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Abstrakt 

Název:   Veřejnoprávní televize v Evropě a jejich zapojení do sportu 

Cíle:  Hlavním cílem bakalářské práce je, na základě zjištěných informací, 

vypracovaných analýz a srovnání fungování vybraných 

veřejnoprávních televizí v Evropě, vytvořit návrh na úpravu a aplikaci 

nových funkcí a služeb v prostředí programu ČT Sport.  

Metody:  V bakalářské práci byly využity kvalitativní metody, pomocí kterých 

byla získána potřebná data. Jednalo se jak o strukturované dotazníky, 

které byly využity pro komunikaci s vybranými zaměstnanci 

zahraničních veřejnoprávních televizí, tak byly zároveň provedeny 

strukturované a nestrukturované rozhovory se zaměstnanci České 

televize. Poslední použitou metodou byla analýza sekundárních dat. 

Výsledky:  Výsledky práce dokazují vysokou efektivnost a využitelnost 

veškerých možných zdrojů u ČT Sport, která je schopna se zlomkem 

zdrojů produkovat kvalitní a široký obsah. Zlomek je prezentován 

jako menší množství zdrojů oproti jiným zahraničním televizím. 

Zároveň bylo srovnáno fungování jiných veřejnoprávních televizí, 

působících v Evropě, a byly identifikovány jejich kvalitní služby. 

Právě tyto služby pak byly v rámci návrhu implementovány  

do prostředí České republiky, konkrétně ČT Sport.  

Klíčová slova:  sport, veřejnoprávní televize, reklama, sponzoring, koncesionářské 

poplatky, vysílací práva 

  



  

Abstract 

Title:   Public television in Europe and their involvement in sports 

Objectives:  The main object of this bachelor thesis is to make a draft of new 

services and ideas for an improvement of ČT Sport channel. This draft 

will be based on ascertained data, elaborated analysis and comparison 

of how public television across Europe work. 

Methods:  In the bachelor thesis were used qualitative methods to gather needed 

data. First was used structured questionaire for communication with 

chosen employes from foreign public TV. Also were used structured 

and unstructured interviews with employes from Czech TV, 

specifically ČT Sport. The last method used was the analysis of 

secondary data. 

Results:  The results prove high effectivness and usage of all resources 

available for ČT Sport, that is able to produce high quality content 

with just a fraction of the budget. The fraction is presented as an 

amount of resources in comparison with other foreign public TV. Also 

were compared chosen public TV across Europe, and were indentified 

high quality services that they provide. These services were 

implemented to the environement of ČT Sport as a part of my 

recommendation.  

Keywords:   sport, public television, commercial, sponsoring, license fee, 

broadcasting rights 
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1. Úvod 

Sport je činností, ze které se dá získávat užitek dvěma jednoduchými způsoby. První 

způsob je formou aktivní, kdy danou sportovní činnost sami vykonáváme. Naopak, tím 

druhým způsobem, je forma pasivní, kdy jsme v pozici diváka a samotný sport v danou 

chvíli nevykonáváme, nýbrž ho pouze sledujeme. Nicméně i tato forma nám může přinášet 

stejný užitek jako samotná aktivně vykonávaná činnost.  

Takto pro nás užitečnou činnost nám umožňuje realizovat televize, skrze kterou máme 

možnost sledovat sportovní přenosy, a být tak téměř na samotné akci nebo stadionu. 

Televizní vysílání zprostředkovává přenosy ze všech oblastí a odvětví, mezi  

ty nejsledovanější patří sport. Sportovní televize bývají mnohdy nejsledovanějšími ve svých 

zemích, což jim dává určitou sílu, pomocí které pak mohou cílit na svoje diváky. Jejich 

sportovní zaměření je vždy otázkou několik faktorů, které rozhodují o tom, zdali bude 

sportovní akce přenášena. Nejdůležitějšími faktory jsou v tomto případě finanční prostředky 

dané televize a tradice daného sportu v zemi. Zároveň se televize snaží poskytovat  

v co největší míře přenosy s účastí domácích reprezentantů.  

V televizním prostředí rozlišujeme dva typy televizních institucí. Prvním typem jsou 

televize veřejnoprávní, v některých zemích nazývané také jako státní. Ty mají za úkol 

poskytnout co nejpestřejší program a nabídku svým divákům. Mezi jejich hlavní druhy 

zájmu nepatří zisk, tudíž se zaměřují zejména na uspokojení obyvatelstva jako celku. To jde 

ruku v ruce s výdělečnou činností, která netvoří stěžejní bod těchto institucí, tudíž reklamní 

a jiné komerční činnosti jsou až na vedlejší koleji. Existují samozřejmě i výjimky, které svou 

veřejnoprávní podstatu mají pozměněnou a chovají se spíše jako komerční televize, nicméně 

na evropském kontinentu jsou menšinou. Druhým typem jsou televize soukromé, jinak 

řečeno komerční. Už z významu samotného názvu se dostáváme k hlavnímu úkolu a cíli 

těchto televizí, kterým je výdělek z komerční činnosti. Soukromé televize se vždy snaží 

maximalizovat svůj zisk, který je kolikrát realizován i na úkor přání a preferencí diváků.  

V dnešní době jsme se dostali právě do fáze, kdy spolu komerční a veřejnoprávní 

televize bojují a snaží se poskytnout divákovi co nejžádanější programovou skladbu. 

Zároveň se tento souboj neodehrává s vyrovnanými prostředky a veřejnoprávní televize  

si nemohou dovolit nakupovat tak drahá vysílací práva a licence jako je tomu u jejich 
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komerčně založených sousedů. To způsobuje tlak na fungování a práci veřejnoprávních 

institucí, na které v posledních letech míří více a více negativních komentářů, které se snaží 

zpochybnit jejich práci a přínos.  

I přes sílící tlak ze strany státu a příznivců komerčních televizí si veřejnoprávní televize 

drží svá renomé a dokáží z menších prostředků poskytovat velice kvalitní a bohatý program. 

Zejména je tomu tak v České republice, kde i přes jedny z nejmenších, a stále neměnících 

se koncesionářských poplatků, dokáže Česká televize, konkrétně ČT Sport, vysílat  

tak bohatý sportovní program, který nedokážou poskytnout kolikrát jiná veřejnoprávní 

média v Evropě, které operují s mnohem většími finančními možnostmi, než je tomu u nás. 

  



 12 

2. Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je, na základě zjištěných informací, vypracovaných 

analýz a srovnání fungování vybraných veřejnoprávních televizí v Evropě, vytvořit návrh na 

úpravu a aplikaci nových funkcí a služeb v prostředí programu ČT Sport. Tento návrh bude 

vycházet z analýz již fungujících služeb a prvků vysílání ve vybraných zahraničních 

televizích.  

Zároveň jsou stanoveny dílčí úkoly bakalářské práce: 

 Teoretické vymezení funkcí a podstaty veřejnoprávních televizí, televizního 

vysílání a sportovního zpravodajství; 

 Stručné představení vybraných veřejnoprávních televizí, konkrétně ČT Sport, 

norské NRK, francouzské TV France, finské YLE a švýcarské SRG SSR; 

 Získání informací týkajících se finanční stránky, jako jsou příjmy a výdaje u ČT 

Sport a vybraných zahraničních veřejnoprávních televizí; 

 Získání informací o sportovním zaměření a cílení na jednotlivé sporty 

v televizích zahrnutých ve výzkumu; 

 Získání informací a dat o aktuální situaci ve vybraných televizích a o jejich 

budoucím směřování; 

 Získání informací o alternativních službách nabízených v rámci každé 

z vybraných televizí. 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Veřejnoprávní televize 

Veřejnoprávní televize neboli veřejnoprávní médium a informační kanál, který  

je založený na své nezávislosti, je instituce, která má jasně vymezená svá práva a povinnosti. 

Její činnost a příjem je zajišťován z dotací, koncesionářských poplatků a daní. Nezávislost 

zaručuje to, že nepodléhá žádné politické straně ani směru. Zároveň se jedná o objektivní 

informační zdroj, který se stará o plošné pokrytí zájmů celého spektra obyvatelstva dané 

země. Na fungování veřejnoprávní instituce dohlíží rada, jejíž hlavním úkolem je kontrola 

objektivnosti, nezávislosti a transparentnosti.  

