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1 Úvod 

Na mediálním trhu bezpochyby není snadné uspět. Důkazem můţe být neúspěch jediné 

soukromé zpravodajsko-publicistické televize, která v České republice vysílala. V této 

práci se zabývám hlavními důvody zániku televize Z1. Jejímţ vlastníkem byla společnost 

První zpravodajská, a.s. a jejím jediným investorem byla skupina J&T. 

Cílem mé práce je stanovit, jaké důvody skutečně zapříčinily ukončení vysílání této 

zpravodajsko-publicistické televize. Dále bych ráda došla i k závěru, zda by tato televize 

mohla na českém trhu dále fungovat, pokud by zvolila například jiný způsob šíření signálu, 

nebo částečně změnila svou programovou nabídku. 

V první části této práce se zabývám teoretickými poznatky z ekonomického prostředí, 

v rámci kterých můţe televize, jako specifický podnik, fungovat. Částečně rozeberu podnik 

z mikroekonomického hlediska, specifika řízení managementu a financování takového 

podniku, které je zcela odlišné od ostatních podniků. Navíc se v první části práce zaměřuji 

také na vstup televize Z1 na český mediální trh, který, byť moţná jen nepřímo, zapříčinil 

zánik této zpravodajsko-publicistické televize. Rozhodně je ale podstatné se tímto tématem 

zabývat. Televize obvykle vzniká za podpory sponzorů a Z1 byla zcela závislá na 

financích, které získávala od svého investora, finanční skupiny J&T. Projekt nebyl od 

počátku výdělečný, to lze u nové televize předpokládat, progrese se však u Z1 nedostavila 

ani později a tak bylo její vysílání ukončeno. Na televizních obrazovkách ji bylo moţné 

sledovat pouze dva a půl roku.  

Ve druhé části se zaměřím na problémy, se kterými se televize Z1 v průběhu svého 

vysílání potýkala a které buď přímo, nebo i nepřímo, zapříčinily ukončení jejího vysílání. 

Televize neměla příliš velkou sledovanost a nemohla tedy těţit z reklamy, která 

v obvyklých případech televizi „ţiví.“ Pochybení lze nalézt také v tom, ţe se nezapojila do 

měření „peoplemetry,“ které by její sledovanost prokázaly potenciálním inzerentům. 

Zaměřím se také na komparaci s televizí ČT24, která vstupovala na trh za stejných 

ekonomických podmínek, měla ovšem jisté výhody, které jí umoţňují fungovat dodnes. Je 

třeba si uvědomit, ţe na našem mediálním trhu není příliš snadné se uplatnit. Jsme 

relativně malým stát a cílová skupina byznysmenů, kteří by měli zájem sledovat televizi 

s takovým profilem, jaký měla Z1, nepřesáhne počet 150 tisíc.  
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K vypracování této práce vyuţívám metodu srovnávání, pozorování, dotazování 

a sběru dat. Hlavními zdroji mé práce jsou odborné publikace, dále zákon 231/2001 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a dále zákon 304/2007 Sb. kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového 

televizního vysílání na zemské digitální vysílání. V druhé části srovnávám články, které se 

vyjadřují k danému tématu, vyuţívám oficiální vyjádření investora, významných osobností 

české mediální scény a mediálních analytiků. Jako jeden z hlavních zdrojů budu pouţívat 

také licence vydané společnosti První zpravodajská a.s. Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání. 
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2 Média a příchod televize Z1 na český mediální trh 

V současnosti je televize pro člověka nepostradatelným zdrojem zábavy a informací. 

Pokud je zaloţena nová televize, musí se primárně rozhodnout, zda se zaměří na skupinu 

diváků (recipientů), kteří vyhledávají spíše zábavu, nebo bude určena pro serióznější 

publikum, které poţaduje hlavně informace. Tyto informace jsou pro diváky 

zprostředkované, neboť je nenabyli vlastní zkušeností, ale pomocí prostředníka. Tímto 

prostředníkem jsou podniky, jejichţ hlavním oborem je získávat informace, zpracovávat je 

a předávat dál recipientům neboli příjemcům. Souhrnně lze tyto podniky pojmenovat jako 

informační média.
1
 V této kapitole je vymezen pojem média, mediální podnik a zároveň 

také jeho řízení na trhu. Velký význam je zde přisouzen marketingu, reklamě 

a managementu. Druhá část této kapitoly je věnována příchodu televize Z1 na český 

mediální trh. 

2.1.Média 

Média jsou specifickým druhem podnikání, které se musí řídit zákony České republiky. 

Televizní a rozhlasové v České republice funguje na základě zákona 231/2001 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
2
 a zákona 

304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu 

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
3
 V této 

podkapitole jsou tyto zákony shrnuty a jsou uvedeny některé jejich důleţité paragrafy. Je 

zde přiblíţen také Technický plán přechodu zemského analogového vysílání na zemské 

digitální vysílání.
4
 Dále je zde objasněn pojem mediální trh se zaměřením na jeho specifika 

a také pojem mediální podnik.   

 

 

                                                 
1
 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011.  

2
 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5038-5064. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
3
 Zákon č. 304 ze dne 1. listopadu 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu 

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání. In: Sbírka zákonů české republiky. 

2001, částka 99, s. 4118-4124. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb099-

07.pdf 
4
 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD, ČTÚ: Přechod na digitální televizní vysílání v České republice. 

[online]. ČTÚ [2008]. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/digitalni-vysilani.html 
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2.1.1. Vymezení pojmu média 

Obecně je médium prostředek, který spojuje dvě, nebo více stran, zprostředkovává 

tedy jejich komunikaci. Zvláštní kategorií jsou pak média masová. Jejich základní funkcí je 

bavit a informovat své recipienty. Pod pojmem hromadné sdělovací prostředky můţeme 

zařadit periodický tisk, knihy, rozhlas, televizi, internet, výstavy a divadlo. Přestoţe jde o 

činnost specifickou, nesmíme zapomínat, ţe je to stále činnost podnikatelská a jako kaţdé 

podnikání má hlavní úkol – vytvářet zisk. Proto se snaţí uspokojit potřeby svých 

zákazníků, tedy diváků, čtenářů a posluchačů.
5
 U soukromého televizního vysílání jsou 

podle Bednáře klienty inzerenti, a diváky je moţné pojímat jaké produkt, který médium 

inzerentům nabízí.
6
 Podle Köppla je nutné, zaměřit se i na recipienty, kteří jsou také 

klienty televize, přestoţe za sledování soukromé celoplošné stanice nic neplatí. 
7
 

2.1.2. Dělení média 

Rozdělení médií je velice důleţité pro manaţerské rozhodování. Na rozhodnutí, 

který typ média vybereme, pak záleţí plánování, strategie a volba prostředků, kterými 

budeme na příjemce působit. Recipient, tedy divák, posluchač a čtenář, je ve své podstatě 

kupující. Pokud se média příliš zaměřují na to, co recipient chce, hrozí zde nebezpečí 

bulvarizace. Dostáváme se tedy k prvnímu moţnému dělení medií na bulvární a seriózní.
8
 

V současnosti není hranice mezi seriózními a bulvárními médii tak výrazná, jako 

v minulosti. Bulvární média totiţ poskytují podle Bednáře „specifickým způsobem, ale 

přeci jen kvalitní obecné zpravodajství. Některá média, která se sama deklarují jako 

seriózní, pak poţívají postupy obvyklé pro tradiční bulvární média.“
9
 

- Dále dělíme média na veřejnoprávní a soukromá. O veřejnoprávních médiích na 

českém trhu můţeme vţdy říct, ţe jde o média seriózní. Soukromým médiím 

nemůţe nikdo diktovat, jaký obsah mají svým příjemcům nabídnout. Jsou 

limitovány pouze svou licenční smlouvou a podmínkami v ní uvedenými. To ale 

neznamená, ţe soukromá média nelze označit za seriózní.
10

 Bednář tvrdí, ţe se 

často stává, ţe „v mediálním průmyslu konzument výrobku není totoţný s platícím 

                                                 
5
 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  

6
 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011.  

7
 Hloubkový rozhovor s Danielem Köpplem. Praha, 12. 4. 2012. (celý rozhovor viz. Příloha č. 2) 

8
 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  

9
 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 17.  

10
 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  
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zákazníkem.“
11

 S tím lze souhlasit pouze v případě, ţe autor vzal v potaz 

veřejnoprávní média, která část svých příjmů získávají z koncesionářských 

poplatků. Příjmy z koncesionářských poplatků v současnosti tvoří aţ 90% příjmů 

veřejnoprávní televize.
12

 Hlavní rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii 

je tedy ve zdrojích jejich příjmů. Soukromá média tedy „ţiví“ reklamní čas, který 

nabízejí inzerentům, zatímco veřejnoprávní média získávají prostředky 

z koncesionářských poplatků a dále také částečně z reklamy, jejíţ mnoţství je ale 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání výrazně omezeno.
13

  

 

Důleţité je také rozlišit, jak pojímají veřejnoprávní a soukromá média své 

recipienty. Vzhledem k tomu, ţe veřejnoprávním médiím plynou ze strany diváků 

koncesionářské poplatky, lze je označit jako kupující. Soukromá média poskytují 

divákům svou sluţbu zdarma a jejich hlavním zdrojem příjmů jsou inzerenti, kteří 

v médiích zadávají reklamu. Proto také soukromá média nemusí ztotoţňovat diváky 

se svými klienty. Podle Bednáře jsou produktem.
14

 Pojímat své recipienty pouze 

jako produkt je v mediálním podnikání velkou chybou. Pokud by se vedení 

mediálního podniku zaměřovalo pouze na potřeby inzerentů a potřeby recipientů by 

nebralo v potaz, snadno by došlo k tomu, ţe by o zájem recipientů přišli. Pak by 

v podstatě ztratili i o zájem zadavatelů reklamy.
15

  

 

Pokud jde konkrétně o televizní vysílání, počet diváků určuje sledovanost, a čím 

vyšší je sledovanost, s tím větším zájmem inzerentů se médium setkává. Soukromé 

televize se také snaţí uspět u svých recipientů, i kdyţ vysílání je pro ně zdarma.  

V soukromých médiích je, dle mého názoru, v současnosti počet recipientů 

nejdůleţitějším ukazatelem jejich úspěšnosti. Český mediální trh je totiţ řízen 

hlavně objemově. Tato média kromě sponzorských darů a reklamy ţádné jiné 

příjmy očekávat nemohou.
16

 Soukromým médiím tedy plyne většina jejich příjmů 

z reklamy. O to více se musejí marketingové oddělení snaţit o efektivní propagaci 

soukromé stanice. Soukromá televize má jednodušší zaměstnaneckou strukturu. 

                                                 
11

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 14. 
12

 Hloubkový rozhovor s Danielem Köpplem. Praha, 12. 4. 2012. (celý rozhovor viz. Příloha č. 2) 
13

 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  
14

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada. 2011. 
15

 Hloubkový rozhovor s Danielem Köpplem. Praha, 12. 4. 2012. (celý rozhovor viz. Příloha č. 2) 
16

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada. 2011. 
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Dokáţe s poměrně malým počtem zaměstnanců to samé, co veřejnoprávní stanice.  

Vysílají nepřetrţitě, v porovnání s veřejnoprávní stanicí ale s třetinovým počtem 

zaměstnanců. Mají v porovnání s ní mnohem objemnější obchodní a marketingové 

oddělení. 
17

  

 

Existují také média, která nepotřebují masové publikum, aby o ně měli inzerenti 

zájem. Taková média si na trhu vybudovala silnou pozici díky své image. Inzerenti 

jsou ochotni také platit za reklamu, pokud je v daném médiu cílová skupina, která 

je zajímá a na kterou se chtějí zaměřit. 
18

 

 

- Média můţeme dále rozdělit na horká a chladná. Tyto dva pojmy uvedl do praxe 

Mc.Luhan v roce 1984. Jde o rozlišení médií podle toho, jak jsou naplněny daty. 

Horká média jsou taková, která nevyţadují přílišnou účast recipienta. Rychle ho 

vtáhnou do svého světa mediální působnosti. Určení je ale pouze relativní, a to 

v rámci porovnávání dvou médií. V porovnání s novinami, kdy se musí příjemce 

soustředit na čtení, je rozhlas horké médium. Pokud budeme porovnávat televizi 

a rozhlas, pak bude rozhlas chladné médium, protoţe vyţaduje představivost 

recipienta a televize nikoliv.
19

  

 

- Média lze ještě dělit do tří základních kategorií na obecná, specializovaná 

a odborná. Obecná média jsou taková, která mají široký záběr recipientů. Jsou 

určena široké veřejnosti a to té také musí přizpůsobit svůj obsah. Nabízejí 

recipientům určitý podíl informací, vzdělávání a zábavy. Zde je moţné jako příklad 

uvést ČT1, Český rozhlas Ostrava nebo Lidové noviny. Specializovaná média jsou 

taková média, která buďto specializují svůj obsah, nebo se zaměřují na určitý okruh 

recipientů. Recipientem můţe být kdokoliv, bez ohledu na svou intelektuální, nebo 

profesní úroveň, musí ale mít o danou problematiku zájem. Příkladem můţe být 

Nova Cinema, časopis Betynka, nebo rádio Evropa. Posledním rozdělením v této 

kategorii jsou média odborná. Tato média se podrobně věnují určitému oboru, nebo 

tématu. Můţe jít o vědecké zaměření, odborně populární a jiné.
20

 Dle mého názoru 

se televize Z1 za dobu svého vysílání řadila do dvou z těchto kategorií. Byla 

                                                 
17

 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  
18

 Hloubkový rozhovor s Danielem Köpplem. Praha, 12. 4. 2012. (celý rozhovor viz. Příloha č. 2) 
19

 STOLIČNÝ, Petr. Management mediálních procesů. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2008.  
20

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada. 2011. 
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médiem, které nabízelo podíl ekonomického zpravodajství, zábavy, 

dokumentárních a vzdělávacích pořadů, celkově tedy působila jako částečně 

specializované a částečně odborné médium.
21

 

2.1.3. Legislativní rámec 

Za média, odpovídá stát. Udává právní rámec, na jehoţ základě média fungují.
22

 Dle 

§2a zákona 231/2001 Sb. je za rozhlasové a televizní vysílání povaţováno šíření 

rozhlasového a televizního programu a také teletextu. Toto šíření je určeno veřejnosti, 

která jej můţe přijímat v kódované, nebo nekódované formě, a buďto pomocí zemského 

vysílacího rádiového zařízení, kabelových systémů a satelitů. Za celoplošné vysílání je dle 

zákona 231/2001 §2c povaţováno takové vysílání, které „můţe přijímat alespoň 70% 

obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.“ 

23
 

- Místním vysíláním je dle zákona 231/2001 Sb. takové televizní, nebo rozhlasové 

vysílání, které je svým dosahem určeno jen určité územně vymezené oblasti a které 

je pro tuto oblast také vytvářeno. 
24

 

 

- Provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání je dle zákona 231/2001 

právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, zodpovídá za obsah tohoto 

programu, a která tento program buďto sama šíří, nebo jej nechává šířit třetí 

osobou. Provozovatelem televizního a rozhlasového vysílání můţe být podle 

zákona 231/2001 Sb. právnická osoba, která sídlí v České republice, musí mít 

právní formu obchodní společnosti a musí být zapsána v obchodním rejstříku. 

