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Příloha 1 

The Prague Resolution (1994) 

“Public service broadcasting, both radio and television, supports the values 

underlying the political, legal and social structures of democratic societies, and in 

particular respect for human rights, culture and political pluralism” 

“Reference point for all members of the public and a factor for social cohesion 

and integration of all individuals, groups and communities” 

“Reject any cultural, sexual, religious or social discrimination and any form of 

social segregation” 

“Forum for public discussion in which as broad a spectrum as possible of views 

and opinions can be expressed” 

“Impartial and independent news, information and comment” 

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

quality standards” 

“Not to sacrifice the pursuit of quality to market forces” 

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

attentive to the needs of minority groups” 

“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” 
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Příloha 2 

European Parliament Resolution (1996) 

“Public sector broadcasting is an aid to informed citizenship, an agency of 

representative pluralism bringing together different groups in society in a common 

conversation that shapes public opinion” 

“Offer a wide range of quality production in all genres to the whole population” 

“Set quality standards in popular programmes followed by mass audiences” 

“Serve minority interests and cater for all different sections of the population” 

“Provide unbiased and fully independent information, both in mass coverage 

and in-depth factual programming, capable of earning the audience’s trust and of 

representing a reference point in the rapidly expanding information market” 

“Play a major role in encouraging the public debate that is vital for the proper 

functioning of democracy and provide a forum for debate for all groups and 

organizations in society” 

“Ensure that the general population has access to events of general public 

interest, including sports events”. 

  



3 
 

Příloha 3 

EBU 

POSILOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: DEKLARACE ZÁKLADNÍCH HODNOT 

VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ  

Preambule  

My, veřejnoprávní mediální organizace sdruţené v Evropské vysílací unii, patříme 

našemu širokému publiku – lidem, pro které pracujeme. Přijali jsme výzvy, které 

přinesla dosud nevídaná digitální revoluce, coţ vedlo k vytvoření různorodých vztahů s 

naším publikem i s kaţdým jednotlivcem. Neustále vyvíjíme nové způsoby, jak 

poskytovat sluţby našim divákům a posluchačům, a to kdykoli a kdekoli. Dopředu nás 

ţene naše upřímné přání začlenit kaţdého a posilovat sounáleţitost.  

Veřejnoprávní média jsou jádrem evropské kulturní tradice, neboť slouţí 

demokratickým, kulturním a sociálním potřebám všech evropských společností. Vůči 

společnosti jako celku cítíme závazek být volně k dispozici vţdy, kdyţ to uţivatelé 

médií právě potřebují.  

Chceme hrát důleţitou a určující roli při obhajobě svobody projevu a sdílení různých, 

pluralitních názorů. Chceme vytvořit svět takové komunikace, která není závislá na 

finančním zisku. Média pro všeobecné dobro, programy a iniciativy v přímém vztahu k 

demokracii, společnosti a veřejnosti – takový je nový horizont evropských médií. 

Otevřený a transparentní. Na odlišnosti záleţí. Uvědomujeme si náš silný závazek vůči 

společnosti, proto se snaţíme pracovat, jak nejlépe dokáţeme, a vykonávat naši práci s 

integritou a maximální účinností.  

Jsme si vědomi toho, ţe vztah s naším publikem se zakládá na důvěře.  

Důvěru je potřeba si zaslouţit, kaţdý den, znovu a znovu.  

TAKOVÍ JSME. 
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TAKOVÉ JSOU NAŠE ZÁVAZKY:  

Univerzalita 

Naším cílem je nabídnout náš obsah všem sloţkám společnosti tak, aby nikdo nebyl 

vyloučen. Všem a všude. Silně zdůrazňujeme význam sdílení a vyjadřování plurality 

názorů a idejí. Chceme vytvářet veřejnou sféru, ve které si všichni občané mohou 

utvářet vlastní názory a ideje. Jde nám o inkluzi a sociální soudrţnost. Fungujeme na 

mnoha platformách, sdílíme náš obsah všemi moţnými způsoby. Jsme dostupní všem, 

bez hranic. Umoţňujeme našemu publiku i kaţdému jednotlivci angaţovat se a být 

součástí demokratické společnosti.  

Nezávislost  

Chceme být důvěryhodnými tvůrci programu, spolehlivými ve všech oblastech 

dramatické i nedramatické tvorby, ve všech ţánrech a formátech, od zpravodajství po 

zábavu, od vědy po sport, od kultury po vzdělávání. Naše rozhodnutí děláme jedině v 

zájmu našich diváků a posluchačů. Snaţíme se být zcela nestranní a nezávislí na 

politických a jiných vlivech a ideologiích. Svobodně zpochybňovat mocné, prověřovat 

většinové názory a přispívat k rozvoji informovaného občanství. Chceme být autonomní 

ve všech oblastech naší práce, ať jde o tvorbu programu, redakční rozhodnutí nebo 

obsazování pracovních míst. Náš závazek nezávislosti musí být podpořen zárukami v 

zákonech a naše povinnost zaručit bezpečí novinářů musí mít podporu všech našich 

aktivit.  

Znamenitost  

Řídíme se vysokými standardy integrity, profesionality a kvality; snaţíme se nastavovat 

měřítka pro mediální průmysl. Pečujeme o naše talenty a školíme naše zaměstnance. 

Chceme posilovat postavení našich diváků a posluchačů, obohacovat je a rozšiřovat 

jejich moţnosti. Chceme, aby naše práce vyústila v maximální účast a angaţovanost. 