John Keane1 identifikoval ve své BRU (Broadcasting Research Unit) studii 8 základních 

charakteristik, které by měla veřejnoprávní televize mít: 

 Geografická univerzálnost – každý by měl mít přístup ke stejným službám; 

 Pokrývat veškeré zájmy a záliby; 

 Zájem o menšiny; 

 Zájem o národní identitu; 

 Oddělení a nezávislost na vládě; 

 Jeden vysílací systém, dotovaný přímo svými uživateli; 

 Zájem o bohaté a plnohodnotné vysílání namísto zájmu pouze o vysoká 

statistická čísla; 

 Svobodná tvorba pro tvůrce programů namísto jejich omezování. 

3.1.1. Kontrola veřejnoprávnosti 

Na fungování veřejnoprávní instituce dohlíží rada, jejímž hlavním úkolem je kontrola 

objektivnosti, nezávislosti a transparentnosti. Mediální rada se schází většinou dvakrát  

do roka, v České republice se rada schází od května do prosince, jednou až dvakrát  

do měsíce. Hodnotí se aktuální situace a záležitosti spojené s televizí, zároveň dochází  

ke kontrole povinností plynoucích ze zákona.  

                                                 

1 KEANE, J. The Media and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1991. s. 117. ISBN 978-0745608044. 
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Příkladem je mediální rada České televize. Zkráceně Rada ČT. Ta je zřízena samotným 

zákonem o České televizi, konkrétně zákonem č. 483/1991 Sb. Zákon uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu činnosti televize.  

 „Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna tak, aby  

v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.“2 

Členové jsou voleni na 6 let. Po dvou letech se volí třetina členů, avšak mohou být 

zvoleni opět ti předchozí. Zároveň nesmí člen Rady zastávat jednu z následně 

vyjmenovaných vysoce uznávaných funkcí, která by mu dávala možnost určité manipulace. 

Těmi funkcemi jsou prezident republiky, poslanec, senátor, člen vlády, soudce, státní 

zástupce, člen Nejvyššího kontrolního úřadu, člen bankovní rady České národní banky, člen 

s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člen 

Rady Českého rozhlasu, člen Rady České tiskové kanceláře, generální ředitel Českého 

rozhlasu, zároveň nesmí být ani členem dozorčí komise jak České televize, tak Českého 

rozhlasu. Důležitou podmínkou je nezapojení jednotlivých členů do politických stran.  

Pro zachování nestrannosti, transparentnosti a důvěry jsou všechna jednání Rady 

veřejná a dělají se z nich kompletní zápisy i audiovizuální přenosy. Ostatní evropské 

mediální kontrolní rady fungují na stejném principu. Demokratické země jsou založené  

na nezávislosti veřejnoprávních medií. Členové rad jsou neodvolatelní po celé své zvolené 

období, stejně jako ředitelé televizí. Jedná se o značnou zodpovědnost, kterou má rada při 

výběru nezávislého kandidáta na ředitele, protože s ním bude muset spolupracovat po celé 

funkční období.3 

3.1.2. Financování veřejnoprávních televizí 

Financování veřejnoprávních institucí probíhá velmi podobě ve všech evropských 

zemích. Základní příjmy tvoří státní dotace, koncesionářské poplatky a reklamní prostory  

ve vysílání. Rozdělení mezi jednotlivé zpravodajské úseky pak již probíhá individuálně. 

                                                 

2 Co je Rada ČT [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

<https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/co-je-rada-ct/>. 
3 HVÍŽĎALA, K. Proč ČRo a ČT nejsou veřejnoprávní instituce? [online]. Aktuálně.cz, 2014, 1.12.2014 

[cit. 2019-09-03]. Dostupné z: <https://nazory.aktualne.cz/komentare/karel-hvizdala-proc-ct-a-cro-nejsou-

verejnopravni-instituce/r~0c346782794411e4a10c0025900fea04/>. 
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Sportovní úseky patří mezi klíčová oddělení, kam peníze z rozpočtu putují, protože se jedná 

o velmi sledované programy.  

3.1.2.1. Státní dotace 

Státní dotace patří mezi velmi diskutované formy příjmů u veřejnoprávních institucí. 

Jejich problematika se řešila v rámci pluralitního vysílání, tj. součinnosti mezi vysíláním 

veřejnoprávní televize a televizí komerčních. Naprostá korektnost dotací v rámci 

veřejnoprávních médií byla vyjasněna v Amsterdamském protokolu č. 29, který je součástí 

evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách. 

„Ustanovení Smluv se nedotýkají pravomocí členských států financovat veřejnoprávní 

vysílání, pokud je takové financování poskytováno organizacím pro veřejnoprávní vysílání 

k plnění veřejných služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny a organizovány v každém členském 

státě, a pokud takové financování neovlivňuje obchodní podmínky a hospodářskou soutěž.“4 

Přesné znění protokolu tak jasně opravňuje členské země v Evropské unii financovat 

veřejnoprávní vysílání ve své zemi. 

V Evropě však existují země, kde jsou veřejnoprávní televize plně sponzorované státem. 

Mezi největší země, právě s tímto finančním zdrojem, patří Španělsko nebo také Estonsko. 

3.1.2.2. Koncesionářské poplatky 

Koncesionářské poplatky neboli televizní a rozhlasové poplatky sloužící k financování 

médií veřejné služby, jsou v některých zemích stále nazývány jako licenční poplatky.  

Povinnost platit koncesionářské poplatky mají jak fyzické, tak právnické osoby, které vlastní 

televizní nebo rozhlasový přijímač. Jedná se o poplatek, který buď plně, nebo z většinové 

části financuje chod veřejnoprávních médií.5 

                                                 

4 Amsterdamský protokol: Úřední věstník Evropské unie. Smlouva o fungování EU. In: Brusel, 2010, číslo 

29. 
5 ŠMÍD, M. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování. Praha, 2011. 

Případová studie pro Parlament České republiky. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. 
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2.1.2.2.1. Koncesionářské poplatky v Evropě  

Výše poplatků se liší v každé zemi. Zpravidla platí, že čím ekonomicky vyspělejší země, 

tím vyšší poplatky. Velmi různé jsou ale podmínky, za kterých jsou tyto pravidelné platby 

odváděny.  

Zároveň je rozdílný také přístup k určení platby za poplatky. V Evropě existují dva 

základní typy a jeden velmi zřídka používaný. Tím prvním je platba za televizní nebo 

rozhlasový přijímač, druhým je platba za domácnost. Druhá možnost je značně výhodnější, 

neboť za více přijímačů v jedné domácnosti se platí pouze jedna sazba. Posledním typem  

je platba za příjem elektřiny, který dělá z obyvatel domácnosti potenciální diváky.   

Dva rozdílné přístupy jsou také, co se týče výběru koncesionářských poplatků. Zatímco 

v některých zemích, konkrétně i v České republice, se platí poplatky měsíčně, jinde se platí 

buď čtvrtletně, pololetně nebo pouze jednou ročně. Nic to ovšem nemění na velikosti 

celkové částky poplatků, pouze je dělí na menší platby. 

Tabulka 1 ukazuje výši koncesionářských poplatků v zemích, které jsou uvedené v této 

bakalářské práci. Jednotlivé hodnoty byly přepočítány na měsíční částky a převedeny  

na koruny dle aktuálního kurzu ze dne 4.9.2019. 
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Tabulka 1: Výše měsíčních koncesionářských poplatků v Evropě 

Země Výše měsíčního poplatku 

Česká republika 180 Kč 

Slovenská republika 120 Kč 

Polsko 102 Kč 

Německo 464,5 Kč 

Rakousko  615,7 Kč  

Itálie 238 Kč 

Francie 258 Kč 

Švýcarsko 723,5 Kč 

Španělsko Od roku 1965 bez poplatků 

Norsko Od roku 2020 bez poplatků 

Finsko  301,4 Kč 

Zdroj: vlastní tvorba (data dostupná ze 4.9.2019 a následně převedená dle kurzů) 

Výše poplatku je určována jako součet poplatků měsíčních za televizní i rozhlasový 

přijímač. Zároveň jsou ceny převedeny na české koruny, dle aktuálního kurzu ze dne 

4.9.2019. V některých zemích platí výjimky a forma poplatků se také liší. Jednotlivé formy 



 18 

financování a poplatků rozeberu v konkrétních kapitolách zaměřených na vybrané televize. 