Provozovatelem televizního a rozhlasového vysílání můţe být fyzická osoba. Musí 

být plně způsobilá k právním úkonům a musí mít trvalý pobyt v České republice. 

                                                 
21

 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. RRTV: Rozhodnutí o udělení kompenzační 

licence ze dne 8.dubna 2008. RRTV [8. 4. 2008]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z:  

http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/1516468.pdf 
22

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě. Přeloţil Tomáš Trampota. 

Praha: Portál, 2008.  
23

 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5038-5040. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
24
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Pokud je takovéto osobě udělena licence nebo registrace, musí se zapsat do 

Obchodního rejstříku.
25

 

 

- Provozovatelem převzatého vysílání je buďto právnická, nebo fyzická osoba, která 

můţe rozhodovat o sloţení programů převzatého vysílání a dále tyto programy 

sama šíří, nebo je nechává šířit prostřednictvím třetích osob. Provozovatel 

převzatého vysílání svou činnost provozuje na základě registrace. Tato registrace 

opravňuje jejího drţitele k převzatému vysílání prostřednictvím druţic (satelitní 

vysílání), nebo kabelového systému (kabelové televize).
26

 

2.1.4. Technický plán přechodu zemského analogového vysílání na zemské 

digitální vysílání (TPP) 

Český telekomunikační úřad zpracoval TPP v souladu s Koncepcí rozvoje digitálního 

vysílání v České republice. V technickém plánu přechodu byla stanovena lhůta vypnutí 

analogového vysílání a tedy nejpozdější termín přechodu analogového na digitální 

vysílání. Mimo regionů Zlínska a Jesenicka, kde přechod v tak krátké době nebyl moţný 

z technických důvodů, bylo analogové vysílání vypnuto 11. listopadu 2011.  V Technický 

plán přechodu zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání byly dále 

stanoveny podmínky a postupy procesu rozvoje elektronických komunikací v rámci 

digitálního televizního vysílání v České republice.
27

  

Povinnost stanovení lhůty přechodu ze zemského analogového na zemské digitální 

vysílání byla dána i zákonem 304/2007 Sb. V článku II se hovoří o nutnosti stanovit v TPP 

také minimální pokrytí v rámci České republiky a také, ţe při přechodu nesmí být pokrytí 

signálem sníţeno, mimo případy, kdy existují odůvodněné přírodní, nebo technické 

překáţky. TPP stanovil datum vypnutí analogového vysílání na 11. listopadu 2011. 

Výjimkou jsou dva regiony, a to Zlínsko a Jesenicko, kde nebyla digitalizace z technických 

                                                 
25

Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5038-5040. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
26

 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5038, 5049. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
27
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důvodů v daném termínu moţná. Zde bude analogové vysílání ukončeno 30. června 

2012.
28

  

  České Radiokomunikace zajistily digitalizaci českých médií. V současnosti 

provozují tři ze čtyř multiplexů, neboť koupily společnost Czech Digital Group (CDG). 

V multiplexu 3, který provozovala společnost CDG a který v současnosti vlastní České 

Radiokomunikace, vysílala mimo jiné také televize Z1. České Radiokomunikace postupně 

vyměnily analogové vysílače za digitální. Jejich umístění je vidět na obrázku 2.1.
29

 

Obrázek 2.1 Rozmístění vysílačů v rámci digitalizace ČR 

Zdroj:http://www.radiokomunikace.cz/cz/images/content/newsletter/prosinec2010/mapa_muxs_15

102010.pdf 

                                                 
28

Zákon č. 304 ze dne 1. listopadu 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením 

přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání. In: Sbírka zákonů české 

republiky. 2001, částka 99, s. 4119. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb099-

07.pdf  
29

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, České Radiokomunikace: České Radiokomunikace kupují společnost 

Czech Digital Group. [online]. ČR [13. 12. 2010]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://www.radiokomunikace.cz/korporatni-sluzby/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktuality.html/2_457-Ceske-

Radiokomunikace-kupuji-spolecnost-Czech-Digital-Group 
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2.1.5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) sídlí v Praze a je to úřad, který 

vykonává správu v rámci rozhlasového a televizního vysílání. Dohlíţí na pluralitu 

programové nabídky, na pluralitu informací, stará se také o obsahovou nezávislost 

společně s dalšími povinnostmi uvedenými v zákoně o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Dohlíţí na to, aby byly dodrţovány právní předpisy spojené 

s televizním i rozhlasovým vysíláním, uděluje a vydává licence, rozhoduje o registracích 

a můţe tyto licence a registrace rušit. Dle zákona 231/2001 Sb. Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání vede evidenci fyzických a právnických osob, které provozují 

rozhlasové a televizní vysílání. Dále pravidelně zveřejňuje seznam registrací a nově 

udělených licencí, změny těchto licencí a registrací, monitoruje vysílání, ukládá sankce, 

stanovuje technické parametry v rámci oprávnění k vysílání a ovlivňuje státní politiku 

České republiky v rámci vysílání a rozvoje. 
30

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vypracovává společně s Českým 

telekomunikačním úřadem plán přidělení kmitočtového spektra, které je určeno pro 

rozhlasové a televizní vysílání. 
31

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má povinnost předkládat kaţdoročně 

Poslanecké sněmovně výroční zprávu, ve které je uveden seznam provozovatelů vysílání, 

situace v rozhlasovém a televizním vysílání, sankce a informace o zachovávání právních 

předpisů a o kontrolách, změny licenčních podmínek, neudělené licence a důvod jejich 

neudělení, informace o vyuţití kmitočtového spektra a návrhy na vyuţití moţných nových 

technologií. 
32

 

RRTV uděluje dle §12 zákona 231/2001 Sb. v licenčním řízení licence, které jejich 

drţitele opravňuje k televiznímu a rozhlasovému vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání uděluje licenci k vysílání pomocí vysílačů a dále prostřednictvím kabelových 

systémů a druţic. Licence je udělována na dobu určitou, je nepřevoditelná a u televizního 

                                                 
30

 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5040-5041. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
31
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vysílání je platnost licence 12 let. Provozovatel vysílání můţe podat ţádost o prodlouţení 

platnosti licence maximálně na dalších 12 let. 
33

 

Ţadatel o licenci musí pro účast v licenčním řízení splňovat následující podmínky. Na 

jeho majetek nesmí být prohlášen konkurz, ani konkurzní či vyrovnávací řízení. Účastník 

licenčního řízení nevstoupil do likvidace. Nesmí mu být prokázány daňové nedoplatky, ani 

nedoplatky na pojistném veřejného zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, ani na 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V posledních pěti letech mu nebyla zrušena 

licence, či registrace, pokud se tak nestalo na účastníkovu ţádost. Nebyl odsouzen za 

úmyslně spáchaný trestný čin, u právnických osob se toto nařízení týká fyzických osob ve 

statutárním, či kontrolním orgánu. Ţadatel nesmí být společníkem provozovatele vysílání 

ze zákona a nesmí být společníkem provozovatele obchodních společností zřízených 

provozovatelem ze zákona.
34

  

2.1.6. Mediální trh 

Mediální trh je moţné chápat jako kaţdý jiný trh, kde se setkává nabídka s poptávkou a 

proto je důleţité, vymezit také základní ekonomické pojmy. S ohledem na to, jak je lze 

pojmout v rámci mediálního trhu. 

- Potřeba je pociťovaný nedostatek. Člověk si uvědomuje, co chce a různými 

způsoby se snaţí tento nedostatek odstranit. Pro tuto práci je důleţité hlavně 

základní rozdělení potřeb, a to na fyzické a duševní. Fyzické potřeby jsou ty, které 

člověk musí uspokojit pro zachování své existence, tedy jídlo, pití, spánek 

a podobné bazální potřeby. Duševní potřeby jsou potřeby na vyšší úrovni, které 

potřebuje člověk uspokojit aţ ve chvíli, kdy uspokojil potřeby fyzické. Můţe jít o 

úspěch, vzdělání a v našem případě také o získávání informací. 
35

 

 

- Výrobky a služby uspokojují lidské potřeby. Výrobek je hmotnou věcí, jejíţ koupí a 

spotřebou člověk uspokojí svou potřebu, sluţba je uţitečná lidská činnost, která 

                                                 
33

 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5043-5044. Dostupné také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb087-01.pdf 
34
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zákonů. In: Sbírka zákonů české republiky. 2001, částka 87, s. 5044-5045. Dostupné také z: 
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svým průběhem také uspokojuje potřeby, ovšem nemá hmotný výstup.
36

 Noviny 

jsou jistě výrobkem, neboť si je můţe kupující fyzicky zakoupit v trafice a mají 

hmotnou formu. Ovšem pro televizního diváka je pořad v televizi sluţbou. Televize 

navíc nakupují od producentů pořady, například filmy nebo dokumenty, a ty jsou 

v této formě opět statkem, ovšem divák je vnímá v rámci vysílání jako sluţbu.  

 

- Výrobní faktory jsou vstupy do výrobního procesu, na jehoţ konci je výrobek nebo 

sluţba. Rozlišujeme tři základní druhy výrobních faktorů, a to práci, přírodní 

zdroje a kapitál. 
37

 

 

- Nositeli práce jsou lidé se svými znalostmi, schopnostmi a talenty. Mnoţství práce 

je určeno počtem lidí, kteří jsou ochotni pracovat, dále pak intenzitou práce 

a délkou pracovní doby. Jak kvalitní tato práce je, určuje kvalifikace lidí, jejich 

motivace a pracovní morálka. Cenou práce je mzda. 
38

 Toto samozřejmě platí také 

na mediálním trhu, s ještě větším důrazem na talent a kreativitu pracovníků. 
39

 

 

- Přírodní zdroje neboli půda je termín, který v ekonomii označuje zemědělskou 

půdu, pozemky pro stavbu budov, domy, silnice a také energetické zdroje, lesy, 

vodní toky a podobně. Cenou přírodních zdrojů je renta.
40

 I tyto výrobní faktory 

mediální podnik ve svém výrobním procesu potřebuje. Televizní společnost platí 

rentu těm, kterým přírodní zdroje patří. Ve světě existuje i model, kdy média 

přírodní zdroje vlastní a mohou dostávat rentu od těch, kterým je pronajímají. 

Příkladem můţe být pronájem filmových studií. 
41

 

 

- Kapitál jsou statky, které podnik uţívá ve výrobním procesu k výrobě dalších 

statků. Jsou to tedy výstupy ekonomiky, které se v dalším výrobním procesu stávají 

vstupem. Kapitál, který vstupuje do výrobního procesu opakovaně, se nazývá 

fixním kapitálem, zatímco kapitál, který vstupuje do výroby jen jednou a je 

                                                 
36
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spotřebován, nazýváme kapitálem oběţným. Cenou kapitálu je úrok.
42

 Vlastnictví, 

nebo pronájem tohoto výrobního faktoru je nezbytný pro fungování mediální 

organizace. Příkladem mohou být počítačové programy pro střih, výpočetní 

technika, kamery, mikrofony a podobně.  

 

- Princip efektivnosti je takový princip, kdy se ekonomické subjekt snaţí o získání 

maximálního uţitku za vynaloţení minimálních nákladů. Z převahy uţitku nad 

nákladem jim plyne výnos. Aby subjekt dosahoval výnosu, musí rozhodovat 

racionálně. Tato racionalita je omezena vědomostmi, znalostmi důsledků vlastních 

rozhodnutí, a také sociálními vazbami. Tento princip by měl být respektován 

v kaţdém podniku, včetně těch mediálních.
43

 

 

- Poptávka je vztah mezi cenou zboţí nebo sluţby a mnoţstvím, které je kupující 

ochoten za tuto cenu pořídit.
44

 Na mediálním trhu jde dle mého názoru o specifický 

druh poptávky, neboť, co se týče diváků, ti pouze ovlivňují, jak často budou daný 

televizní kanál sledovat, a to nezávisle na ceně. Výše koncesionářského poplatku se 

s počtem sledovaných hodin nezvyšuje a soukromé televize poskytují svým 

divákům vysílání zcela zdarma.
45

 Poptávka ze strany recipientů ale ovlivňuje 

poptávku úplně jinou, a to poptávku inzerentů. Zde jsou tedy dva typy poptávek. 

Poptávka po zábavě a informacích ze strany recipientů ovlivňuje poptávku 

inzerentů po koupi reklamního času, a ta uţ je cenou ovlivněna.
46

  

 

- Nabídka je určena vztahem mezi cenou zboţí a mnoţstvím za tuto cenu nabízením. 

