Podobně jako 

v případě České televize a Českého rozhlasu, mají i vysílací sdružení často vlastní 

dozorčí orgány a etické kodexy, tak aby jejich činnost naplňovala ty nejvyšší standardy. 

Legislativní podložení systému veřejnoprávních médií v Nizozemsku zajišťuje 

Ústava, která stanovuje svobodu slova a zákaz zasahování do obsahu radiového  

a televizního vysílání zvenčí. Podrobněji se médiím věnuje Mediální zákon, který 

pokrývá takřka veškeré aspekty fungování médií v Nizozemsku, především  

ve veřejnoprávní oblasti. Spojníkem mezi polem zákona a vysílateli je Komisariát pro 

média, který dozoruje dodržování Mediálního zákona v praxi a v případě nutnosti 

uděluje sankce. 

Přestože ještě před více než deseti lety fungovalo v Nizozemsku financování 

veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků, roku 2000 se rozhodla 

Nizozemská vláda tento systém změnit. Nyní jsou veřejnoprávní vysílatelé financování 

ze státního rozpočtu, v návaznosti na veřejnost z daně z příjmů. Výše rozpočtu, která je 

následně k dispozici médiím, je rozdělena dle předem stanovených pravidel. Dalším 
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zdrojem příjmů je prodej reklamního času, který zajišťuje další samostatně stojící 

organizace. Výnos z něj je následně rozdělen mezi vysílatele. 

Cílem této diplomové práce bylo popsání veřejnoprávních médií ve všeobecné 

rovině, způsobů jakými mohou fungovat a být financovány, hodnot, které mají zastávat 

a dalších důležitých aspektů, které jsou jejich nezbytnou součástí. Následné zachycení 

systému fungování veřejnoprávních médií v České republice a Nizozemsku odhalilo 

rozdílné způsoby, jakými je veřejnoprávní vysílání v obou zemích zajišťováno a dle 

mého názoru byl tak účel práce splněn. 

Přestože tedy v České republice a Nizozemském království fungují systémy 

veřejnoprávních médií s mnoha odlišnostmi, je důležité, že se shodují v tom 

nejdůležitějším – vlády obou zemí si plně uvědomují nezbytnost přítomnosti 

veřejnoprávních vysílatelů ve společnosti ve své objektivní a nezávislé podobě a snaží 

se jim poskytnout ty nejlepší podmínky pro naplnění cílů. Není snadné stanovit, který ze 

zmíněných systémů je lepší, pokud je to vůbec možné jednoznačně určit. Každý z nich 

je určitým způsobem determinován také historickým vývojem země a postupem času se 

vyvíjel a měnil. Pozitivní aspekt v případě Nizozemského veřejnoprávního vysílání 

shledávám především v množství jednotlivých poskytovatelů vysílání, kteří přímo 

reflektují složení zájmových a jiných skupin ve společnosti a vycházejí z ní. Tímto 

způsobem je tak možné naplnění požadavku, aby veřejnoprávní média vycházela 

z veřejnosti a vysílala pro lid. Další výhodou je množství vysílatelů, které přirozeně 

téměř znemožňuje jejich ovlivnění tak, aby tím bylo vysílání jako celek výrazně 

poskvrněno. Přestože se financování přímo ze státního rozpočtu může na první pohled 

zdát jako snadno ovlivnitelný faktor determinující veřejnoprávního vysílání, ve 

skutečnosti tomu tak není. Důvodem je především již zmiňovaný počet vysílatelů 

udržujících si vlastní nezávislost, ale také mnoho prostředníků hrajících roli 

v přerozdělování financí, stejně tak i zákony, které tuto oblast zachycují. Odbourání 

koncesionářských poplatků domácností a jejich nahrazení zvýšenou daní z příjmu 

umožnilo redukovat náklady nezbytné k vybírání a vymáhání těchto poplatků. 

Jediným sporným aspektem, který v případě nizozemských veřejnoprávních 

vysílatelů shledávám, je fakt, že jednotlivá vysílací sdružení poskytují mediální 

produkty jak pro rozhlasové a televizní vysílání. Na jednu stranu je jistě pro tyto 

instituce výhodné mít k dispozici vysílací čas jak v rozhlase, tak i v televizi a mít tak 
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možnost oslovit co nejširší spektrum diváků a posluchačů. Na druhou stranu to sebou 

jistě nese vyšší nároky na techniku, personál a případně i finance, spolu s možnou nižší 

mírou specializace na pouze jeden typ médií. V České republice fungují naopak dvě 

paralelní veřejnoprávní vysílací instituce, jedna zaměřena pouze na rozhlasové vysílání, 

druhá na televizní. Každá má formát svých mediálních produktů jasně stanoven a vše 

mu podřizuje. Na druhou stranu je možné toto veřejnoprávní vysílání vzhledem k počtu 

organizací, které jej provozují považovat téměř za monopol, protože neexistují jiní čeští 

vysílatelé, ať už rozhlasoví nebo televizní, kteří by veřejnoprávní vysílání 

zabezpečovali. Způsob, kterým jsou Český rozhlas a Česká televize financováni, 

shledávám jako divácky férový a společensky přijatelný. Není nutné, aby platil každý 

jednotlivec, ale pouze domácnost jako celek. Nevýhodou však je měsíční frekvence 

poplatku a relativně snadná cesta, jak se mu vyhnout. Náklady na jeho dodatečné 

vymáhání mohou být navíc často vyšší, než vymáhaná částka. 

Přestože jsou tedy oba systémy jiné, každý z nich je vzhledem ke své zemi 

vyhovující a klade si podobné cíle, tedy poskytnout veřejnosti co nejefektivněji 

objektivní a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Přestože se samozřejmě vždy najdou 

způsoby, jakými by bylo možné fungování veřejnoprávních médií jako celku vylepšit, je 

důležité, že základní hodnoty jsou zachovávány a prosazovány tak, aby i v budoucnosti 

byly informace šířeny nezávisle a objektivně. 
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Seznam zkratek 

AVRO  –  Algemene Vereniging Radio Omroep 

BNN – Bart News Network 

BOS –  Boeddhistische Omroep  

ČR – Česká republika 

ČRo – Český rozhlas 

ČT – Česká televize 

ČTK – Česká tisková kancelář 

EBU – European Broadcasting Union / Evropská vysílací unie 

EO –  Evangelische Omroep,  

EU – European Union / Evropská unie 

IKON –  Interkerkelijke Omroep Nederland  

JO – Joodse Omroep 

KRO – Katholieke Radio Omroep  

NCRV – Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging  

NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad 

NOS – Nizozemská vysílací nadace 

NPO - Nederlandse Publieke Omroep = Nizozemské veřejnoprávní vysílání 

NTR – sloučený veřejnoprávní vysílatel vycházející z NPS, Teleac a RVU  

OHM – Organisatie Hindoe  

PowNed  –  Publieke Omroep Weldenkend Nederland En Dergelijke 

Rada ČRo – Rada Českého rozhlasu 
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Rada ČT – Rada České televize 

RKK – Rooms-katholiek  

RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

SZM – Stichting Zendtijd Moslims 

TROS  –  Televisie & Radio Omroep Stichting  

VARA – Vereeniging van Arbeiders Radio Amateur 

VPRO  –  Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 

WNL  –  Wakker Nederland 

ZvK – Zendtijd voor Kerken 
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