Je potřeba podotknout, že hodnota uvedená v tabulce u Rakouska byla počítána jako průměr 

mezi největším a nejmenším poplatkem, neboť v Rakousku se výše koncesionářských 

poplatků liší podle jednotlivých spolkových zemí. Hodnota uvedená u Finska je zachycena 

z období začátku září roku 2019, kdy byly ještě koncesionářské poplatky aktuální. Od roku 

2020 je zavedena nová televizní daň, která plně nahrazuje funkci koncesionářských 

poplatků.  

Státy, ve kterých se vybírají koncesionářské poplatky, můžeme také rozdělit dle  

tzv. revize, která se jich týká. Revize umožňuje měnit velikost poplatků v závislosti  

na měnících se ekonomických podmínkách v dané zemi.6 Situace je v Evropě různá, protože 

některé státy dělají revizi každoročně. Příkladem jsou třeba Norsko, Francie nebo Itálie. 

Další státy ji dělají ve 4–6 ti letých intervalech. Sem naopak patří Německo, Švédsko, 

Švýcarsko, nebo Rakousko. Potom existují také státy, kde se zjišťuje aktuální situace, 

nicméně revize se z nějakých důvodů neprovádí, jako v Itálii. Posledním příkladem jsou 

státy, kde se revize nedělá a výše poplatků je stálá. Tento příklad je nám nejbližší, neboť 

tyto revize neprobíhají právě u nás v České republice nebo Slovensku. 

2.1.2.2.2. Koncesionářské poplatky v České republice 

Od roku 2008 činí poplatky za rozhlasový přijímač 45 Kč měsíčně a za televizní 

přijímač 135 Kč měsíčně.7  V roce 2017 činily příjmy z koncesionářských poplatků České 

televize 5,66 miliardy korun z celkových příjmů 6,48 miliardy korun. V roce 2018 to bylo 

6,13 miliardy korun do rozpočtu. V letošním roce 2019 se počítá s přísunem 5,96 miliardy 

korun.8 

                                                 

6 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2020-09-

20]. Dostupné z: 

<https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.108433732.795262117.1582377471-

1830293305.1581464147>. 
7 Zákon č. 348 ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích. Sbírka zákonů České republiky. 

2005, částka 122, s. 6041–6046. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4720 
8 Rozpočet pro rok 2019 [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

<https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/dokumenty/rozpocet-ct/>. 
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Fyzická osoba zpravidla platí za jeden televizní a jeden rozhlasový přijímač, i když jich 

vlastní více, a to jednou měsíčně. Naopak právnická osoba platí za každý televizní  

i rozhlasový přijímač, a to jednou za 3 měsíce.  

Koncesionářské poplatky jsou naprosto stěžejní pro chod celé České televize a Českého 

rozhlasu. Bez nich by tato dvě základní média nebyla schopna své existence. Česká 

republika patří mezi země, kde jsou právě tyto poplatky hlavním zdrojem příjmů  

ve veřejnoprávních médiích.  

3.1.2.3. Reklama 

Reklama je způsob a forma propagace jakéhokoliv výrobku, služby, myšlenky, značky, 

organizace, která má za úkol přimět zákazníka k interakci. Může to být nákup samotného 

produktu, informace o slevách nebo čistě jen snaha dostat se zákazníkovi do podvědomí. 

Patrick De Pelsmacker9 definoval reklamu jako „nástroj marketingové komunikace 

k informování a přesvědčování lidí, bez ohledu na to, zda se podporuje produkt, služba, nebo 

nápad.“ 

Reklama je brána jako „placená neosobní komunikace firem, neziskových organizací  

a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení, a kteří 

chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby patřící do specifické části veřejnosti,  

a to prostřednictvím médií.“10 

S reklamou se setkáváme na každém rohu, ať je to v digitální podobě, tištěné podobě, 

anebo rozhlasově. Její zásah je v dnešní době natolik důležitý, že se stala jedním z pilířů 

marketingu a firmy na ní vynakládají s postupem času čím dál tím víc finančních prostředků. 

V televizi tvoří reklama značnou část vysílacího času, ať už je to na veřejnoprávní nebo 

komerční stanici.  

                                                 

9 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Grada, 2003. s. 203. ISBN 

8024702541. 
10 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Grada, 2003. s. 203. ISBN 

8024702541. 
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2.1.2.3.1. Reklama ve veřejnoprávní televizi 

Reklama je třetí a poslední formou příjmu u veřejnoprávních televizí. Její omezení jsou 

nejčastěji nařízena přímo zákony v jednotlivých zemích. V každá zemi se staví k využití 

reklamy jiným způsobem. Ač byl prapůvod veřejnoprávních médií jiný, reklama  

se v zahraničí stává jednou z velmi důležitých položek na seznamu příjmů.  

V České republice je reklama také jedním z příjmů, nicméně možnosti použití reklamy 

ve vysílání jsou velmi omezené, neboť patříme mezi země s nejnižším množstvím času 

věnovanému reklamě na obrazovkách veřejnoprávní televize. Zahraniční veřejnoprávní 

televize se svou formou využití reklamy přibližují komerčním televizím, ač stále nedosahují 

takových čísel. Reklama zde hraje již velmi důležitou roli. Naopak existují také evropské 

země, kde je reklama ve veřejnoprávní televizi zakázána. Jsou jimi například norská NRK, 

finská YLE a španělská TVE. 

V tabulce 2 je zhodnocen podíl reklamy na vysílání v evropských veřejnoprávních 

televizích. Respektive maximální možný čas, který může být zaměřen na reklamu 

v televizním vysílání.  
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Tabulka 2: Podíl reklamy na vysílání v evropských veřejnoprávních televizích 

Země Instituce Reklamní omezení 
Podíl reklamy na 

24h vysílání 

Česká republika Česká televize 7 min. 12 s. / den 0,5 % 

Slovenská republika RTVS 7 min. 12 s. / den 0,5 % 

Polsko TVP 12 min. / hodina 20 % 

Německo ARD / ZDF 20 min. / den 1,39 % 

Rakousko ORF 42 min. / den 2,92 % 

Itálie RAI 7 min. 12 s. / hodina 12 % 

Francie TF 6 min. / hodina 10 % 

Švýcarsko SRG SSR 9 min. / hodina 15 % 

Zdroj: vlastní tvorba (data dostupná z 1.3.2020) 

2.1.2.3.2. Zákon o regulaci reklamy 

Reklama je masovou formou propagace, nicméně i přesto má svá pravidla a regulace, 

které musí být dodržovány. V České republice se tomu věnuje konkrétní zákon. Jedná  

se o zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy, který byl uveden v platnost 14.3.1995.11  

                                                 

11 Zákon č. 40 ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 

467-469. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2819 
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První ze zakázaných forem je reklama skrytá, kterou ale lidé dost často mění za reklamu 

podprahovou. Jedná se o dvě velmi podobné formy reklamního sdělení. Podle samotného 

zákona je reklama skrytá definována jako „reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná  

o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.“12 Naopak reklama podprahová  

je v zákoně definována jako „reklama, která má vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž  

by ji tato osoba vědomě vnímala.“13 

Dalším zakázaným typem je reklama klamavá. Zde se jedná o způsob nekalé soutěže, 

kde má reklama za úkol diváka oklamat a dostat svou firmu do výhodnější pozice, nebo 

naopak konkurenci ublížit. Samotná reklama by měla být sama o sobě pravdivá  

a to, co propaguje by taky mělo fungovat, tudíž reklamy, ve kterých se zmiňují jiné 

informace za účelem nalákání lidí, jsou také zakázané.  