Nabízené mnoţství je takové mnoţství, které chtějí prodat za dané časové období 

při určité ceně.
47

 Bylo jiţ řečeno, ţe cena sledovanost televize neovlivňuje a tak 

cena v tomto smyslu neovlivňuje ani nabídku. Cena reklamy ovšem můţe ovlivnit 

nabídku reklamního času inzerentům. To, jak velký úspěch u inzerentů televize má, 

pak ovlivňuje také nabídku, kterou televize poskytne svým recipientům. Pokud 

získá hodně finančních prostředků z prodeje reklamy, můţe si dovolit rozmanitější 

                                                 
42
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pořadovou nabídku, a tím si získá více recipientů, kteří přímo ovlivňují, jaký zájem 

budou inzerenti o reklamní časy mít.  

2.1.7. Mediální podnik 

Specifickým znakem mediálního podniku je, ţe je zde nutné zaměřit se na dvě cílové 

skupiny.
48

 Jak tvrdí Bednář „masová média jsou v prvé řadě průmysl.“
49

 Aby vytvořila 

svůj výrobek, pouţívají stejných částí, komponentů a práci různých odborníků, stejně jako 

všechny ostatní podniky. Musí si určit, co budou nabízet, za jakou cenu, pro koho, a jak 

budou svou sluţbu, nebo výrobek propagovat. Jak uţ bylo výše naznačeno, v rámci 

mediálních podniků pracuje i skupina lidí, kteří se v běţných podnicích většinou 

nevyskytují. Jsou to lidé s uměleckým zaměřením, tedy reţiséři, dramaturgové, redaktoři, 

ţurnalisté, spisovatelé, hudebníci a podobní. Je nutné říct, ţe s těmito lidmi není vţdy 

snadná spolupráce, neboť jde většinou o individualisty, lidi s vlastní fantazií, kteří jsou 

velice vynalézaví, ale také egocentričtí. Tito lidé se neradi podřizují a občas je s nimi 

obtíţná komunikace. Jsou ovšem pro mediální organizaci nepostradatelní a proto se jim 

musí management přizpůsobit.
50

 V této kapitole je také nutné vymezit několik základních 

ekonomických pojmů. 

- Podnik je mikroekonomickou produkční jednotkou, která samostatně kalkuluje, 

v určitém ekonomickém prostředí nakupuje výrobní faktory, a ty mění v jistých 

technologických podmínkách na výrobky a sluţby, které v daném ekonomickém 

prostředí prodává. Podniky se rozlišují podle své právní formy, např. obchodní 

společnosti - komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost.
51

  

 

- Cílem podniku je, mimo neziskové organizace, snaţit se o takovou kvalitu, cenu 

a objem produkce, které vedou k maximalizaci zisku. Tento cíl můţe podnik 

sledovat v krátkém i v dlouhém období, přičemţ podnik se můţe v krátkém období 

maximalizace zisku vzdát, aby tohoto docílil v období dlouhém. Mimo to můţe 
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podnik sledovat i cíle mimoekonomické, jako např. zvýšení společenské prestiţe 

a image a i tyto cíle napomáhají k dosaţení primárního cíle – maximalizace zisku.
52

  

 

- Produkce firmy je výrobní proces, ve kterém se vstupy kombinují a přetváří na 

výstupy, které mají směnnou hodnotu. Výrobní proces vyţaduje různé druhy 

výrobních faktorů.
53

 

 

- Technologii lze obecně chápat jako znalost principů, které je moţné uţitečně 

aplikovat ve výrobním procesu. Podle Jurečky „je v ekonomice technologie 

chápána jen jako nejobecnější souvislosti výrobního procesu, přičemţ největší 

pozornost je věnována vztahu mezi náklady a výsledky výrobního procesu.“
54

  

 

- Technika je způsob aplikace technologických procesů v průběhu produkce, nebo při 

poskytování určitých sluţeb.
55

  

2.1.8. Specifika televize jako jednoho z druhů podnikání 

Pro televizi je zcela nezbytná reklama, a to nejen kvůli prodejním časům, ale také 

k propagaci sebe sama. V této podkapitole je důleţité vymezit dva základní pojmy. 

- Marketing je dle Kobery „proces plánování, a realizování koncepce, tvorby cen, 

propagace a distribuce myšlenek, zboţí a sluţeb s cílem vytvářet takové směny, 

které uspokojí cíle jednotlivce i organizace.“
56

  

 

- Reklama je podle Kobery (1994) jedním z „faktorů marketingového mixu.“
57

 Je to 

jeden ze způsobů komerční komunikace a snaţí se o doručení určitého sdělení 

cílové skupině. Na základě tohoto sdělení je očekávána změna chování recipienta, 
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hlavně chování nákupní.
58

 Reklamy jsou vysílání v reklamních blocích, coţ jsou 

časové úseky ve vysílání, které musí být podle zákona odděleny znělkou.
59

  

 

Dle zákona 231/2001 Sb. je za reklamu povaţováno jakékoliv veřejné oznámení, 

které je vysíláno za úplatu nebo jinou protihodnotu, nebo je také vysíláno pro 

vlastní propagaci provozovatele vysílání. Je určená k podpoře prodeje, nákupu nebo 

pronájmu výrobků nebo sluţeb.“
60

 

 

Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání také 

vymezuje pojmy teleshopping a sponzorování. Teleshopping je za úplatu nebo 

jinou protihodnotu do vysílání zařazená přímá nabídka zboţí nebo sluţeb. 

Sponzorování je příspěvek, který je poskytnut osobou neprovozující televizní ani 

rozhlasové vysílání. Tento příspěvek je určen k propagaci jména, obchodní firmy či 

značky sponzora, jeho výrobků a sluţeb. 
61

 

Televize je v současné době nejsilnějším médiem, co se ovlivnění recipientů týče. 

Současné společnosti poskytuje zábavu a je zdrojem komplexních informací.
62

 Vnímání 

televize můţe být buď aktivní, nebo pasivní. Pasivním vnímáním je myšleno, ţe recipient 

televizi pouze sleduje, přepíná programy, ale nijak se do chodu televize neangaţuje. 

Aktivní vnímání je takové, kdy se můţe recipient online podílet na vytváření programu, 

pomocí SMS zpráv, telefonu, můţe reagovat, diskutovat s herci, moderátory a podobně.
63

 

Pokud dá vedení televize recipientům moţnost, aby se aktivně zapojili do vysílání, můţe si 

tím získat jejich zájem. 
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Vzhledem k tomu, ţe televizní vysílání přitahuje velké počty diváků, můţe si 

zavedená televize se stabilním mnoţstvím recipientů diktovat i vysoké ceny za reklamu, 

kterou vysílá. V přepočtu na jednoho diváka, který reklamu zaznamená, je to nejlevnější 

způsob jejího masového šíření.
64

 V grafu 2.1 jsou uvedeny nejvýznamnější kategorie 

zadavatelů reklamních časů. 

Graf 2.1 Top 10 kategorií ceníkových hodnot reklamního prostoru od 1. 12. 2011 do 31. 12.2011

 

Zdroj: http://admosphere.cz/index.php?action=media_news&lang=cze#201204041 

 

Moţnost vysílání reklamy v televizi je výhodná pro obě strany, neboť televizi reklama 

zaplatí náklady na provoz televize a přináší zisk, navíc propaguje inzerenta, který si 

reklamní čas zaplatí a můţe tak ovlivnit masy diváků.
65

 Spojení obrazu a zvuku je mocný 

nástroj. Reklamní spoty v televizi mají navíc velmi rychlý účinek a pomáhají vytvořit 
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výrobcům určitou image. Cena za reklamní čas je ovlivněna dvěma faktory, a to 

sledovaností televize, která reklamu vysílá, a vysílacím časem.
66

 

- Vysílací čas lze u televizního vysílání rozdělit na dva, a to na Prime-time a Off-

time. Prime-time je vysílací čas, ve kterém má médium, v tomto případě televize, 

nejvyšší sledovanost z celého dne. Tomuto času je ze strany televize věnována 

největší pozornost a to také proto, ţe se na tento čas soustředí inzerenti. Obvykle je 

Prime-time v televizním vysílání vymezen časem mezi 19:00 a 23:00. 
67

Off-time je 

vysílací čas mimo Prime-time. Jde o čas, který je pro inzerenty levnější, ale také 

méně atraktivní, protoţe sledovanost je mnohem niţší.
68

 

 

- Reklamní blok je část ve vysílání, která je určena pro vysílání reklamních spotů. 

Dle zákona 231/2001 Sb. musí být oddělen od ostatního vysílání znělkou. 
69

  

 

- Sledovanost televize je měřena pomocí takzvaných „peoplemetrů.“ Společnost 

Mediaresearch, která provádí měření pomocí peoplemetrů v České republice, uvádí, 

ţe „peoplemetr je elektronické zařízení, které je připojeno k televizi a slouţí 

zejména k zaznamenávání sledovanosti televize a uţívání televizní techniky (videa, 

satelitu,…) jednotlivými členy, resp. hosty televizní domácnosti, která se účastní 

měření sledovanosti televize.“
70

 Mezi lidmi, u kterých je umístěn peoplemetr, musí 

být zastoupen stejný poměr mladých a starých lidí, vysokoškoláků, nebo například 

lidí s připojením k internetu, jako je jejich poměr v celé České republice. 

V současnosti má peoplemetr v České republice asi 1 830 domácností, data jsou 

zpracovávány denně asi z 1 650 z nich. Účastníci měření získávají za zapojení do 

průzkumu věcné odměny. Pokud se rozhodnou odjet na více neţ dva dny, musí toto 

rozhodnutí agentuře sdělit. Ta ověřuje elektronické výsledky měření, a to náhodně 

telefonem. Agentura měří sledovanost všech stanic ze všech přijímačů, ať uţ jde o 
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satelit, kabelovou televizi, nebo vysílání přes anténu a IPTV připojení (připojení 

přes internet). Výsledky měření jsou přesné na 1 sekundu a dále jsou známy 

informace o pořadech, sociodemografické informace o rodinách, které peoplemetr 

vlastní, a také informace o kaţdém respondentovi zvlášť. 
71

 

 

- Rating uvádí procento dané cílové skupiny, které bylo zasaţeno reklamou. Je 

moţné jej uvádět v procentech, nebo v celých číslech. Udává sledovanost.
72

 

 

- Tv Share je podíl na sledovanosti televize. Váţe se k určitému vysílacímu času a 

k určité cílové skupině. Jedná se o podíl určité televizní stanice, nebo určitého 

televizního pořadu na celkovém sledovaném čase. Jsou zde započítání jen diváci, 

kteří v danou dobu danou televizní stanici nebo pořad sledovali. Je vyjádřen 

v procentech a vţdy se vztahuje k určité cílové skupině.
73

 

 

- Cena reklamy je vyjádřena násobkem počtu Ratingových bodů a Referenčního 

CPP. Cena Referenčního CPP je dána vysílacím časem, můţe být také určena 

ročním obdobím, určitým měsícem, nebo i datem (např. Vánoce). Koeficient CPP 

udává 1% dospělých diváků (15+), které v danou dobu televizi sledují. Cena za toto 

1% zasaţených diváků je v České republice na jedno odvysílání třicetiminutového 

reklamního spotu asi 23 500 Kč.
74

  

 

Počet Ratingových bodů je dán průměrnou sledovaností reklamního bloku. Je určen 

buďto dle oficiálních dat, nebo odhadem. Inzerent má právo v objednávce zadat 

minimální počet Ratingových bodů, které budou umístěny v Prime-Time a v Off-

Time. K ceně reklamy je inzerentovi zaúčtována také Daň z přidané hodnoty 

v souladu s právními předpisy České republiky. 
75
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Pro stanovení ceny reklamního spotu je se Referenční CPP násobí koeficientem, 

který závisí na kalendářním měsíci, nebo jen jeho části a dále na části dne. Výše 

koeficientu je uvedena v tabulce č. 2.1.
76

 Tyto hodnoty jsou převzaty z dokumentu 

CET 21 s.r.o. Cenové podmínky propagace na TV Nova, Tv Nova Cinema a novém 

kanále, jsou pouze orientační a mohou se u jednotlivých televizních programů lišit. 

Cena odvysílání reklamního spotu se dále odvíjí od jeho délky. Standardní délka 30 

vteřin má přidělen koeficient 1, do 10 vteřin má koeficient 0,5 a 60vteřinový 

reklamní spot má koeficient 2. Ostatním časovým délkám jsou přiděleny 

koeficienty mezi těmito hodnotami.
77

 Tyto hodnoty jsou převzaty z materiálů CET 

21. s.r.o., jsou orientační a mohu se u jiných provozovatelů televizních stanic lišit.  