Uvědomujeme si, ţe naši diváci a posluchači se zároveň podílejí na našich aktivitách, 

někdy dokonce jako přispěvatelé do zpravodajství a tvorby programu. 
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Rozmanitost  

Naše publikum se skládá z různorodých zájmových skupin: různých generací, kultur, 

náboţenství, většin i menšin. Proto se snaţíme, abychom byli různorodí a pluralitní ve 

výběru ţánrů, které produkujeme, názorů, které vyjadřujeme, a lidí, kteří s námi pracují. 

Podporujeme a snaţíme se, abychom nechávali zaznít různorodé protichůdné názory 

pocházející od lidí s různým zázemím, vazbami a ţivotním příběhem. S vědomím 

tvůrčího obohacení, které pramení z rozmanitosti, chceme vybudovat inkluzívní, méně 

roztříštěnou společnost. 

Odpovědnost 

Chceme být otevření. Nasloucháme našim divákům a posluchačům a účastníme se 

aktuálních a smysluplných debat. Zveřejňujeme naše publikační pravidla. 

Vysvětlujeme. Napravujeme naše chyby. Usilujeme o to, abychom informovali o našich 

strategiích, rozpočtech, redakčních rozhodnutích. Jsme transparentní a vystavení 

neustálé veřejné kontrole. Chceme, aby naši diváci a posluchači rozuměli tomu, jak naše 

mediální organizace fungují. Chceme být výkonní a organizovaní podle principů řádné 

správy. 

Inovace 

Chceme obohacovat mediální prostředí zemí a regionů, ve kterých působíme. Snaţíme 

se být hybnou silou inovace a kreativity. Zaměřujeme se na nové formáty, nové 

technologie, nové způsoby kontaktu s našimi publiky. Naše zaměstnance chceme 

přilákat, udrţet si je a vyškolit tak, aby mohli být účastníky i spolutvůrci digitální 

budoucnosti a zároveň tím slouţili veřejnosti. 

JAK NAŠE ZÁVAZKY SPLNÍME:  

Víme, ţe pro uskutečnění našich základních hodnot musíme vyvíjet neustálé úsilí. Ţe 

tvoříme skupinu velmi různorodých organizací z různého prostředí, s různou historií a 

moţnostmi. Chceme však dostát našim závazkům s vědomím toho, ţe naše základní 

hodnoty musí doprovázet činy a jednání. Jsme otevření diskuzi. Na základě principů 

solidarity naší unie si budeme navzájem pomáhat s uskutečňováním těchto slibů. 

Neustále budeme sledovat a projednávat pokroky a podávat o nich zprávu, to vše 

upřímně a sebekriticky.  
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CO K TOMU POTŘEBUJEME:  

Máme-li splnit naše závazky vůči veřejnosti v současné době a v současné společnosti, 

potřebujeme vhodnou legislativu, adekvátní a trvalé financování a profesionální řízení 

zajišťující redakční nezávislost a zaručující, ţe budeme schopni podávat výkon 

odpovídající nejvyšším profesním zásadám. 
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Příloha 4 

Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech 

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, 

BEROUCE V ÚVAHU, ţe systém veřejnoprávního vysílání v členských zemích 

je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami kaţdé 

společnosti a s potřebou zachovat mediální pluralitu, 

SE DOHODLY na následujících výkladových ustanoveních, která se připojují 

ke Smlouvě o zaloţení Evropského společenství, Ustanovení Smlouvy o zaloţení 

Evropských společenství se nedotýkají pravomocí členských států financovat 

veřejnoprávní vysílání, pokud je takové financování poskytováno organizacím pro 

veřejnoprávní vysílání k plnění veřejných sluţeb, jak jsou svěřeny, vymezeny a 

organizovány v kaţdém členském státě, a pokud takové financování neovlivňuje 

obchodní podmínky a hospodářskou soutěţ ve Společenství v míře, která by byla v 

rozporu se společným zájmem, přičemţ se přihlíţí k naplnění veřejné sluţby 

Protocol on the system of public broadcasting in the Member States 

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 

CONSIDERING that the system of public broadcasting in the Member States is 

directly related to the democratic, social and cultural needs of each society and to the 

need to preserve media pluralism, 

HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be 

annexed to the Treaty establishing the European Community, 

The provisions of the Treaty establishing the European Community shall be 

without prejudice to the competence of Member States to provide for the funding of 

public service broadcasting insofar as such funding is granted to broadcasting 

organisations for the fulfilment of the public service remit as conferred, defined and 

organised by each Member State, and insofar as such funding does not affect trading 

conditions and competition in the Community to an extent which would be contrary to 

the common interest, while the realisation of the remit of that public service shall be 

taken into account.
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Příloha 5 

Seznam stanic Českého rozhlasu 

1. Celoplošné vysílání 

Český rozhlas 1 - Radioţurnál 

Český rozhlas 2 - Praha 

Český rozhlas 3 - Vltava 

Český rozhlas Plus 

2. Speciální vysílání 

Český rozhlas D-dur 

Český rozhlas Radio Wave 

Český rozhlas Jazz 

Český rozhlas Rádio Junior 

3. Vysílání do zahraničí 

Český rozhlas 7 – Radio Praha  

4. Regionální stanice  

Český rozhlas Brno ( + redakce ve Zlíně) 

Český rozhlas České Budějovice 

Český rozhlas Hradec Králové 

Český rozhlas Olomouc 

Český rozhlas Ostrava 

Český rozhlas Pardubice 

Český rozhlas Plzeň (+ redakce v Karlových Varech) 

Český rozhlas Regina 

Český rozhlas Region, Středočeský kraj 

Český rozhlas Region, Vysočina 

Český rozhlas Sever (+ redakce v Liberci)  

 