Netolerovaná je taktéž srovnávací reklama, která nesmí poukazovat na jeden produkt 

jako výrazně lepší, pokud zároveň zmiňujeme nebo ukazujeme druhý produkt, jeho jméno 

nebo značku. Tento typ reklamy je přípustný, pokud se nejedná o klamavou reklamu. 

Zároveň srovnává stejný produkt, nebo službu, které jsou určeny ke stejnému účelu nebo 

srovnává vlastnosti, jež jsou pro zboží nebo službu relevantní, důležité a ověřitelné,  

a to včetně samotné ceny. Nesmí se také jednat o typ srovnávací reklamy, která by úmyslně 

oslabovala pozici konkurence. 

Naprosto zakázaná je reklama na tabákové výrobky. Patří sem i zákaz reklamy  

na elektronické cigarety. Velice striktně je regulována reklama na alkoholické výrobky, kde 

musí být zřetelně napsáno nebo řečeno, že se jedná o výrobek pro osoby starší 18 let. Dále 

je reklama omezena v oblasti hazardních her, kde musí být opět dáno najevo, že se nejedná 

o přímý zdroj zisku financí, jako je to dáno v zaměstnání. Opět musí být řečeno, že se jedná 

o hazard, který je povolen pouze osobám starším 18 let. Reklama na střelné zbraně a střelivo 

je v televizi zakázána a může být šířena pouze v určených odborných publikacích, které 

hovoří o problematice střelných zbraní a střeliva a jsou určeny pro držitele střelných zbraní.   

                                                 

12 Zákon č. 40 ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 

467-469. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2819 
13 Zákon č. 40 ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 

467-469. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2819 
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2.1.2.3.3. Způsob prodeje reklamy 

Způsob prodeje reklamy je po většinou totožný u všech televizních subjektů. Jedná  

se o způsob, kdy je reklama zadávána po vybraných časových stopážích a následně 

prodávána podle úrovně sledovanosti. Úroveň sledovanosti je převáděna na hodnoty ratingů, 

které následně stanoví konečnou cenu za danou reklamu. Společně s ratingy se používají  

i další reklamní metriky, pomocí kterých se měří úspěšnost jednotlivých sdělení. Patří mezi 

ně Reach neboli zásah a také frekvence. 

Rating je procento určité vymezené části populace neboli cílové skupiny, které bylo 

v určitém čase zasaženo daným médiem.14 V nejčastějších případech se využívá rating 

k měření sledovanosti televizních pořadů, včetně reklam. Ratingu je dosaženo vždy. 

Nezáleží, zda se vysílal 15 ti vteřinový spot, nebo 30 ti vteřinový reklamní spot. V čem  

se rating liší jsou cílové skupiny. Jinou hodnotu bude mít skupina ve věku 15-54 a jinou zase 

skupina ve věku 18+. Ratingový bod je důležité chápat jako procento, právě procento dané 

cílové skupiny, na kterou svou kampaní míříme.  

 GRP neboli Gross Rating Point je ekvivalentem ratingu a určuje jedno procento 

z nákupní cílové skupiny.15 GRP je nejdůležitější a nejpoužívanější metrikou, protože 

vyjadřuje váhu a sílu reklamní kampaně. Součet ratingů jednotlivých reklamních spotů 

v celé kampani nám udává celkové GRP. Dalším z důležitých faktů je to, že GRP pro odlišné 

cílové skupiny nelze sčítat, protože jednotlivé skupiny mají jinou velikost, a tak by jejich 

procentuální vyjádření při součtu neodpovídalo. Velice podstatná je duplikace, kterou 

obsahují GRP, tudíž pokud stejná osoba uvidí reklamní spoty ze stejné kampaně na celkový 

počet GRP to nemá vliv.  

Další metrikou je zásah. V mediální terminologii je nazýván jako Net Reach, který nám 

udává počet osob, které měly možnost se alespoň jednou setkat s reklamním spotem během 

                                                 

14 Mediální slovník [online]. Media Guru, 2019 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/rating/>. 
15 Mediální slovník [online]. Media Guru, 2019 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/grp-gross-rating-point/>. 
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kampaně. Reach je specifický svou duplicitou, což znamená, že každou osobu započítává 

pouze jednou.16  

Frekvence je hodnota, která vyjadřuje průměr toho, kolikrát se osoba z naší cílové 

skupiny mohla setkat s reklamním spotem.17 Vyjadřuje se obvykle číslem s jedním 

desetinným místem, neboť vyjadřuje právě průměr. Jelikož se bavíme o průměru, někteří 

lidé se setkali s kampaní vícekrát, než je průměr a někteří méněkrát. 

Ve způsobu prodeje reklamy v televizním prostředí hraje roli také sezónnost a doba 

nasazení reklamního spotu. Sezónnost určuje vybraný měsíc, přičemž každý má svůj index, 

dle důležitosti a míry sledovanosti. Čím je index vyšší, tím bude i výsledná cena za reklamní 

spot větší. Česká televize například vydává vždy první den v roce nový ceník pro vysílání 

televizní reklamy, kde zveřejňuje hodnoty a indexy pro jednotlivé měsíce. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 3.18 

  

                                                 

16 Mediální slovník [online]. Media Guru, 2019 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/net-reach-cisty-zasah/>. 
17 Mediální slovník [online]. Media Guru, 2019 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: 

<https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/frekvence/>. 
18 Ceník pro televizní vysílání reklamy [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

<https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/833.pdf?v=2&_ga=2.87799768.1311385641.1568884212-

832814996.1568884212>. 
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Tabulka 3: Sezónní indexy pro stanovení ceny reklamních spotů v ČT 

Měsíc Hodnota sezónního indexu 

Leden 0,8 

Únor 0,95 

Březen 1,15 

Duben 1,35 

Květen 1,4 

Červen 1,25 

Červenec 0,8 

Srpen 0,95 

Září 1,3 

Říjen 1,45 

Listopad 1,45 

Prosinec (1.12.2019 – 15.12.2019) 1,3 

Prosinec (16.12.2019 – 31.12.2019) 0,8 

Zdroj: Ceník pro vysílání reklamy v ČT pro rok 2019 
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3.1.3. Spolupráce mezi veřejnoprávními televizemi 

Spolupráce mezi televizemi probíhá jak na úrovni veřejnoprávních televizí,  

tak na úrovni televizí komerčních. Základ tohoto vztahu mezi jednotlivými institucemi dává 

každé z televizí množství příležitostí, které by si samy nebyly schopny zajistit. Právě 

společné cíle a hodnoty sdružuje Evropská vysílací unie. 

3.1.3.1. Evropská vysílací unie 

Evropská vysílací unie (EVU) se věnuje tomu, aby byla veřejnoprávní média 

nepostradatelná. Podporuje a posiluje veřejnoprávní média, poskytuje prvotřídní mediální 

služby a nabízí svým členům centrum pro učení a sdílení.19 

Ač se jedná o evropské sdružení, v unii je celkově 116 členů, z 56 zemí světa. Tato 

mezinárodní spolupráce umožňuje poskytování vzájemných benefitů, mezi které patří 

zejména jednodušší přístup k licencím a vysílacím právům.  