Cenu odvysílání reklamního spotu mohou sníţit slevy ze strany poskytovatele 

reklamního času. CET 21 s.r.o. poskytuje například slevy za včasné uzavření 

objednávky, první reklamní kampaň a za předplatbu. 
78

 

Tabulka 2.1 Koeficient ovlivňující cenu odvysílaného reklamního spotu 

Kalendářní měsíc Koeficient v Prime-Time Koeficient v Off-Time 

Leden 0,8 0,75 

Únor 0,8 0,75 

Březen 1 0,75 

Duben 1,25 0,75 

Květen 1,25 0,75 

Červen 1,1 0,75 

Červenec 0,8 0,75 

Srpen 0,8 0,75 

Září 1,1 0,75 

Říjen 1,3 0,75 

Listopad 1,3 0,75 

Prosinec (1. - 23.) 1 0,75 

Prosinec (24. - 31.) 0,8 0,75 

  Zdroj: Nova.cz/reklama 
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Obvyklý reklamní spot má okolo dvaceti aţ třiceti vteřin.
79

 Kromě vysílacího času je 

moţné si také zvolit přímo pořad, ve kterém se bude reklama vysílat. Další moţností 

reklamy je sponzoring. Obvyklá délka je okolo deseti vteřin a vysílají se v rámci určitého 

pořadu. Cena této reklamy je pak určena buď na jeden díl, nebo měsíčně. Televize také 

můţe vysílat teleshopping, obvykle v méně lukrativních časech, například v noci, nebo 

dopoledne. Cena se pohybuje od 1500 Kč do 1600 Kč za 1 minutu. Televizní stanice 

produkují také pořady, které jsou ve své podstatě reklamou. Jedním z příkladů můţe být 

pořad Mladší o pár let, který podporuje plastickou chirurgii. Navíc televize můţe vysílat 

takzvaný selfpromotion, coţ je propagace vlastních produktů, příkladem ze současnosti je 

webový portál voyo.cz, kde televize Nova vysílá své pořady za poplatek bez reklam, nebo 

bezplatně s častou reklamou. Na tento pořad vysílá Tv Nova reklamu.
80

 

U vysílání reklamy a její akceptací diváky mohou nastat dvě nechtěné situace. Jde o 

takzvaný zipping a zapping. Zipping je případ, kdy diváci odcházejí v době reklamy od 

obrazovky, a toto televize ovlivnit nedokáţe. Druhá situace, tedy zapping, nastává tehdy, 

kdyţ diváci přepínají televizní kanály v době reklamy. Televize se proti tomuto ignorování 

reklamy mohou bránit, a to tím, ţe všechny vysílají reklamní spoty ve stejnou dobu a divák 

se tedy reklamě nevyhne na ţádném kanále.
81

 

Hlavním cílem televize jako podniku je vytvářet zisk. Toho dosáhne, pokud uspokojí 

potřeby zákazníků tak, jak si to oni přejí. Management televize se musí rozhodnout, jak 

moc se uchýlí k bulváru, jak moc bude zachovávat etický kodex. Divák si totiţ přeje 

senzaci a zajímavé zprávy. Televize zaměřená na jedno téma, ještě k tomu seriózní má na 

mediálním trhu dle mého názoru nelehký úkol. Stoličný tvrdí, ţe přestoţe „nelze být 

současně příkladně etický a podnikat v mediální oblasti, musí být prvořadým úkolem 

managementu, stále se o to snaţit.“
82
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2.2.Příchod televize Z1 na český mediální trh 

Projet soukromé televize Z1 byl vytvořen v roce 2004. V této době nebyla na trhu 

ţádná televize se zpravodajským zaměřením a Z1 měla být první tohoto druhu.
83

 V 

licenčních podmínkách je uvedeno, ţe televize s názvem Z1, jejímţ provozovatelem byla 

První zpravodajská a.s., měla vysílat 24 hodin denně a byla profilována jako zpravodajsko-

publicistická stanice. V dalších programových podmínkách je uvedeno, ţe podíl 

zpravodajství z celkového vysílacího času měl tvořit minimálně 25%.
84

 V rámci této 

kapitoly je pro pochopení důleţité vymezit několik pojmů. 

- Pozemní vysílání je vysílání pomocí ukotvených vysílačů a přijímané pomocí 

antén. Pro příjem je také nutné pořízení set-top boxu, nebo televizoru s vestavěným 

set-top boxem. Pro diváky je pozemní vysílání nejlevnější, neboť kromě pořízení 

jiţ zmiňovaného set-top boxu je zcela zdarma.
85

 Na druhou stranu jde o způsob 

šíření signálu, který je pro provozovatele televizních stanic nejdraţší. 

 

- Satelitní vysílání je způsob šíření televizního signálu pomocí satelitu a satelitního 

přijímače. Pro diváky je tento způsob sledovaní televize draţší, neboť je nutné 

pořídit si jiţ zmíněný přijímač – box, nebo anténu. Základní programovou nabídku 

pak sledují diváci zdarma a další programy si mohou připlatit. 
86

 Pro provozovatele 

televizních programů jde o levnější způsob vysílání. 
87

 

 

- Kabelové vysílání je také levnější variantou pro provozovatele televize, je ale draţší 

pro recipienty, Ti si musí přes kabel nechat kabelovou televizi zavést a měsíčně 

platit paušální poplatky, jejichţ výše se odvíjí od zvoleného programového 

balíčku.
88
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- Analogové vysílání je původní způsob šíření signálu. V současnosti je nahrazen 

vysíláním digitálním. Modulací tohoto analogového signálu byly přenášeny barvy i 

zvuk a to pomocí elektromagnetických vln. Kaţdá frekvence nesla pouze jednu 

televizní nebo rádiovou stanici.
89

 Signál analogového vysílání byl často rušen, 

a proto neposkytoval divákům přílišnou kvalitu obrazu a zvuku. Jedním z důvodů 

zrušení analogového vysílání bylo, ţe kapacita tohoto vysílání byla značně 

omezena a nebylo moţné ji dále zvětšovat. Kmitočtové spektrum bylo před 

zrušením analogového vysílání zcela vyuţito a ţádné nové televizní stanice neměly 

šanci začít analogově vysílat.
90

  Nejzazší termín přechodu z analogového na 

digitální vysílání byl Technickým plánem přechodu určen na 11. listopadu 2011.
91

 

 

- Pozemní digitální vysílání (DVB-T, neboli Digital Video Broadcasting - 

Terrestrial) je systém pozemního vysílání, který 11. listopadu 2011 nahradil 

analogové pozemní vysílání.
92

 Obraz a zvuk jsou rozloţeny do mnoha elementů, 

kterým je přiřazeno číslo. Číselný kód je mnohem odolnější vůči rušivým jevům 

a je přenášen k dekodéru (set-top boxu), který převede číselný kód opět na obraz 

a zvuk.
93

 Jeho výhodou je vysoký příjem signálu, kvalitnější obraz a větší mnoţství 

televizních stanic s mnoha doplňkovými sluţbami. Zemské digitální vysílání je 

zprostředkováno pevně ukotvenými vysílači a přijímáno pomocí antény. Pro příjem 

digitálního signálu je nutné pořízení set-top boxu.
94

  

 

- Multiplex nahradil vysílací kanály, v rámci kterých bylo moţno vysílat jen jeden 

televizní program. V jednom multiplexu je moţné v současnosti vysílat několik 

televizních programů. V České republice existují 4 multiplexy. V Multiplexu 1 

vysílají veřejnoprávní stanice, tedy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport a stanice Českého 

rozhlasu. V Multiplexu 2 vysílají komerční stanice a jeho provozovatelem jsou 

                                                 
89

 MEDIA GURU. Mediální slovník: Analogové vysílání [online]. Media Guru. [2012]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/analogove-vysilani/ 
90

 DUSPIVA, Zdeněk. Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. 
91

 MEDIA GURU. Mediální slovník: Analogové vysílání [online]. Media Guru [2012]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/analogove-vysilani/ 
92

 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD. ČTÚ: Tisková zpráva ze dne 2. listopadu 2011[online]. ČTÚ [2. 

11. 2011]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z:  

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=8437 
93

 DUSPIVA, Zdeněk. Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. 
94

 DIGITÁLNĚ.CZ Příjem vysílání přes anténu - zemské vysílání DVB – T [online]. Digitálně.cz [2009]. [cit. 

2012-04-10]. Dostupné z: http://www.digitalne.tv/zemske-digitalni-vysilani/ 

http://www.digitalne.tv/zemske-digitalni-vysilani/


28 

 

České Radiokomunikace. V tomto multiplexu vysílají televizní stanice Nova, Nova 

Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov. Multiplex 3 provozuje 

společnost CDG, jejímţ vlastníkem jsou rovněţ České Radiokomunikace.  V tomto 

multiplexu vysílá Prima Love, rádio Proglas a v minulosti zde vysílaly také TV 

Public a televize Z1. Multiplex 4 provozuje společnost O2. V tomto multiplexu 

vysílá Óčko, ČT HD a Nova HD. 
95

 

Jak jiţ bylo výše popsáno, digitální vysílání umoţnilo vstup nových televizí na trh, 

neboť v analogovém vysílání uţ nebyla ţádná volná frekvence, na které by mohla 

jakákoliv nová televize vysílat. Proto také Rada pro rozhlasové vysílání vypsala konkurz 

na 6 čistě digitálních televizí. V roce 2006 RRTV udělila licence šesti projektům, kromě 

televize Z1 se jednalo například o hudební televizi Óčko, nebo Tv Barrandov. Televize Z1 

vysílala v Multiplexu 3, kde byly kromě jejího provozovatele První zpravodajská a.s. 

zařazeny ještě TP Pohoda s.r.o., Regionální televizní agentura a.s. a Televize Prima. 

V červnu 2006 vyhověl Městský soud v Praze ţalobě společnosti CET 21 s.r.o., která 

poţadovala zrušení rozhodnutí RRTV o neudělení licence novým televizním kanálům 

Televize Nova. Tímto rozhodnutím se zrušily také licence vydané v témţe roce televizi Z1 

a dalším pěti.
96

 

Podle čl. IV odst. 5 zákona č. 304/2007 Sb. udělí rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání kompenzační licenci na ţádost osobě, které byla jiţ jednou udělená licence 

k celoplošnému zemskému digitálnímu vysílání odebrána, a to na základě ţaloby, která 

byla podána proti rozhodnutí RRTV o udělení této licence.  Drţitel kompenzační licence je 

povinen zahájit vysílání nejpozději do 360 dní ode dne, kdy byla tato licence udělena, 

v opačném případě licence po uplynutí této lhůty zaniká.
97
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Společnost první zpravodajská a.s. toho vyuţila, a získala kompenzační licenci do 

11. listopadu 2011, coţ bylo oficiální datum definitivního ukončení analogového 

vysílání.
98

 Pak mohla televize poţádat o prodlouţení licence, nebo se zaregistrovat.
99

 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) byla 6. března 2008 doručena 

ţádost společnosti První zpravodajská a.s. o udělení kompenzační licence, která se týkala 

provozování televizního programu Z1. V licenčních podmínkách bylo uvedeno, ţe televize 

bude vysílat nepřetrţitě 24 hodin denně a ţe se jedná o stanici zpravodajsko-publicistickou, 

která bude vysílat celoplošně na území České republiky. Programové podmínky, které 

RRTV vedly k udělení licence, byly tyto: podíl zpravodajství měl tvořit minimálně 25% 

z celkového vysílacího času, tedy celkem 350 minut denně, průměrně alespoň 15 minut 

kaţdou hodinu. Publicistická část vysílání měla být tvořena dokumenty, magazíny, 

dokumentárními seriály a pořady s prvky ţánru reality.
100

 

Program televize Z1 mělo dle licenčních podmínek tvořit zejména seriózní 

zpravodajství bez bulvárních prvků. Kaţdý den měl být do programu zařazen magazín 

„Střední Evropa“. Dále mělo být zpravodajství doplněno publicistickými pořady, 

rozhovory, tématy dne a ekonomickým zpravodajstvím, dokumenty se zaměřením na 

historii, volný čas, cestování, vědu, techniku a gastronomii.
101

 Programové schéma je 

znázorněno v tabulce 2.2. 

Podíl evropské tvorby měl tvořit 70% vysílacího času, přičemţ podíl evropské 

nezávislé tvorby měl tvořit 40% vysílacího času a podíl evropské současné nezávislé 

tvorby měl tvořit 60% vysílacího času. Pro sluchově postiţené měly být vysílány pořady se 

skrytými nebo otevřenými titulky s minimálním podílem 15% na celkovém vysílacím 

čase.
102
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Tabulka 2.2 Zjednodušené rozvržení programu navržené RRTV v Rozhodnutí o udělení 

licence 

Zdroj:http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/1516468.pdf 

 

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

7:00 

Zprávy 

  

8:00 
Zprávy, 

diskusní pořad, 
souhrn, 

dokument sport 

Zprávy, 

diskusní 

pořad, 

souhrn 

9:00 Zprávy, diskusní pořad, souhrn, magazín střih, 

magazín, ekonomika 

Zprávy, 

magazín, 

souhrn, 

diskusní 

pořad, 

dokument 

10:00 

Zprávy, 

diskusní 

pořad, 

souhrn, 

dokumen, 

magazín 

11:00 Zprávy, souhrn, diskusní pořad 

12:00 Zprávy, souhrn, ekonomika 

13:00 Zprávy, Střih magazín, magazín, diskusní pořad, 

ekonomika, souhrn 14:00 

15:00 

Zprávy v 7, diskusní pořad, souhrn, dokumenty  

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 Zprávy v 7, 

zprávy 

Zprávy v 7, 

zprávy 20:00 

21:00 Dokument, 

zprávy, 
diskusní pořad, 

zprávy v 10, 
souhrn 

Dokument, 
Střih magazín 

zprávy, 

diskusní pořad, 

zprávy v 10, 

souhrn 

22:00 
Zprávy v 10, ekonomika, diskusní pořad, souhrn 

23:00 

0:00-

7:00 
Repríza vlastní výroba 

Repríza vlastní 
výroba 

Repríza vlastní 
výroba 

 

       

 

Dne 4. dubna RRTV rozhodla o zahájení licenčního řízení Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání udělila společnosti První zpravodajská a.s. kompenzační licenci 8. dubna 

2008. 
103

  

Televize Z1 začala vysílat 1. června 2008 a prvním pořadem, který odvysílala, byly 

Zprávy v 7. Pro své první vysílání si vybrali právě zpravodajství, které bylo pro tuto stanici 
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typické a mělo zde i symbolický význam. V tomto pořadu uvedli jako první zprávu začátek 

svého vysílání, kterým odstartovala digitalizace v České republice.
104
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3 Důvody zániku televize Z1 

Televize Z1 byla zpravodajsko-publicistickým televizním kanálem, zaměřeným na 

intelektuálního diváka. Tato kapitola je věnována důvodům ukončení jejího vysílání. 

Všechny, které zde budou uvedeny, mají z velké části ekonomický charakter, ať uţ se 

jedná o vyuţití lidského potenciálu, efektivní vyuţití prostředků, nebo marketingové 

chování na mediálním trhu. 