Pravděpodobně nejdůležitější služba, kterou EVU poskytuje svým členům, je kolektivní 

akvizice vysílacích práv. Základy unie leží ve veřejnoprávnosti evropských médií  

a rozpoznání jejich společných zájmů, které upřednostňují pro kolektivní akvizice, spíše než 

nákup práv jako individuální subjekty.20 

Konkrétně práva na sportovní akce jsou nejžádanějšími komoditami, které Evropská 

vysílací unie poskytuje. Unie nepřispívá pouze správou práv, ale také propagacím a růstem 

sportu v globálním měřítku. Sportovní úsek, Eurovize Sport, se stará o práva na 18 různých 

sportů. Jeho největší výhodou je úzká spolupráce s federacemi jednotlivých sportů. Mezi  

ty nejznámější patří FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací), UEFA (Unie 

evropských fotbalových asociací), IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací),  

UCI (Mezinárodní cyklistická unie), FIS (Mezinárodní lyžařská federace), nebo  

IBU (Mezinárodní biatlonová unie).21 

                                                 

19 About EBU [online]. EBU, 2019 [cit. 2019-09-09]. Dostupné z: <https://www.ebu.ch/about>. 
20 COLLINS, R. From satellite to single market: New communication technology and European Public 

Service television. New York: Routledge, 1998. s. 232. ISBN 041517970X. 
21 Sport Rights Catalog [online]. EBU, 2018 [cit. 2019-09-09]. Dostupné z: 

<https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Services/Sport/EBU_Sports_Rights_Catalog.pdf>. 
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3.1.3.2. Televizní práva a licence 

Televizní práva nebo licence jsou již nedílnou součástí televizního vysílání. Umožňují 

vysílat akci, utkání nebo dílo na svém kanálu. Práva jsou součástí vztahu mezi dvěma 

subjekty, kdy první poskytuje druhému možnost vysílání vybrané akce na dobu určitou  

za předem smluvenou hodnotu. Tou bývá většinou finanční částka, ale může se jednat také 

o formu podpory, propagace, nebo výměny služeb. 

Licence se týkají hlavně sportovních soutěží a jednorázových událostí, nicméně patří 

sem také filmy, seriály a jiná umělecká díla. Důležitý je také vztah mezi poskytovatelem  

a vysílatelem, který je vymezen v licenční smlouvě. Vysílatelé si v dnešní době nárokují 

exkluzivní pozice, které je staví do rolí, ve kterých mohou vybranou událost nebo soutěž 

vysílat pouze oni. Exkluzivní právo tak tvoří jakýsi monopol, který televize vlastní a staví 

diváka do situace, kdy nemá právo relevantního výběru. Tato práva jsou v dnešní době 

vlastněna komerčními televizemi, které tak tvoří svou diváckou základnu. 

Nicméně sport se stal na obrazovkách fenoménem a jeho sledovanost roste s každým 

rokem. Právě sledovanost a prestiž zvyšuje rok co rok ceny vysílacích práv. Hlavním 

příkladem jsou práva na fotbalové soutěže. Dle výzkumu, dnes již bývalé německé agentury 

KirchSport GmbH z roku 2007, se ceny fotbalových vysílacích práv za posledních deset let 

před výzkumem zdesetinásobily.  

Rostoucí ceny vyjadřuje také zpráva přímo od FIFA, která poukazuje na zvyšující  

se výnosy z práv na Mistrovství světa ve fotbale. Součástí těchto údajů jsou veškerá utkání 

a kvalifikace, která se pojí k daným šampionátům. 
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Graf 1: Vývoj příjmů z televizních práv na FIFA World Cup v letech 2002 až 2018 

 

Zdroj: FIFA  

Rostoucí ceny vysílacích práv zaznamenal ve své zprávě z roku 2019 také Mezinárodní 

olympijský výbor. V grafu 1 jsou zaznamenány čtyřleté cykly, do kterých patří jak Letní 

olympijské hry, tak Zimní olympijské hry. Do celkových tržeb se započítávají ceny, za které 

byla práva prodána na každém z kontinentů. Nejdráže se prodávají práva v Severní Americe, 

konkrétně ve Spojených státech amerických a Kanadě, kde cena práv tvoří v průměru  
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Graf 2: Tržby z prodeje vysílacích práv na LOH a ZOH 

 

Zdroj: MOV (Olympic Marketing File 2019) 

2.1.3.3.1. Seznam událostí značného společenského významu 

ITC neboli Nezávislá televizní komise Spojeného království vytvořila v roce 1996 

kodex, který stanovil seznam událostí značného společenského významu. Ten má za úkol 

uvolnit a zpřístupnit vybrané události v televizi všem obyvatelům. Zároveň byly vytvořeny 

dvě skupiny událostí. Ve skupině A se jedná o události, které budou vysílány živě  

a bez poplatku, pouze s výjimkou, že by se vysílala zároveň jiná a důležitější událost. 

Skupina B obsahuje události, jež by se měly vysílat živě, případně sestřih a reportáž z nich 

by měla být poskytnuta bez poplatku široké veřejnosti. Jedná se o události, které splňují 

kritéria mezinárodně uznávaných událostí, a proto bylo prosazeno, aby byly vysílány  

na obrazovkách veřejnoprávní televize.22 

 Skupina A 

o Letní a Zimní olympijské hry 

o Finále Mistrovství světa ve fotbale 

o Finále Mistrovství Evropy ve fotbale 

                                                 

22 Code on Sports and Other Listed and Designated Events [online]. Ofcom, 2020 [cit. 2019-09-10]. 

Dostupné z: <https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/35948/ofcom_code_on_sport.pdf>. 
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o Finále anglického poháru ve fotbale 

o Finále skotského poháru ve fotbale (pouze ve Skotsku) 

o Dostih Grand National 

o Dostih The Derby neboli Epsomské derby 

o Finále tenisového Wimbledonu 

o Finále Mistrovství světa v rugby 

o Finále anglického poháru v rugby 

 Skupina B 

o Hry Commonwealthu 

o Golfový turnaj Ryder Cup 

o Mistrovství světa v atletice 

o Mistrovství světa v kriketu – zápasy národního týmu, semifinálové 

zápasy a finále 

o Turnaj Šesti národů v rugby 

Česká republika, konkrétně Ministerstvo kultury si převzalo zásady, podle kterých 

seznam vznikl a vytvořilo vlastní spis, na kterém pracovalo s Radou pro rozhlasové  

a televizní vysílání. Samotné vysílání událostí společenského zájmu je vymezeno v zákoně 

č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ten podle §33 zavazuje 

televizi k vysílání událostí stanovených členy Rady Evropy a Evropské unie.23  

Ministerstvo kultury vydalo v květnu roku 2001 vyhlášku, která stanovuje události 

společného zájmu pro obyvatele České republiky. Konkrétně se jedná o vyhlášku  

č. 233/2001 Sb. Události byly vybrány dle občanských zájmů a zároveň bylo přihlédnuto 

k historickým úspěchům našich reprezentantů v daných podnicích. 

o Letní a Zimní olympijské hry 

o Mistrovství světa ve fotbale – zápasy národního týmu ČR, semifinálové zápasy, 

finále 

o Mistrovství Evropy ve fotbale – zápasy národního týmu ČR, semifinálové 

zápasy, finále 

                                                 

23 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Praha, 2001, ročník 2001, částka 87, číslo 231. 

Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231 
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o Mistrovství světa v atletice 

o Mistrovství Evropy v atletice 

o Mistrovství světa v ledním hokeji – zápasy národního týmu ČR, semifinálové 

zápasy, finále 

3.2.  Počátky sportovního zpravodajství 

3.2.1. Tisk 

Počátky informačních zdrojů sahají až do prvních roků 17. století, kdy se začaly 

objevovat první novinové články. Po více než 100 letech se pak do novinových tisků dostaly 

články, které informovaly o sportovních kláních a událostech. Prvním deníkem, který zavedl 

do svého portfolia sportovní rubriku byl britský Morning Herald v roce 1917. Následoval  

ho později v roce 1929 známý The Times.24 V 19. století se pak začala prosazovat idea 

specializace sportovního tisku, který by se zaměřoval na jednotlivá sportovní odvětví.  

Sportovní zpravodajství a zájem o něj rostl. V Evropě vznikaly magazíny, časopisy, 

které psaly o dostizích, rybolovu, plachtění, kriketu, fotbalu a sázení. V USA tomu nebylo 

jinak. „V 50. letech 19. století zde bylo 9 sportovních magazínů, přičemž v 90. letech  

19. století jich zde bylo už 48.“25 

Se stále se zlepšujícími technologiemi s postupem času ztrácel tisk své monopolní 

postavení na trhu sportovního zpravodajství. Nejdříve přišel rozhlas, který umožnil velmi 

rychlý přenos informací přímo z místa dějiště až k divákovi domů. Už použití rozhlasu 

oslabilo pozici tisku. Další oslabení pak přišlo i s nástupem televizního vysílání. Tisk ale 

nadále působí jako klíčový informační zdroj na zpravodajském trhu, neboť nástup rozhlasu 

a televize dal tisku i něco pozitivního. Tím jsou možné komentáře, rozhovory, analýzy, 

rozbory. Tisk tak i přes ztrátu své pozice našel určitou synergii, jak spolupracovat 

s rozhlasem i televizí.26 

                                                 

24 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends. 2003, ročník 22, č. 4. s. 

6-7. ISSN: 0144–4646. 
25 LEVER, J.; WHEELER, S. Mass Media and the Experience of Sport. Communication Research, 1993. 

ročník 20, č. 1, s. 126.  
26 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends. 2003, ročník 22, č. 4. s. 

7. ISSN: 0144–4646. 
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3.2.2. Rozhlas 

Rozhlas se stal ve 20. století naprosto unikátní věcí. Do této doby si člověk mohl 

vychutnat sportovní klání, nebo událost pouze ze dvou směrů. Prvním byla návštěva 

samotného utkání, což byla velmi omezená možnost. Druhou možností pak byl tisk, který 

mohl vybranou sportovní událost zhodnotit a rozebrat, nicméně dělo se tak se značným 

zpožděním. 

Proto bylo právě použití rozhlasu ke sportovnímu zpravodajství a vysílání takovým 

posunem. Jednalo se tak o aktuální informace z utkání a člověk mohl prožívat bezprostřední 

emoce, aniž by musel být na stadionu. Navíc zde byla možnost poskytovat rozhovory 

s aktéry přímo z místa dění.27 

Prvními sportovními událostmi vysílanými jak v USA, tak v Evropě byly zápasy boxu. 

4. dubna 1921 přinesla rozhlasová stanice KDKA boxerský zápas z Pittsburghu. 2. srpna 

1924 se pak vysílal první boxerský zápas v Evropě, konkrétně z Prahy, kde se utkali 

František Růžička a Rocky Knight. Jiří Hoyer po telefonu informoval svého kolegu Adolfa 

Dobrovolného, který pak jeho slova opakoval do rozhlasu a takto vznikl vůbec první přenos 

v Evropě.28 

Po celém světě začaly vznikat specializované rozhlasové stanice, které byly orientovány 

na sport. Z většiny z nich se postupem času staly televizní stanice, tak jak je známe doteď. 

V České republice nepůsobí žádná sportovně zaměřená rozhlasová stanice, nicméně spousta 

z nich využívá nárazových událostí a utkání s vysokým obecným zájmem vysílají. 

Nejpopulárnější je u nás Český rozhlas, který ve svém Radiožurnálu vysílá všechna 

významná utkání.  

                                                 

27 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends. 2003, ročník 22, č. 4. s. 

7. ISSN: 0144–4646. 
28

 Historie Českého rozhlasu [online]. Český rozhlas, 1997-2020 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

<http://archiv.radio.cz/doma/radio/historie.html>.  
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3.3.  Televizní vysílání 

3.3.1. Počátky televizního vysílání 

Televize, konkrétně televizní vysílání bylo vynálezem, který začal naprosto měnit 

zaběhlé stereotypy, které byly po řadu let neměnné. Způsob fungování televize definovala 

Reifová ve svém slovníku jako elektronický systém přenosu pohyblivých (černobílých nebo 

barevných) obrazů spojených se zvukem, a to vzduchem z pozemních vysílačů nebo  

ze stacionárních družic nebo pomocí kabelových rozvodů, vždy pomocí zařízení, jež  

je schopno konvertovat obraz a zvuk v elektrické vlny a opět je konvertovat do viditelného 

proudu reprodukujícího vyslaný obraz a do slyšitelných vln reprodukující zvuk.29 

Vynálezce televize se jmenuje Vladimír Kosma Zworykin, který si nechal svůj vynález, 

ikonoskop, snímací elektronku, patentovat v roce 1923. V roce 1936 začala jako první 

vysílat pravidelné vysílání britská BBC (British Broadcasting Corporation).30 

V roce 1936 se také poprvé vysílalo z olympijských her, z Berlína. Televizní vysílání 

bylo pouze lokální, a tak si ho mohli dopřát jen obyvatelé ve vybraných částech Německa. 

V Berlíně bylo 25 vysílacích sálů, 2 byly v Lipsku a jeden v Postupimi. Jednalo se přímé 

přenosy s maximální délkou 6 hodin. 

V roce 1939 se začalo vysílat i ve Spojených státech amerických, kde proběhl první 

basebalový zápas na obrazovkách NBC (National Broadcasting Company). Konkrétně  

to bylo 17. května a šlo o utkání mezi Princetonskou univerzitou a Kolumbijskou 

univerzitou. 

První mezinárodně vysílané olympijské hry byly v roce 1956 z italské Cortiny  

d‘Ampezzo. Jejich vysílání probíhalo na evropském kontinentu. Naopak prvními 

celosvětově vysílanými hrami byly ty japonského Tokia v roce 1964. Zájem o vysílání 

z olympijských her rostl úměrně s rostoucím zájmem o televizní vysílání. Důkazem toho  

je zpráva Mezinárodního olympijského výboru o televizním pokrytí letních olympijských 

her, které bylo sledováno od her v Berlíně roku 1936, do posledních letních her v Rio  

                                                 

29 REIFOVÁ I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha. Portál, 2004, s.259 
30 ŠMÍD, M. Počátky televizního vysílání. Přednáška ke kurzu Audiovizuální žurnalistická média. 2003. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
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de Janeiru v roce 2016. Tmavší barvou jsou zvýrazněny hry, které byly vysílány globálně.  

Globálně je v grafu 3 vyjádřeno počtem zemí, které mají televizní vysílání. 

Graf 3: Televizní pokrytí LOH od roku 1936 až do 2016 

 

Zdroj: MOV (Olympic Marketing Fact File 2019) 

S postupem času se přidávaly i ostatní země, televizor se stal dostupnějším pro širší 

spektrum obyvatelstva. Barevné vysílání umožnilo televizi, aby se stala plnohodnotným 

médiem, které odsouvalo na další kolej rozhlas a tisk. S příchodem kabelové televize  

se zvýšila využitelnost televize a bylo možné mít několik kanálů pohromadě. Začaly vznikat 

komerční televize a naplno se na obrazovky dostala reklama. Dnešní podoba televize  

je taková, že musí naplno bojovat s internetovým obsahem, který zahltil dnešní populaci. 

Televizní stanice tak musí bojovat o každého svého diváka, a tak už i televizní vysílání není 

pouze na obrazovkách televizorů v domácnostech, ale také na počítačích a tabletech. 

3.3.2. Sportovní vysílání 

Sportovní vysílání nebo živý přenos ze sportovní akce je vůbec nejpopulárnějším 

druhem vysílání. Skládá se z několika základních faktorů, které tvoří výsledný produkt, 
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který je natolik přitažlivý pro fanoušky a diváky, že je přitahuje v obrovském množství 

k televizním obrazovkám. Těmi základními faktory jsou pohyb, zvuk a živost. 

„Živý přenos okamžitě překračuje mezeru mezi divákem sedícím doma a událostí  

na místě. Divák má možnost být na dvou místech najednou. Fyzicky sedí pouze na svém 

místě, ale emocionálně se dostává na stranu kameramana.“31 Tato citace naprosto vystihuje 

podstatu živého vysílání a popisuje tu největší výhodu, kterou nám přináší. 

Pohyb vyvolává v divácích touhu televizní přenos sledovat. Jakýkoliv pohyb, rychlost 

auta, pohyb hráče basketbalu, tvrdý souboj u mantinelu tvoří změť natolik specifických 

pohybů, že dělá ze sportu nový druh umění. 

Zvuk je dalším z faktorů, který ovlivňuje dojem z vysílané akce. Ač se jedná o nepatrné 

zvuky jako je úder tenisovou raketou, naražení na hrazení, odraz golfového míčku od hole, 

nebo samotná komunikace hráčů na hřišti. Televizní schopnost spojit obraz s potřebnými 

zvuky a komentářem tak tvoří neopomenutelnou část mozaiky, která se nazývá sportovní 

vysílání.  