Televize Z1 doznala za dobu své existence několika změn. Prvním ředitelem Z1 byl 

Martin Mrnka. Byl jedním z autorů tohoto projektu. Vzhledem k tomu, ţe pro J&T byla 

investice do televize Z1 ztrátová, vystřídal Martina Mrnku na pozici ředitele televize 

Zdeněk Šámal.  V rámci šetřená propouštěl zaměstnance a částečně pozměnil také 

programovou nabídku televize.
105

 

3.1.Razantní vstup na trh 

U televize, stejně jako u ostatních druhů podnikání, je moţné vybrat si dvě varianty 

růstu. Podnik můţe buďto růst zespodu, to znamená, ţe se podnik postupně rozrůstá a na 

své rozšíření si postupem času získá prostředky. Druhou variantou je růst shora, tedy ţe na 

začátku podnikání jsou investice, které zajistí fungování podniku hned na začátku 

v mnohem větším rozsahu. Tuto druhou variantu si zvolilo také vedení televize Z1 a bylo 

to moţné jen díky investorovi J&T. 
106

 

 Podle Daniela Köppla měla televize začít vysílat nejprve v Praze. Náklady na 

vyplácení mezd zaměstnancům a hlavně za transmisi signálu by byly mnohem niţší.
107

 Dle 

mého názoru by tento způsob vysílání mohl televizi Z1 získat potřebnou prestiţ, která by 

později přilákala zadavatele reklamy. Díky tomu by pak bylo snazší rozšířit vysílání na 

celé území České republiky s mnohem větším zájem zadavatelů reklamy. Proti mluví fakt, 

ţe se o licenci ucházela také CET 21 s.r.o. s novým kanálem Nova News. V případě, ţe by 

Z1 vysílala pouze lokálně, mohla by ji celostátní stanice Nova News konkurenčně 
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zlikvidovat. To byl jeden z důvodů, proč První zpravodajská a.s. čekala na kompenzační 

licenci pro celoplošné digitální vysílání.
108

  

3.2.Nevýdělečný projekt 

Jedním z autorů koncepce ekonomicko-publicistické stanice Z1 byl Martin Mrnka. 

Televizní stanice s odborným zaměřením jsou v Evropě zcela běţné.
109

 Na tak malém 

mediálním trhu, jako je trh český je ale velice těţké se s tak úzce profilovanou televizní 

stanicí uplatnit.
110

 Jak jiţ bylo uvedeno, soukromá televizní stanice vydělává na 

inzerentech. Aby byli inzerenti ochotni platit velice drahou televizní reklamu, musí mít 

televize určitou sledovanost.
111

 Televize Z1 ovšem nikdy nebyla zapojena do měření 

peoplemetry a nemohla tedy svou sledovanost ničím doloţit. V době, kdy byl ředitelem 

televize Martin Mrnka, byla pro tyto účely objednávána čtvrtletní data, která byla ovšem 

zkreslená a neposkytovala dostatek validních informací. Po nástupu nového ředitele 

Zdeňka Šámala, který měl za úkol hlavně sníţení nákladů na provoz televize, byla 

objednávka těchto dat zrušena.
112

  Podle ředitele agentury Media Master, která zastupovala 

televizi Z1 při prodeji reklamního času, Ivana Hyţánka, tento fakt výrazně stěţoval prodej 

reklamního času, zejména u významnějších velkých klientů.
113

 Přestoţe byla televize 

zaměřena na byznys skupinu diváků, a právě ti měli zadavatele reklamy zaujmout, zajímala 

je právě sledovanost.
114
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Zdroj: http://www.mediaguru.cz/typy-medii/televize/uvod/ 

 

Televize Z1 byla po celou dobu svého fungování zařazena do kategorie „ostatní 

stanice.“ Na grafu 3.1 je moţné vidět, o jakou sledovanost se stanice z této kategorie dělí 

a současně jsou zde zaznamenány televize s výrazným podílem na celkové sledovanosti.  

Daniel Köppl k tomu dodává, ţe by se z této kategorie televize pravděpodobně nikdy 

nedostala. „Vţdycky by to byla minoritní televize. Potenciál na tuhle cílovku je tady asi 

120 tisíc, ne víc. To je o tom se rozhodnout, jestli to budu dělat pro těch 120 tisíc 

a spokojím se s tím, ţe má sledovanost bude někde okolo 60, 80 tisíc, kdyţ budu fakt 

hodně dobrý, nebo doufat v to, ţe to rozšířím o nějakou skupinu, ale nerozšířím to 

radikálně o moc.“
115

 V tabulce 3.1 jsou uvedeny a seřazeny televize s nejvyšším i hrubými 

příjmy z inzercí. 
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Tabulka 3.1 Top 15 stanic podle monitorovaných hrubých inzertních příjmů v období 

leden - září 2011 

TV stanice monitorovaný objem v Kč 

Nova 7 001 285 538 

Prima 6 668 754 654 

ČT1 1 931 381 478 

TV Barrandov 1 312 005 230 

Prima Cool 974 914 406 

Óčko 602 455 365 

Nova Cinema 440 905 138 

ČT4 290 937 916 

ČT2 182 303 680 

Disney Channel 172 258 118 

ČT24 74 616 416 

Prima Love 67 558 457 

Minimax 37 331 262 

Tv Public 35 272 348 

AXN 29 602 063 
 

zdroj http://www.mediaguru.cz/2011/10/televizni-reklama-v-cislech/ 

 

Výnosy Z1 z reklamy se měsíčně pohybovaly kolem jednoho milionu korun a byly 

to jediné výnosy, kterých televize dosahovala.
116

 

Vedení televize Z1 spoléhalo na to, ţe inzerenti budou mít o reklamní časy zájem 

zejména kvůli profilu recipientů, a ţe z tohoto důvodu budou ochotni platit mnohem větší 

částku na jednoho diváka, neţ jak je tomu u masově zaměřených stanic.
117

 Diváky této 

televize měli být podnikatelé a vzdělaní lidé, coţ mělo znamenat, ţe tito recipienti jsou 

lukrativnější, neţ ti, kteří sledují televize zaměřené na široké publikum. Podle mediálního 

analytika Daniela Köppla se vedení televize mělo zaměřit na uţší skupinu diváků.
118

  „To 

není vţdycky o mase, je to spíš o tom, ţe se snaţíte najít cílovou skupinu, která je pro 
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zadavatele zajímavá. Buď jdete do mass maketu, kde velikost publika je důleţitá, nebo si 

z toho mass marketu vyberete něco, kde uţ to není tak podstatné“.
119

 Jak jiţ bylo uvedeno, 

potenciální inzerenty zajímala hlavně sledovanost, přestoţe je měla přilákat hlavně afinita 

cílové skupiny. 
120

 Televize ale dle mého názoru nezískala recipienty z cílové skupiny, na 

kterou byla zaměřena. Daniel Köppl tvrdí ţe „takováto média se neprodávají na 

sledovanost, ale na prestiţ a na image, coţ je případ třeba Hospodářských novin. My máme 

jako vydavatelství tu výhodu, ţe cena naší inzerce je mnohonásobně vyšší, neţ cena 

inzerce jiných titulů.“ Z toho vyplývá, ţe pokud by si televize Z1 vytvořila na trhu image 

exklusivní televize, zajímala by zadavatele reklamy cílová skupina a ne sledovanost. „Měli 

pracovat na produktu a zároveň tomu nastavit adekvátní image. A ne jako zpravodajská, 

ale jako exklusivní televize. Ukázat ţe jsem něco a ţe nejsem pro všechny.“
121

  

Graf 2.1 v podkapitole v 2.1.8. jasně ukazuje, v jakých kategoriích jsou největší 

zadavatelé reklamy v České republice. Televize Z1 se zaměřovala na byznys skupinu 

diváků a na ty měla být zacílena také reklama. Dle mého názoru nelze předpokládat, ţe by 

o reklamní časy v takto profilované televizi měly zájem například širokosortimentní 

nadnárodní řetězce, výrobci potravin a potravinových doplňků. Spíše by se na tuto televizi 

zaměřili inzerenti, kteří nabízejí elektroniku, automobily, bankovní sluţby a podobně. 
122

 

Největšími inzerenty televize Z1 byla v letech 2009 a 2010 společnost SAZKA 

sázková kancelář a.s., dále Capital Partners a.s. a některé realitní společnosti.
123

 

Společnost První zpravodajská a.s. vykazovala na konci roku 2009 ztrátu z minulých 

let vy výši zhruba 234 milionů korun. V roce 2009 byl hospodářský výsledek ztrátou ve 

výši 261,5 milionů korun. Dle přílohy účetní závěrky První zpravodajské a.s. k 31. prosinci 
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2009 postupně televize Z1 zvyšovala výnosy a omezovala náklady. Je zde také uvedeno, ţe 

společnost J&T deklarovala svůj závazek a ţe neodstoupí od financování televize Z1.
124

  

V roce 2009 nastoupil na Místo Martina Mrnky Zdeněk Šámal. Jeho úkolem bylo, aby 

televize měla stejnou programovou nabídku, ale v rámci efektivního provozu a šetření 

nákladů. 
125

 Podařilo se mu o třetinu sníţit provozní náklady, a to díky propouštění 

zaměstnanců, změně programu a zrušení marketingu. O víkendech bylo zrušeno ţivé 

vysílání a v programu se objevilo více zahraničních dokumentů.
126

 V roce 2010 byly ztráty 

sníţeny na 150 milionů korun oproti roku 2009, kdy ztráty dosahovaly 261,5 milionů 

korun.
127

 Prognózy na následující rok uváděly, ţe televize Z1 nebude v daném roce 

vytvářet ţádný další dluh.
128

 Zdeněk Šámal, v pořadí druhý ředitel Z1 tvrdí, ţe „Z1 se 

skutečně podařilo oddluţit jak ven tak dovnitř, rozpočet se podařilo sníţit na polovinu 

a udrţet přitom poměrně kvalitní a logické programové schéma. Ale Z1 byla nadále pro 

vlastníka ztrátovou televizí a ani optimistické scénáře vývoje nepředvídaly, ţe by se tento 

trend podařilo v krátkodobém horizontu zvrátit. K vyrovnanému rozpočtu měla Z1 dospět 

po pěti letech, ale zda by k tomu došlo, je uţ jen spekulace.“
129

 

Provoz televize je velice drahý. Náklady začínající televize přesahují jednu miliardu 

korun. Nutností jsou vstupní náklady, tedy vybavení studia, nákup automobilů a techniky. 

Kromě jiţ zmíněných pravidelných plateb za celoplošné šíření signálu musí být vypláceny 

mzdy zaměstnancům. Nákup vstupů je pouze jednorázový, ale vyplácení mezd 

zaměstnancům je pravidelným výdajem, který televizi finančně zatěţuje nejvíce. Televize 

Z1 měla své redakce po celé České republice. Jejich financování bylo velice drahé. Podle 
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Daniela Köppla mohla mít televize Z1 jen 3 redakce, jednu v Praze a jednu v Brně a 

v Ostravě.  
130

 

Vysílání televize Z1 bylo ukončeno 24. Ledna 2011 o půlnoci. Její jediný investic, 

finanční skupina J&T se rozhodla, ţe televizi dál finančně podporovat nebude. Jan Potůček 

tvrdí, ţe „ţádný investor, nikdy nemohl očekávat, ţe mu zpravodajská televize začne do 

dvou a půl roku vydělávat.“
131

 Daniel Köppl tvrdí totéţ. Tištěná média mohou vykazovat 

zisk nejdříve po třetím roce. „U televize to nejsou tři roky ale je to třeba 5, 10 let, neţ se to 

posune. A je to ţrout financi. Zpravodajská televize je drahá, protoţe tam máte lidi.“ Ve 

srovnání s televizemi, které mají zábavní formát, je zpravodajská televize mnohem draţší. 

Zpravodajství vyţaduje velké mnoţství pracovníků, kteří shromaţďují informace, natáčejí, 

stříhají a moderují. 
132

 

3.3.Pozemní vysílání 

Televize Z1 si mohla zvolit mezi satelitním, kabelovým a pozemním vysíláním. 

Vybrala si pozemní vysílání, které musí dle zákona pokrýt minimálně 70% území České 

republiky.
133

 To byl, dle mého názoru, hlavní důvod jejích volby. Díky tak velkému 

pokrytí by mohla televize získat větší mnoţství diváků a měla by větší úspěch u inzerentů. 

Martin Mrnka, tehdejší ředitel televize Z1 tvrdil, ţe pozemní vysílání je pro tuto televizi 

nutností a ţe je to poţadavek inzerentů.  Roční náklady na takovéto celoplošné pozemní 

vysílání jsou v současnosti asi 70 milionů korun. Satelitní vysílání by televizi stálo jen 

desetinu těchto nákladů.
134

 

Se společností CDG, která provozovala zemskou digitální síť 3, prodluţovalo 

vedení Z1 smlouvy kaţdý měsíc. Dlouhodobou smlouvu si nemohla televize dovolit 

z důvodu vysokých cen pozemního vysílání. 
135

Cena vysílání v zemské digitální síti 3 byla 

na počátku vysílání Z1 stanovena zhruba na 3 miliony korun měsíčně. Pokrytí v digitální 

síti se ale v rámci území České republiky zvyšovalo a na konci roku 2010 uţ byla cena za 
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transmisi signálu 4,5 milionu korun za měsíc. Poté koupily společnost CDG České 

radiokomunikace a ty zvýšily cenu pozemního vysílání na 6 milionů korun měsíčně.
136

  

 

Obrázek 3.1 Pokrytí signálem v Multiplexu 3 v roce 2011 

 

Zdroj: http://www.digistranky.cz/cs/download/dvb-t/mux3/multiplex3_full-3.8.11.gif 

 

České radiokomunikace zvýšily cenu kvůli investicím do nových vysílačů. Pokrytí 

signálem bylo neustále větší, jak je vidět v obrázku 3.1. Úměrně ke zvětšujícímu se pokrytí 

se zvyšovala také cena. Velkou výhodou Českých Radiokomunikací bylo, ţe byli jedinou 

firmou, která byla schopná podle Technického plánu přechodu zajistit přechod 

z analogového pozemního vysílání na digitální pozemní vysílání v daném termínu. 
137
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Na trhu tak neměli ţádnou konkurenci, která by mohla jakýmkoliv způsobem 

regulovat jimi stanovenou cenu.
138

 Přestoţe si vedení televize Z1 zvolilo pozemní vysílání 

zejména z důvodu pokrytí, Zdeněk Šámal v roce 2010 prohlásil, ţe tak velké pokrytí není 

pro Z1 vyhovující.
139

  

3.4.Formát a způsob zpracování informací 

Formát televize byl podle Daniela Köppla těţce prodejný na českém trhu. „Myslím, ţe 

směr, který zvolili, byl správný, akorát ţe jejich očekávání nebyla realistická. Distribuce 

signálu a všechno bylo tak drahé, ţe to přehlušilo moţné příjmy.“ Pokud by se televize Z1 

na trhu udrţela aţ do současnosti, mohla by se napojit na jiné tematicky zaměřené kanály a 

bylo by moţné ji prodávat v rámci tohoto programového balíku. 
140

 

 Televize nabízela pořady, které by cílové skupině vyhovovaly, ovšem úroveň těchto 

pořadů byla průměrná a rozhodně nedosahovala kvalit, které v té době měla konkurenční 

televize ČT24. Také reportáţe a komentáře nemohly kvalitou stanici ČT24 konkurovat. 