3.3.2.1. Sportovní přenos jako drama 

Utkání, závod, partie. Nic z toho nemá předem daný výsledek. Sportovci jsou často 

přirovnáváni k hercům. Jejich výkon se však neodehrává na divadelním podiu, nýbrž  

na kluzištích, trávnících, okruzích a mnoha dalších sportovních místech. Přípravu podstupují 

obě skupiny podobnou, nicméně v divadelním představení často víme, jaký bude konec.  

U sportovního utkání to nikdo předem neví. Použiji větu, kterou mi řekl Robert Záruba  

na jednom z našich sezení. „Když půjdete na Prodanou nevěstu, všichni budou vědět, jak  

ta hra skončí. Když ale půjdete na sportovní zápas, nikdo předem neví, co se stane. Každou 

vteřinu se může stát něco jiného.“ 

Micheal Real popisuje v knize Andrew C. Billingse rozdíl mezi televizními reality 

show, které mají předem daný scénář a sportem. „Sporty zobrazují svou podstatu v tom,  

že děj není předem naplánovaný a hrají ho hráči v reálném čase, kteří svými činy určují 

                                                 

31 CORNER, J. Critical ideas in television studies. New York: Oxford University Press, 1999. s. 220. ISBN 

978-0-1987-4220-3. 
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výsledek. Děj a výsledek nejsou určeny producenty a režiséry. Nikdo v předstihu neví, jaký 

bude výsledek.“32 

3.3.2.2. Tvorba sportovního vysílání 

Televizní divák vidí přenos jako hotový produkt, který v sobě skrývá množství práce, 

která není dost často vidět. Sportovní štáb tvoří nespočet lidí, kteří mají na starost zajištění 

klíčových úkolů, potřebných pro bezchybné zvládnutí přenosu. 

První věc, kterou člověk vidí je obraz, tudíž je velmi důležité, aby byl složen fungující 

tým kameramanů, kteří jsou rozděleni do předem daných pozic. Většinou se jedná o jednoho 

hlavního kameramana a počet ostatních kameramanů se určuje dle náročnosti a důležitosti 

přenosu. Veškerý obraz, který se z kamer natočí, jde do přenosového vozu, ve kterém sedí 

režisér. Ten má na starost celý přenos, od výběru kamer během utkání, až po složení itineráře 

celého vysílání. Do toho patří veškerý vedlejší program a reklamní činnost. Kvalita 

sportovního výkonu je dost často spojena s kvalitou televizní prezentace. Úkolem režiséra 

je vytvořit takový obsah, který zaujme diváka. Používá proto prostředky, které 

k atraktivnosti akce pomáhají. „Jsou to prostředky produkce, které zajišťují divákovo 

emocionální zapojení a vizuální stimulaci.“33 

K ruce mu jsou střihači, kteří během utkání hledají zásadní momenty a připravují je pro 

následující použití. Další nedílnou postavou jsou zvukaři, kteří zajišťují veškeré zvuky okolo 

přenosu. Skupina zvukařů má důležitý úkol, a to zajistit bezproblémový přenos zvuku  

až do přenosového vozu, který ho pak může skrze svou televizní budovu posílat  

až k divákovi na obrazovku. Poslední osobou je grafik, která má na starost pomocné vizuální 

prvky k přenosu. Stará se o informační tabuli, časomíru, titulky. Jedná se klíčové prvky, 

které pro diváka plní funkci informační a udržují ho neustále v obraze.  

Na tvorbě přenosu se podílí nespočet dalších lidí. Mnohdy se jedná o osoby, které 

nemají funkci konkrétně související s vysíláním, ale zajišťují veškeré potřeby, které vysílací 

                                                 

32 BILLINGS, A. Sports media: transformation, integration, consumption. New York: Routledge, 2011. 

Electronic media research series. s. 19-21. ISBN 978-0-415-88368-9. 
33 GREER, J., HARDIN, M., HOMAN, C. “Naturally” less exciting? Visual production of men's and 

women's track and field coverage during the 2004 Olympics. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 

2009, ročník 53, č. 2, s. 173-189. ISSN 1550-6878. 
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štáb potřebuje. Zejména se jedná o organizaci, kterou zajišťuje vždy osoba z produkce.  

Ta má na starost, aby se na místo vysílání dostavili všichni, kteří budou televizní přenos 

tvořit. Tudíž se jedná o stěžejní postavu. Dalšími osobami, které se dále nepřímo podílí  

na tvorbě přenosu jsou řidiči, kteří dopravují členy vysílacího štábu na místo. 

3.3.2.3. Sportovní zaměření 

Pro veškeré sportovní redakce veřejnoprávních televizí platí stejná pravidla, jako  

pro hlavní informační programy. Jedná se o rovnoměrné pokrytí zájmů veškerých obyvatel 

daného státu. Právě široký zásah a pokrytí většiny zájmů je jeden z bodů, který tvoří hlavní 

podstatu veřejnoprávního média.  

V naprosté většině zemí hraje klíčovou roli národnostní prvek. Tento prvek tvoří 

zastoupení nejžádanějších sportů v příslušné zemi. Každá země je ovlivněna svou polohou 

a svou historií. Oba tyto důležité aspekty proto tvoří důležitý argument v rozhodování,  

co se bude právě vysílat. Samotná poloha dost často napoví, na co se tak daný stát zaměřuje. 

V zemích severní Evropy budou dominovat zimní sporty a veškeré formy lyžování, zatímco 

na jihu starého kontinentu bude dominovat fotbal.  

Historie promlouvá též do rozhodnutí velkou měrou. Jedná se o tradici, kterou daný stát 

ve sportu nese a zároveň zodpovědnost, kterou nese veřejnoprávní televize vůči divákům. 

Tradičním sportem v České republice je lední hokej, tudíž jeho zastoupení v televizním 

vysílání bude velké.  

Posledním prvek, který úzce souvisí s již zmíněným národnostním, je mezinárodní 

úspěch. Ten hraje roli úplně největší. S každým úspěchem reprezentace, nebo jednotlivců  

na mezinárodním poli, se zvyšuje atraktivita a zájem diváků. Největším příkladem je biatlon 

v Česku, který se stal v posledním desetiletí jedním z nejsledovanějších sportů, a to jen díky 

úspěchům našich reprezentantů. 
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4. Metodologie 

V této části se budu věnovat popisu jednotlivých metod, které byly použity k získání 

potřebných dat a postřehů. Pro svou práci jsem nevolil kvantitativní typ výzkumu, kam patří 

například hromadné dotazníkové šetření široké škály respondentů, neboť by v tomto případě 

nebyl vhodný. Zaměřil jsem se konkrétně na informace spojené s provozem a fungováním 

jednotlivých veřejnoprávních televizí, tudíž jsem volil formu strukturovaného rozhovoru, 

díky kterému jsem se mohl přesně zaměřit na požadované informace a následně je využít  

ve své práci. Dále jsem provedl několik nestrukturovaných rozhovorů, které mi poskytly 

důležité informace a pojítka, jež byla klíčová pro zpracování obsahu této bakalářské práce. 

Kvůli náročnému výběru svého tématu a množství zahraničních dat, které bylo potřeba 

získat, jsem zvolil jako způsob komunikace se zahraničními televizemi formu 

strukturovaného dotazníku. Ten měl svůj základ stejný pro veškeré televize zakomponované 

v mé práci, nicméně byl také doplněn o vybrané otázky, které se týkaly dané veřejnoprávní 

instituce nebo státu. Poslední metodou byla analýza sekundárních dat, které jsem čerpal 

zejména z poskytnutých materiálů a zdrojů od samotných televizních institucí. Nedílnou 

součástí byla práce s veřejně dostupnými informacemi, které jsem zpracoval dle potřeby,  

a následně je využil ve formě vlastních tabulek nebo grafů. Veškeré tyto získané informace 

a data tvoří komparativní analýzu, která je složena právě z vybraných metod a má stanovené 

základní body komparace.  