Z tohoto důvodu Z1 nezískala tolik diváků ve své cílové skupině, kolik očekávala.
141

 

 Dalším faktorem, který mohl přilákat diváky z cílové skupiny, byly unikátní 

informace. Televize Z1 nepřinesla na mediální trh nic unikátního a ani její koncept uţ 

v roce 2008 unikátní nebyl. Zpravodajská televize ČT24 uţ na mediálním trhu existovala. 

Z1 byla unikátní pouze v tom, ţe byla první z televizí, které vstoupily na trh po obdrţení 

kompenzační licence a také v tom, ţe byla první soukromou stanicí toho formátu v České 

republice.
142

 Hlavním kritériem byl ale obsah. Ten podle Daniela Köppla nebyl ničím 

výjimečný a nedával cílové skupině důvod k tomu, aby sledovali právě Z1. Chyběly jim 

unikátní informace. Köppl uvádí, ţe „kdyţ uţ měly peníze od začátku a investovali by do 

toho, mohli třeba udělat jeden paparrazzi magazín. Vědět, ţe se Kellner potkal s Bakalou, 

dali si dvě ústřice a přijeli kaţdý svým Aston Martinem, to je přesně formát pro 

ekonomickou televizi únosný.“ Přestoţe tento typ pořadu by směřoval částečně k bulváru, 
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musel by také přinášet informace o obsahu rozhovorů. Týkal by se politiky a ekonomiky 

a skutečně by pořady tohoto formátu televize odpovídaly. 
143

 Bylo by ale nutné změnit 

licenci, neboť Z1 se profilovala jako ryze seriózní stanice.
144

 

 Televize Z1 tedy nebyla vyprofilovaná. Také její investor si to uvědomoval. V roce 

2009 Patrik Tkáč uvedl, ţe by se Z1 měla buďto přiklonit k bulváru, nebo se více zaměřit 

na nezpravodajské pořady. Ke změně profilu televize Patrik Tkáč dodává: „Nemůţeme její 

profil změnit úplně, ale lze ji dělat bulvárněji. Můţeme tam dát větší prostor diskuzi, anebo 

větší podíl do češtiny překládaných zpráv ze světa. Mám i pocit, ţe jsme v Z1 neudělali 

dost pro diváky z investorské obce.“
145

 

 Změnit profil televize by bylo moţné pouze, pokud by došlo ke změnám v licenci. 

Těm se televize Z1 po nástupu ředitele Zdeňka Šámala nevyhnula. Televize se stala více 

dokumentární a byla tak bliţší širšímu publiku. Daniel Köppl je toho názoru, ţe „to nebyl 

úplně špatný posun, ţe to chtěl udělat jako History Channel. Ale ušetřil pozdě. To byl 

způsob jak ušetřit, protoţe to byl model „nepotřebuju moderátory.“
146

 

Po ukončení vysílání sdělil Martin Mrnka, ţe televize měla začít nejprve v rámci 

satelitního vysílání uţ před udělením kompenzační licence.
147

 Dle mého názoru by se tak 

televize lépe dostala do povědomí veřejnosti a po přechodu na pozemní vysílání by uţ 

měla své publikum. To by ulehčilo situaci v jednání s inzerenty. 

1.1.1. Neznámá televize a konkurenční ČT24 

Televize Z1 začala vysílat 1. června 2008 jako zcela neznámý kanál. RRTV rozhodla o 

prvním udělení licencí pro šest čistě digitálních televizí v roce 2004 a tehdy ještě nebyl 

znám koncept veřejnoprávní stanice ČT24.
148

 Ta po udělení kompenzační licence v roce 
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2008 televizi Z1 silně konkurovala. Měla totiţ podobnou programovou strukturu, jako 

televize Z1 a pro dvě televize totoţného zaměření není na českém trhu uplatnění. U zrodu 

ČT24 stál také v pořadí druhý ředitel Z1 Zdeněk Šámal. 
149

 

Televizní kanál ČT24 má oproti televizi Z1 největší výhodu v tom, ţe patří pod 

instituci České televize. Ta má jako zavedený podnik dobré jméno, značku a hlavně dělala 

stanici ČT24 zdarma reklamu. 
150

 Česká televize neměla při spouštění nového 

zpravodajského kanálu ČT24 takové výdaje jako by měla kterákoliv nová zpravodajská 

televize. Výdaje na provoz zpravodajského kanálu jsou vysoké a udrţení zpravodajské 

redakce je také drahé. Pro spuštění ČT24 ale bylo nutné jen více vytíţit stávající 

pracovníky a částečně redakci rozšířit. Dále jiţ měli techniku a přenosové vozy. Největší 

výhodou ČT24 je, ţe je financována z koncesionářských poplatků, takţe není závislá na 

investorech ani na inzerentech.
151

  

Jednou z cest, jak zviditelnit televizi Z1 a získat jí větší mnoţství recipientů, by bylo, 

kdyby se vedení zaměřilo na marketing. Ten vedení v čele se Zdeňkem Šámalem zcela 

zrušilo.
152

 Televize se mohla více zaměřit na propagaci sama sebe. V roce 2010 začala 

televize s marketingem na sociální síti facebook.com. S tímto mohla ale začít uţ před svým 

startem v roce 2008 a mohla si tak vybudovat určitou základnu recipientů, kteří mohli 

odkazy sdílet od samého začátku.  

3.5.Ekonomická krize 

Postavení televize Z1 na trhu oslabila podle Martina Mrnky zejména ekonomická 

krize roku 2008.
153

 Tato ekonomická krize se dostavila jako důsledek finanční krize, která 

dále vznikla z hypotéční krize ve Spojených státech amerických.  Hospodářský propad 
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postihl Evropskou Unii a krize se projevila také v návaznosti na evropskou finanční krizi, 

zejména v Řecku. 
154

 

Investoři byly v těchto letech velice opatrní a podobně se podle některých spekulací 

zachovala také investiční skupina J&T. Peníze, které do televize Z1 investovala, pro ni 

nebyly problém, ovšem během ekonomické krize se společnost rozhodla šetřit.
155

  

 Na tuto ekonomickou krizi nezareagovala pouze investiční skupina J&T, ale také 

reklamní trh na kterém bylo také nutné šetřit a velice důsledně vybírat, kde bude mít 

umístění dané reklamy největší efektivnost. Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole 2.2. 

Příchod televize Z1 na český mediální trh, televize získala první licenci jiţ v roce 2006, ale 

ještě téhoţ roku byla tato licence zrušena rozhodnutím soudu. Toto zrušení oddálilo 

začátek vysílání o dva roky a zapříčinilo, ţe televize Z1 začala vysílat právě v roce, kdy 

ekonomická krize propukla.
156

 

Daniel Köppl na téma ekonomické krize, jako jednoho z moţných důvodů zániku 

dodal: „Oni chytli ten začátek, protoţe do Čech krize dorazila tak dva roky zpátky. A ty 

prognózy investorů se tvářily, ţe je to roční záleţitost.“ Podle něj byla navíc televize touto 

krizí postiţena jen málo, a proto to podle nebyl důvod ukončení vysílání televize Z1.
157

 

S názorem, ţe ekonomická krize nebyla skutečným důvodem, proč se investor rozhodl 

přestat televizi Z1 financovat, je moţné souhlasit. Rozhodně to nebyl hlavní důvod, jak 

uvádí bývalý ředitel televize Martin Mrnka. Přestoţe tato ekonomická krize zasáhla 

Českou republiku aţ se zpoţděním v roce 2010, uţ v roce 2008 musela skupina J&T 

počítat s tím, ţe krize bude mít později dopady i na českou ekonomiku. Pokud by tedy měli 

obavy z ekonomické krize, mohli financování projektu ukončit mnohem dříve a nemuseli 

toto rozhodnutí odkládat aţ na rok 2011. 

3.5.Finanční skupina J&T 

Všechny výše uvedené důvody, proč bylo vysílání televize Z1 ukončeno, ústí v jeden 

zásadní problém a tím byly finance. Jak jiţ bylo řečeno, televizní společnost nemůţe být 
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výdělečná za tak krátkou dobu, jakou existovala televize Z1 na českém mediálním trhu. 

Podle Daniela Köppla je zcela jisté, ţe pokud má mediální podnik jen jednoho investora, 

musí se nutně dostavit doba, kdy investor přestane tento podnik financovat. Pokud tento 

podnik negeneruje zisk a není uţ schopen se bez finanční podpory obejít, nutně nastane, 

stejně jako v případě televize Z1, konec.
158

 Skupina J&T anoncovala jiţ v roce 2009, ţe 

nebude schopna televizi Z1 cele financovat, a ţe záleţí pouze na tom, zda se budou 

inzerenti zajímat o reklamní čas v Z1.
159

 

Skupina J&T se specializuje na sluţby týkající se privátního bankovnictví, správy 

majetku, investičnímu bankovnictví a projektovým investicím. 
160

 Předsedou 

představenstva J&T je Patrik Tkáč a místopředsedou je Ivan Jakabovič. Právě oni začali 

v roce 1994 budovat skupinu J&T, která dnes působí na českém trhu, slovenském trhu a 

také na trhu Ruské federace. 
161

 

3.5.1. J&T a Z1 

V lednu 2007 koupila J&T Media Group od Grafobal Group slovenskou televizi 

Joj. Společnost Grafobal Group získal od J&T Finance Group plný podíl ve společnosti 

CEN, která vlastní slovenskou zpravodajskou televizní stanici TA3.
162

 

Televizi TA3 dodnes vysílá. Tato televize má stejné zaměření, jako měla televize Z1. 

Společnost J&T prodala televizi TA3 ještě před začátkem vysílání Z1, ovšem tento prodej 

byl pouze formální. Společnost Grafobal Group je totiţ členem investiční skupiny J&T, 

takţe televize TA3 i nadále patří skupině J&T.
163

 Televize Z1 měla s televizí TA3 úzce 

spolupracovat. Z rozhodnutí o udělení kompenzační licence z 20. května 2008 vyplývá, ţe 

televize Z1 měla vysílat v dopoledních i odpoledních hodinách zpravodajství televize TA3. 
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To ale Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zamítla a zpravodajství slovenské televize 

TA3 z vysílání Z1 vyjmula.
164

  

Hlavním důvodem, proč tato televize na rozdíl od televize Z1 funguje je, ţe náklady na 

provoz takovéto televizní stanice na Slovenku jsou výrazně niţší, neţ náklady na provoz 

stejné televize v České republice. Náklady na lidské zdroje jsou na Slovensku zhruba o 

třetinu niţší, neţ v České republice. Současně také náklady na reklamu v přepočtu na 

jednoho diváka jsou na Slovensku v průměru o 60% niţší, neţ v České republice. Podle 

Daniela Köppla skupina J&T tyto rozdíly podcenila. 
165

 

Po roce fungování vyměnila J&T na pozici ředitele televize Z1 Martina Mrnku za Zdeňka 

Šámala. Důvodem byla dle jejich slov ekonomická krize a snaha zachovat program 

televize za vyuţití niţších nákladů.
166

 Mediální expert Daniel Köppl tvrdí, ţe „to, ţe tam 

nastoupil Zdeněk Šámal, a měl za úkol to nějak konsolidovat, byl první náznak, ţe tomu 

dávají omezenou šanci. Ţe tu investici nechtěli úplně ztratit, ale nechtěli to dál uţ dotovat.“ 

167
  

 Tabulka 3.2 Změny v počtu zaměstnanců v roce 2009 vzhledem k roku 2008 a vliv této změny na 

snížení mzdových nákladů 

 

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a100011742&slCis=101172512&klic=vUfwyJbjpd8ldhrVSnjgFg%3d%3d 
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Zaměstnanci celkem Z toho řídící pracovníci 

Sledované 

účetní období 

Předchozí 

účetní období 

Sledované 

účetní období 

Předchozí 

účetní období 

Průměrný počet zaměstnanců 86 131 9 15 

Mzdové náklady (tis. Kč) 52 941 45 502 13 392 7 166 

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 14 585 14 428 3 450 2 286 

Sociální náklady (tis. Kč) 63 88 0 0 

Osobní náklady celkem (tis. Kč) 67 589 60 018 16 842 9 452 
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Zdeněk Šámal sníţil náklady na provoz televize Z1. Jak je vidět v tabulce 3.2 

výrazně sníţil počet zaměstnanců, zejména počet zaměstnanců řídících zredukoval na 60%. 

Přestoţe byl počet zaměstnanců na konci roku 2009 průměrně o 45 tisíc niţší neţ tomu 

bylo v roce 2008, mzdové náklady se v roce 2009 oproti roku 2008 zvýšily ze 45 milionů 

na 52 milionů korun. Vyplývá to z přílohy k účetní závěrce První zpravodajská a.s. 

k 31. prosinci 2009.
168

 

Televize Z1 se skupině J&T neosvědčila ani jako lobbyistický nástroj. Nezískala jim 

kýţenou prestiţ. 
169

 Televize měla skupině J&T slouţit i jako obranný nástroj. Patrik Tkáč 

k tomu dodal: „Mám pocit, ţe pokud vlastníme médium, někteří si radši rozmyslí, zda si do 

nás kopnou. Pro tento efekt jsme schopní televizi tak čtyři roky podporovat.“
170

 

Na svých stránkách zveřejnila J&T 24. ledna 2011 prohlášení, ţe 25. ledna bude 

ukončeno vysílání televize Z1. Jejich rozhodnutí bylo zdůvodněno tím, ţe reklamní trh 

nereflektoval na moţnost oslovení specifické cílové skupiny. 
171

 Pravdou je, ţe ze zpráv, 

které J&T na svých stránkách zveřejňuje, nevyplývá v prosinci 2010 ani náznakem, ţe by 

se skupina rozhodla vysílání televize ukončit. V listopadu 2010 začala televize vysílat 

nový pořad Velký byznys, který moderoval Mirek Motejlek. Dále byl v posledním čtvrt 

roce přijat nový šéfredaktor a nový obchodní ředitel.
172
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4 Využití dané problematiky v médiích 

V následující kapitole bude téma zpravodajství v České republice a konkrétně televize 

Z1 rozpracováno do čtyř ţurnalistických ţánrů. Mnou zpracovaný úvodník, anketa, 

rozhovor a recenze mohou být vyuţity v jakémkoliv tištěném médiu, například v novinách, 

které by byly vydány těsně po ukončení vysílání televize Z1. Zmapovala jsem také 

časopisy, které se zaměřují na obdobné téma, například Marketing&Média nebo Ekonom. 

Prvním ţánrem, který jsem zpracovala, je úvodník. Nastínila jsem v něm problémy, 

které měla televize Z1 od samého počátku. Vyuţila jsem v textu také výpověď v pořadí 

druhého ředitele této televize Zdeňka Šámala. 

Druhým ţánrem v této části bakalářské práce je interwiev. Mým respondentem je 

mediální analytik a vedoucí obchodních a marketingových titulů vydavatelství Economia 

Daniel Köppl. Tento rozhovor jsem pořizovala na zvukový záznam v Praze 12. dubna 2012 

a jeho nezkrácenou verzi jsem pouţila i jako zdroj pro tuto bakalářské práci. 

Třetím ţurnalistickým ţánrem je anketa, která je v řadě médií doplňující rubrikou pro 

jiné ţánry, například reportáţe, rozhovory a podobně. Názory lidí „z ulice“ dokumentují, 

ţe téma, které si autor zvolil pro svůj článek, je obecně sledovaným a čtenáři, diváci či 

posluchači se o něj zajímají. V anketě, kterou jsem zpracovala pro svou bakalářskou práci, 

jsem se respondentů dotazovala na zpravodajství v masových médiích v České republice. 

Zajímalo mne, kde respondenti vyhledávají nové informace, zda je podle jejich názoru 

zpravodajství v tuzemsku podáváno v dostatečném rozsahu, případně, jestli by uvítali ještě 

jiný zdroj, například další televizní stanici. 

Jako volitelný ţánr jsem si vybrala recenzi jednoho z diskusních pořadů televize Z1. 

Podle mne je v tomto případě nejvhodnější zejména proto, ţe v práci zmiňuji také kvalitu 

pořadů vysílaných touto televizí. Z1 uţ sice ukončila svůj provoz, ale její uţ odvysílané 

pořady je moţné na webu stále shlédnout. 
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4.1. Úvodník 

Bolesti a strasti jedné televize 

„ V České republice odstartovala éra digitalizace. Začala vysílat první komerční 

zpravodajská televize – Z1.“ Tímto smělým sloganem zahájila televize Z1 první Zprávy 

v 7, které byly současně jejím prvním 

odvysílaným pořadem. Držitelem licence 

byla společnost První zpravodajská a.s. a 

byla to první soukromá čistě digitální 

televize v České republice. Projekt 

skončil neúspěšně po dvou a půl letech, 

kdy její jediný investor, skupina J&T 

přestala provoz Z1 dotovat. 

 Projektu televize Z1 se smůla lepila na paty od samého počátku. Kdyţ Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání vypsala výběrové řízení na licence pro šest čistě digitálních 

televizí, byla společnost První zpravodajská a.s mezi těmi, který se podařilo později tuto 

licenci získat. Svým konceptem zpravodajsko-publicistické televize členy rady zaujala. Je 

nutné podotknout, ţe tou dobou ještě nefungovala zpravodajská veřejnoprávní televizní 

stanice ČT24 a ani její projekt veřejnost neznala. Z nově nabyté licence se ale První 

zpravodajská neradovala dlouho. Konkurenční mediální firma CET 21 totiţ rozhodnutí 

RRTV o udělení digitálních televizních licencí soudně napadla a u soudu také uspěla. 

 Zatímco projekt Z1 kvůli soudnímu verdiktu dočasně spal, přišla na svět nový 

televizní kanál České televize ČT24. S podobným konceptem, silnou základnou v podobě 

instituce České televize, sílou profesionálů a s bezproblémovým financováním díky 

koncesionářským poplatkům, mohla ČT rozjet seriózní zpravodajský kanál, který musel 

dodrţovat pravidla vyváţenosti daná Zákonem o České televize. Veřejnoprávní instituce 

tak po zahájení vysílání nového zpravodajského kanálu vyplnila mezeru na diváckém trhu 

a značně tak zkomplikovala opoţděný start budoucí konkurenční stanice Z1.  

 Velkou chybou manaţerů První zpravodajské bylo, ţe po soudem nařízeném 

odebrání licence nepoţádala RRTV alespoň o lokální licenci. Měla by tak moţnost 

získávat popularitu a sledovanost postupně v menším měřítku. Mediální expert Daniel 

Köppl k tomu dodává: „Podle mě měli začít jednoznačně v Praze a netrápit se celým 

regionem. Ten zbytek mohl jít klidně přes internet.“ O licenci na zpravodajskou televizi se 

Foto: Digitalnik.cz 
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ale ucházela také společnost CET 21 se svým kanálem Nova News. „Kdybychom my 

investovali do rozjezdu v roce 2004 a v lednu 2005 by třeba Nova získala licenci na 

zpravodajský kanál, tak by nás pravděpodobně smazali z trhu.“ Dodává bývalý ředitel Z1 

Martin Mrnka. První zpravodajská a.s. nakonec získala za rok a půl tzv. kompenzační 

licenci, díky které mohla televize Z1 začít konečně vysílat.  

 Hlavním problémem Z1 byl obsah. Měla být profilován jako exklusivní televize 

zaměřená na byznys třídu. Místo toho si hledala místo v prostoru mezi zpravodajstvím, 

dokumentaristikou a později i ekonomickým kanálem, který neměl nikoho urazit, ale také 

málokoho nadchl. Tato nevyhraněnost v konečném důsledku tolik potřebné významné 

zadavatele reklamy nepřilákala. Lpěli totiţ na maximální sledovanosti, kterou Z1 zatím 

neměla a nemohl ji ani prokázat, protoţe se nezapojila do měření peoplemetry.  

Management Z1 zase argumentoval efektivností údajně vyhraněné cílové skupiny diváků, 

která měla patřit ke skupinám s vyššími příjmy. 

 Po roce fungování televize odvolala skupina J&T  Martina Mrnku, jednoho z autorů 

projektu Z1, z pozice ředitele této televize. Na jeho místo nastoupil autor konceptu 

veřejnoprávního zpravodajského kanálu ČT24, Zdeněk Šámal. Ten měl významný úkol  - 

seškrtat náklady a současně zajistit hladké fungování televize se stejně důstojným 

programem, jaký byl do té doby. Ani tento pokus se nezdařil, a přestoţe náklady se o něco 

sníţily, televize byla pořád ve velké ztrátě, a proto se firma J&T rozhodla, ţe uţ dále 

nebude její provoz dotovat.  

 25. ledna 2011 vysílání televize Z1 skončilo. „Rozhodnutí bylo náhlé 

a neočekávané a k ukončení vysílání došlo tři dny poté, co mi jej vlastník oznámil.“ 

Dodává v pořadí druhý ředitel Z1 Zdeněk Šámal. Na sociální síti facebook.com se vynořily 

desítky reakcí, které kondolovaly právě zesnulé televizi. Příznivce skutečně měla, i kdyţ 

jich rozhodně nebyly zástupy.  
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Foto: eregal.ihned.cz 

4.2.Rozhovor  

Vsadil jsem se s Mrnkou, že ho do roka vyhodí, a že to zavře. 

          Dodnes mi tu lahev nedal. 

S Danielem Köpplem jsem se sešla v budově nakladatelství 

Economia v Praze. Sedí v ní ve funkci vedoucího 

marketingových a obchodních titulů. Je šéfredaktorem časopisu 

Marketing&Média a současně se ještě stará o B2B (Byznys to 

Byznys pozn. red.) tituly. Jde o člověka, který české mediální 

scéně rozumí nejen z pohledu novináře, ale také byznysmena. 

Nazvat jej mediálním expertem je tedy rozhodně na místě. 

 

V čem podle Vás spočívá specifikum podnikání na mediálním trhu? 

Z pohledu managementu to má jedinou záludnost a to, ţe máte dvě cílové skupiny. 

Většinou prodáváte jednomu odběrateli, ale v případě médií prodáváte dvěma – 

spotřebitelům koncovým, to znamená čtenářům, divákům, posluchačům, a zároveň 

inzerentům. Kaţdý z těch spotřebitelů chce něco jiného a nějak jinak se musíte tvářit.  

Myslíte, že je možné pojímat publikum jako „produkt“, který média inzerentům 

prodávají? 

Myslím, ţe ne, protoţe kdyţ byste nabízela produkt jen inzerentům, tak rychle 

dojde na nezájem masových spotřebitelů. Třeba Óčko, nebo jakákoliv jiná televize 

tematického raţení, vlastně nemusí mít velké publikum. To co prodáváte inzerentům, není 

amorfní hmota publika, co nejvíc zásahů, ale snaţíte se hledat, co to publikum spojuje. 

Třeba v případě Blesku prodáváte skupinu lidí, kteří nemají moc velký zájem o informace, 

chtějí mít všechno rychle rozhodnuté a jejich primárním zájmem je, aby to bylo levné. Pak 

máte třeba časopis „Funeral,“ coţ je časopis pro pohřební sluţby, ten tiskne třeba 300 

kusů, ale je cenný v tom, ţe kdyţ prodáte rakve, tak „Funeral“ neobejdete. Takţe to je 

zjednodušená představa, ţe nám všem jde o mnoţství.  
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Když teď budu konkrétnější, máte pocit, že velikost publika byla u televize Z1 tím 

nejpodstatnějším? 

Myslím, ţe nebyla, ţe to nebyl ten hlavní problém. Udělat zpravodajskou televizi, 

posléze s důrazem na ekonomiku, byl správný tah. Ten byl ale těţce prodejný na českém 

trhu v dané situaci. Český trh je hodně řízený právě objemově, a kdyby to bylo dneska, tak 

by televize Z1 fungovala, protoţe by se napojila na další tematické kanály a prodávalo by 

se to jako balík. V té době to nemělo šanci a navíc to nemělo šanci proti ČT24, která byla 

nadfinancovaná. Takţe si myslím, ţe směr, který zvolili, byl správný, akorát jejich 

očekávání nebyla realistická. Distribuce signálu a všechno bylo tak drahé, ţe to přehlušilo 

moţné příjmy. 

A mohl se u Z1 dostavit zisk? 

U tištěných médií se tvrdí, ţe třetí rok rozhodne. Mít zisk po prvním, nebo druhém 

roce je absurdní. Oni tak dlouho nevydrţeli a u televize to nejsou tři roky, ale je to třeba 5, 

10 let. Zpravodajská televize je drahá, protoţe tam máte lidi. Kdyţ uděláte Prima Cool, tak 

to je extrémně levná televize. Co vás to stojí? Nic. Koupíte nějaké balíky pořadů a ty tam 

tlačíte. Ale kdyţ máte redakci, je to drahé, protoţe i kdyţ to osekáte na maximum, tak 

musíte mít vţdycky nějaké redaktory. Takţe dělat seriózní zpravodajství je drahá hra. 

Mimo jiné málokde na světě ţije sama ze sebe.  

Kolik vlastně stojí řádově provoz televize? 

Kdyţ zakládáte deník, musíte počítat zhruba s miliardou na rozjezd. U televize je to 

o něco málo víc, protoţe tam jsou drahé vstupy jako pořízení techniky a nákup studia. To 

jsou ale jednorázové akce a tam se v řádech do desítek milionů vejdete. Drahý je provoz 

a pak je tu přenos signálu. Pokrytí celé republiky je poměrně drahé. Z1 se měla 

rozhodnout, jestli nechce být třeba jen praţskou televizí. Bylo by to levnější a stejně se 

většina věcí děje v Praze, teď to myslím bez nějakého pragocentrismu. Ale jejich 

rozhodnutí, ţe budou rovnou celoplošní, je absurdní. Oni měli studia všude. Takţe 

nejdraţší je ten provoz. Roční náklady se pohybují okolo stovek milionů korun.  
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Rozumím tomu tedy dobře, že Z1 měla přespříliš nákladných redakcí? 

U kaţdého podnikání máte dvě varianty. Buď rostete zespoda, nebo to 

zainventujete a doufáte, ţe to všechno přehlušíte. Oni se rozhodli, ţe to přehluší. Mě tenhle 

přístup není moc milý, protoţe si myslím, ţe dneska uţ to nepřehlušíte. Je relativně snadné 

vás konkurenčně zničit a lepší je růst zespodu. To dělal Mrnka ten razantní vstup „všechny 

zadupu do země,“ a to byla chyba.  

On právě na začátku tvrdil, že to celoplošné vysílání je pro Z1 nepostradatelné… 

Podle mě měli začít jednoznačně v Praze a netrápit se celým regionem. Zbytek 

mohl jít klidně přes internet a nebylo třeba to draze tlačit přes satelit. Nejdraţší je 

distribuce signálu, ta je prostě drahá, to je první věc a druhá, je strašně těţké přesvědčit 

člověka, aby si vybral právě ten konkrétní kanál.  Já si myslím, ţe hlavním problémem byl 

obsah. Protoţe ten podle mě nesplňoval důvody, proč bych měl Z1 sledovat.  

A to z jakého hlediska? 

Jestli ode mě někdo chce, abych udělal nějakou aktivitu, tak mi musí přinést 

unikátní informaci a oni těch unikátních informací měli pomálu. 

Myslíte, že takto úzce vyprofilovaná televize mohla takové informace přinést? 

Mohla by. Kdyţ uţ ty prachy měli od začátku a kdyby třeba nebyli líní a byly 

ochotní, mohli udělat třeba jeden paparazzi magazín. Ţe se Kellner potkal s Bakalou, dali 

si dvě ústřice a přijeli kaţdý svým Aston Martinem, to je přesně formát únosný pro  

ekonomickou televizi. O čem spolu ti dva zrovna jednali, je docela zajímavé. A v tomhle 

kontextu je to ryze ekonomické téma. To je věc, kterou v deníku neuděláte, ČT24 si to 

nemůţe dovolit a tam byl prostor. Takţe podle mého byl problém v tom, ţe to nebylo 

vyprofilované.  

Měla televize Z1 vůbec šanci dostat z té kategorie „ostatní televize“? 

Vţdycky by to byla minoritní televize. Potenciál na tuhle cílovku je tady v Čechách 

asi 120 tisíc, ne víc. Takováhle média se neprodávají na sledovanost, ale na prestiţ a na 

image. To je případ třeba Hospodářských novin. My máme jako vydavatelství tu výhodu, 

ţe cena naší inzerce je mnohonásobně vyšší, neţ cena inzerce jiných titulů. A to máme 
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menší prodejní náklad, ale máme cílovku, kterou nikde jinde neseţenete. Takţe si myslím, 

ţe kdyby šli po této hře a udrţeli to, tak by to bylo super.  

Myslíte si, že v tom bylo z vašeho pohledu i něco jiného, než peníze? Protože ani 

vedení televize údajně nevědělo o tom, že vysílání skončí… 

Jakoţe je zavřeli takhle naráz? To uţ se vědělo dlouho i Zdeněk Šámal to věděl. 

Protoţe já jsem se Zdeňkem mluvil shodou okolností tak 14 dní, 3 týdny před tím a on uţ 

to naznačoval. To nebylo překvapivé. Já si myslím, ţe uţ fakt, ţe tam nastoupil ten Zdeněk 

a měl za úkol to nějak konsolidovat, byl první náznak, ţe tomu dávají omezenou šanci. 

Podle mě to bylo fakt racionální rozhodnutí. Majitelům to nezvětšovalo prestiţ, 

neumoţnilo jim to vstup na trh. Nebyl důvod televizi drţet. Kdysi jsem se vsadil s Mrnkou, 

ţe ho do roka vyhodí, a ţe to zavře. A dodnes mi láhev, o kterou jsme se vsadili, nedal. 
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4.3.Anketa 

 

Poté co televize Z1 ukončila své vysílání, zůstala na české mediální scéně pouze jedna 

zpravodajská televize, ČT24. Aktuality ale vysílají téměř všechny televizní kanály a 

lidé mohou navíc poslouchat rádia, nebo sledovat internet. V anketě jsme se tedy ptali 

respondentů, kde zpravodajství sledují a zda se jim v současné době zdá jeho 

množství dostačující. 

Markéta, 20 let, studentka vysoké školy 

Ano sleduji zpravodajství, protoţe chci mít přehled o tom, co se děje v 

naši zemi i ve světě. Většinou ho sleduji ráno, nebo během dne, kdyţ 

se dostanu na internet. Zpravodajství v televizi moc nesleduji. Někdy si 

poslechnu zpravodajství i v rádiu, třeba cestou autem. Stanici 

vytipovanou nemám, ale na internetu často chodím na Seznam.cz, kde 

sleduji Novinky.cz. Myslím, ţe zpravodajství je v u nás dostatek, 

stanicemi v televizi se to jen hemţí a člověk uţ potom přes den omílá jedny a ty samé 

zprávy dokola. 

Magda, 49 let, obchodní zástupce 

Na zprávy se dívám v televizi, například na Primě, nebo na Nově. 

Zprávy jsou tam pro mě rozhodně dostačující a nemyslím si, ţe by 

v Česku chyběla nějaká další zpravodajská televize. 

 

 

Michaela, 22 let, vysokoškolská studentka 

Zpravodajství sleduji hlavně na internetu, zejména pokud jde o 

globální události, například povodně, nebo teroristické útoky. Ty 

sleduji online. Na zpravodajství v televizi nemám čas a hlavně nemám 

televizi, protoţe bydlím na privátu.  
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Harry, 21 let, vysokoškolský student 

Bydlím na koleji, a proto sleduji zprávy jen na internetu. Vlastně mě to 

ani moc nezajímá. Média mě moc neberou, i kdyţ jsem sledoval Z1 a 

myslím, ţe to byl velice dobrý kanál a ţe je ho škoda. 

 

 

Dalibor, 53 let, revizní technik 

Já se dívám na ČT24 a to v podstatě skoro pořád. Ráno ji v deset hodin 

zapnu a sleduji ji aţ do desíti do večera. Pokud můţu. ČT24 je super, 

protoţe tam je všechno, co potřebuji vědět. Kdysi jsem se díval i na Z1, 

ale ty zprávy tam neměly moc dobrou úroveň. Nebylo to z celého 

světa, bylo to krátké a nerozebírali problémy podrobně do hloubky. 

Byly to jen takové krátké zprávy. 
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4.4.Recenze 

 

 Diskusní pořady, které vyslala 

zpravodajsko-publicistická televize 

Z1, mediální odborníci řadí mezi 

méně vydařené. Zejména hodnotí 

znalosti moderátorů a jejich 

pohotovost. Přestože Z1 byla stavěna 

do role konkurenta stanice ČT24, 

měla, co se týče úrovně, ještě hodně 

co dohánět. Proto jsem si pro recenzi 

vybrala právě diskusní pořad Interview Z1 z 29. dubna 2010. Moderátorka Naděžda 

Hávová v tomto díle zpovídá známého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. 

 Pro milovníky dobrého jídla by mohl být lákadlem v tomto díle pořadu Zdeněk 

Polreich. Je českým šéfkuchařem, kterého proslavila televize Prima a jeho pořad Ano šéfe! 

V kaţdém díle se zaměřil na některou z českých restaurací. Spíše neţ sofistikované 

komentáře slýchali diváci z televizní obrazovky přidrzlé a panovačné poznámky s nepříliš 

vybraným slovníkem. Všeobecně je známo, ţe Zdeněk Pohlreich je skutečným odborníkem 

na gastronomii s velice osobitými názory. Nemá ale také daleko k vulgarismům 

a nadávkám. Navíc je v tomto rozhovoru zřetelný jeho skol k narcismu. I přes tato 

negativa, nebo moţná právě pro ně,  je Zdeněk Pohlreich populární a proto mohu shlédnutí 

tohoto dílu Interwiev Z1 doporučit. Rozhovor začíná velmi netypicky:  

 Otázka:  „Víte, ţe jste první člověk, kterého znám, který nemá rád banány?“  

 Odpověď:  „To nemůţu vědět.“  

 Ne příliš vydařená otázka, stejně jako arogantní odpověď hned ze startu naznačily, 

jaký bude další obsah rozhovoru – hloupý, nepřipravený a bez hloubky. Já osobně nemám 

Zdeňka Pohlreicha příliš v oblibě a to kvůli jeho chování. Právě proto, ţe jeho samolibost 

je všem dostatečně známá, měla se na něj moderátorka pořadu Interview Z1 pečlivě 

připravit. I přes antipatie k tomuto šéfkuchaři musím v tomto případě uznat, ţe mi mnohem 

méně vadil host pořadu neţ moderátorka Naděţda Hávová. 

Foto: Videa.pohlreichzdenek.info 
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 Na obrazovce působí moderátorka profesionálně, ovšem do chvíle, neţ otevře ústa. 

Krátký úvod, kterým má být host ve stručnosti představen, se mění v roztříštěný 

půlminutový monolog, ve kterém moderátorka uvádí mnoho zbytečností. K nim by se měla 

dostat v průběhu samotného rozhovoru a ne je divákům pouze vyjmenovávat. 

Nepřipravenost nebo moţná nezkušenost v moderátorčině projevu jsou pozorovatelné v 

okamţiku, kdy přechází od čtecího zařízení k samotnému rozhovoru se svým hostem.  

 Největší chybu shledávám v tom, ţe moderátorka se striktně drţela předem 

připravených otázek.  Není zde vidět ani kapka spontánnosti, zejména se zde není moţné 

setkat s jakoukoliv přirozenou návazností otázek. Moderátorka v podstatě nereaguje na to, 

co její host říká. Bylo by mnohem lepší, kdyby byl rozhovor tematicky zaměřen třeba jen 

na Pohlreichovu restauraci, Michelinské hvězdy nebo jeden konkrétní vytýčený směr, neţ 

přebíhat od jednoho tématu k druhému. Kladem, který bych vyzdvihla je, ţe některé otázky 

jsou skutečně zábavné a občas i riskantní, ovšem skutečně v nich chybí sled. Navíc, pokud 

jde o byznys televizi, měla se moderátorka také tematicky zaměřit na úspěch, na schopnost 

být jedním z nejlepších, na to, jak je hostova profesionální dráha úspěšná. Velkým 

mínusem moderátorky je také fakt, ţe často skáče hostu do řeči. 

 Samozřejmě, ţe na celkově špatném dojmu z tohoto rozhovoru, se nepodepisuje jen 

chyba moderátorky. Jako divačka totiţ nemohu posoudit, jaký prostor jí dramaturgie 

v rámci tohoto pořadu dala. Je tedy moţné, ţe její vlastní iniciativu a jakýkoliv zásah do 

tématu rozhovoru, dramaturg nedovolil. Celkový dojem z tohoto dílu tedy je: roztříštěnost 

a nepřipravenost pod kabátem proklamované profesionality. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na důvody zániku televize Z1. Cílem mé práce 

bylo zjistit, zda důvody, které byly uvedeny v médiích, odpovídají skutečnosti a zda je 

moţné dospět k jednoznačné odpovědi, co zapříčinilo konec vysílání televize Z1. Dále 

jsem se zabývala také otázkou, za jakých podmínek by televize Z1 mohla na českém 

mediálním trhu dále fungovat. 

 V první kapitole jsem se teoreticky zabývala mediálním prostředím 

z ekonomického hlediska, rozebrala jsem pojmy Mediální podnik a Mediální trh a zaměřila 

jsem se na specifické rysy podnikání v této sféře. Dále jsem zde nastínila nástup televize 

Z1 na Český mediální trh. 

 Ve druhé části práce jsem hodnotila jednotlivá vyjádření mediálních analytiků, 

nejvýše postavených osobností ze skupiny J&T a také výpovědi obou ředitelů televize Z1. 

Zde jsem hodnotila, v jakém rozsahu si jejich tvrzení odporují, a ověřováním jsem se 

snaţila dospět k jednoznačnému výsledku. 

V třetí části práce jsem se věnovala řešení vybrané problematiky v médiích. Zde jsem 

zpracovávala čtyři ţánry, které by bylo moţno pouţít do tištěných médií. Jedná se o 

úvodník, rozhovor, anketu a recenzi. 

Dospěla jsem k závěru, ţe důvody ukončení vysílání Z1 byly hlavně finanční. Potvrdil 

mi to i v pořadí druhý ředitel televize Zdeněk Šámal a také mediální expert Daniel Köppl. 

Důvody zániku, které se mi podařilo ověřit, byly: razantní vstup na trh, formát a 

zpracování informací, vysílání v rámci celoplošného digitálního vysílání a dále fakt, ţe 

projekt Z1 nebyl výdělečný a nedokázal konkurovat veřejnoprávní stanici ČT24. Všechny 

faktory vedou k tomu, ţe provoz televize byl velice drahý a Z1 nedosahovala zisku. 

Skupina J&T dotovala televizi Z1 proto, aby jí slouţila jako lobbyistický nástroj. 

Vlastnictví lukrativní televize je mělo chránit před mediálními útoky okolí. Protoţe ale 

televize cílovou skupinu byznysmenů neoslovila a nepřinášela skupině J&T kýţenou 

prestiţ, rozhodlo se vedení J&T financování Z1 ukončit. Z1 byla závislá na jediném 

donátorovi a ten po pouhých dvou a půl letech provozu televize zjistil, ţe se mu investice 

nevyplácí. 

Televize Z1 by mohla na mediálním trhu uspět, pokud by byla schopná přesvědčit 

zadavatele reklamy, ţe její cílová skupina, přestoţe je početně menší, je mnohem 
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lukrativnější, neţ je tomu u jiných, masově zaměřených televizí. Pokud by si vytvořila 

profil exklusivní televize, mohla na trhu uspět. Stále by ale byla, alespoň částečně, závislá 

na investorech. 

Největším přínosem mi během vypracovávání této práce byl rozhovor s Danielem 

Köpplem. Díky jeho komplexnímu pohledu na věc se mi podařilo poodkrýt zákulisí 

televize jako mediálního podniku.  
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