4.1. Komparativní analýza 

Komparativní analýza je tvořena jednotlivými metodami, pomocí kterých byla 

získávána data. Jedná se o porovnání a prezentaci jednotlivých stránek a činností, které stojí 

za fungováním všech veřejnoprávních televizí. Právě tato analýza nám umožňuje lépe 

porozumět tomu, jak vybrané televize operují, a zároveň nám dává prostor k vytvoření 

návrhu na zlepšení podmínek a služeb v ČT Sport. U vybraných televizí jsou zkoumány 

následující stránky, které budou hodnoceny a porovnávány zejména podle subjektivního 

názoru, neboť pro celkové konstruktivní srovnání by byla potřeba data, která jsou přísně 

soukromá a nedají se publikovat. Zejména pak ze strany zahraničních veřejnoprávních 

televizí, jejichž přispění k této práci bylo malým úspěchem. Zkoumány budou tedy stránky, 

které jsou založeny na poskytnutých datech a zároveň na informacích vyhledaných osobně. 
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 Vznik a historie, kde nebude probíhat úplné srovnání, ale pouze uvedení doby, 

po kterou funguje sportovní televize nebo kanál na vybraném trhu; 

 Finanční stránka, kam patří zejména struktura příjmů a následné využití 

finančních prostředků, které se bude týkat výdajů; 

 Sportovní zaměření, kde se budu věnovat struktuře pokrytí sportů ve vysílání,  

u které je mezi televizemi největší rozdíl; 

 Aktuální situace v daném programu, která se bude věnovat zejména vysílacím 

právům, jak z pohledu nedávné minulosti, tak z pohledu budoucnosti; 

 Alternativní služby pro diváky, ze kterých bude vycházet převážná část mého 

následného návrhu pro ČT Sport a budu se věnovat aktuálním platformám  

a službám, které poskytují vybrané veřejnoprávní televize svým divákům. 

4.1.1. Strukturovaný dotazník 

S vysokou náročností na zisk potřebných dat a informací ze zahraničních televizí jsem 

zvolil formu dotazníku s otevřenými odpověďmi. Jednalo se o dva okruhy otázek, přičemž 

první okruh se týkal samotné organizační struktury a formy fungování uvnitř veřejnoprávní 

instituce. Druhý se naopak týkal stránky finanční, která je velmi citlivá a každá televize  

si ji ráda nechává pro sebe nebo ji poskytuje pouze vybraným lidem. Tudíž jsem nevolil 

otázky, které by směřovaly na přesná čísla a zachoval jsem tak zastřenost těchto dat.  

Ke každému dotazníku jsem přiložil jednu otázku, která se týkala nějaké specifické činnosti 

nebo sportovní události, kterou daná televize vysílá.  

Strukturovaný dotazník jsem použil jako formu komunikace s těmito vybranými 

veřejnoprávními televizemi, které zastupovaly níže zmíněné osoby. Téměř vždy se jedná  

o osoby, které pracují na oddělení mezinárodní spolupráce neboli Eurovize. Detailní výpis 

jednotlivých otázek je v příloze číslo 1. 

 France TV – Mrs. Anne-Laure Figeac 

 Norsk Rinkskringkasting – Mrs. Camilla Kampevold 

 Yle Finland – Mrs. Paula Hertzman 

 SRG SSR Swiss – Mr. Philippe Fischer 
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4.1.2. Strukturovaný rozhovor 

Tuto formu jsem zvolil pro komunikaci s Českou televizí, konkrétně pro zisk dat 

z prostředí sportovního kanálu ČT Sport. Jevila se mi jako nejrelevantnější, protože nebyla 

moje respondentka ovlivněná časově a zároveň ocenila tuto formu komunikace, kterou 

preferuje, neboť může uvést spoustu věcí vysvětlit a uvést na pravou míru.  

Pro tento rozhovor jsem použil totožné otázky jako u zahraničních emailových 

dotazníků, právě pro lepší možnost následného srovnání kritérií, která byla porovnávána. 

Rozhovor se týkal zejména způsobu, jakým ČT Sport funguje a stránky finanční, kde jsem 

se ptal na různá omezení a nařízení stanovená zákonem. Mojí respondentkou byla paní 

Markéta Vránková, která pracuje na oddělení mezinárodní spolupráce programu ČT Sport. 

Otázky, které jsem použil jsou v příloze číslo 2. 

4.1.3. Nestrukturovaný rozhovor 

Nestrukturovaný rozhovor jsem vedl ve dvou fázích tvorby své bakalářské práce. 

V první fázi, do které řadím úplný smysl a využití mé práce, jsem vedl dva téměř hodinové 

rozhovory s panem Mgr. Robertem Zárubou, který je šéfkomentátorem redakce sportu  

na kanále ČT Sport. Tématem prvního rozhovoru byla funkce samotných veřejnoprávních 

institucí a podstata sportovního přenosu jako takového. V druhém rozhovoru jsme  

se již zaměřili na vybrané veřejnoprávní televize v Evropě a jejich sportovní programy. Oba 

tyto rozhovory neměly předem stanovené dílčí otázky, ale vždy jsme začínali otázkou, která 

se týkala úplného celku řešené věci. Z toho jsme se pak dostávali ke konkrétním tématům. 

Témata se týkala funkcí veřejnoprávních televizí v dané zemi, kde jsme hovořili o situaci 

vybraných televizí a jejich fungování. Zároveň jsem se věnovali vymezení jednotlivých 

témat, která byla zpracována v teoretické části, zejména pak podstatu sportovního vysílání. 

Druhou fází pro mě byla již samotná aktuální situace na programu ČT Sport, o které 

jsem hovořil s panem Ing. Romanem Hozákem, který je vedoucím domácích operací 

programu ČT Sport. Probíraným tématem byla právě aktuální situace, kde jsem se zajímal  

o proces nákupu vysílacích práv, služby pro diváky programu a také o samotné sportovní 

zaměření a priority, které jsou klíčové při stavbě vysílaného programu.  
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4.1.4. Analýza sekundárních dat 

Velmi podstatnou metodou byla analýza sekundárních dat. Tato data jsem čerpal 

zejména z veřejně dostupných příspěvků na webech jednotlivých televizí, z internetových 

článků a rozhovorů. Další velmi užitečná data jsem pak čerpal z interních dokumentů, které 

mi byly poskytnuty a umožnily mi tak vytvořit si ucelený pohled na mnou vybrané téma 

bakalářské práce. Zejména se jednalo o neveřejné výroční zprávy, které se zabývaly 

kompletním fungováním sportovní redakce ve veřejnoprávní televizi. 

4.1.5. Zpracování odpovědí a výsledků z jednotlivých metod 

Výsledky a odpovědi získané z jednotlivých metod jsou zpracovány v jednotlivých 

podkapitolách, jež se věnují vybraným veřejnoprávním televizím. Výsledky a odpovědi 

z dotazníků od zahraničních televizí jsou zpracovány postupně v podkapitolách  

od 5.2. až do 5.5.. Podkapitolu 5.1. tvoří výsledky a odpovědi ze strukturovaných  

a nestrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci ČT Sport. Samotnou podkapitolu, konkrétně 

5.6. pak tvoří srovnání, které vychází právě z komparativní analýzy, jež srovnává vybrané 

veřejnoprávní televize v souhrnné tabulce 23. 
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5. Analýzy vybraných veřejnoprávních televizí v Evropě 

Tato kapitola pojednává o fungování vybraných veřejnoprávních televizí. Zkoumána 

byla finanční stránka neboli to, jaké má televize příjmy a výdaje. Ty ovšem nejsou vyjádřeny 

konkrétními čísly, z důvodu ochrany soukromých informací. Dále byla zkoumána obsahová 

stránka programu, kterou tvoří jednotlivé sporty a stránka věnující se aktuální situace  

ve vybrané televize. V té byla řešena vysílací práva a také konkrétní vyhlídky do budoucna. 

Poslední část je věnována alternativním službám a platformám, které si každá televize tvoří 

sama v závislosti na zkušenostech a demografickém složení svých diváků. 

5.1. Česká televize 

Česká televize je právnická osoba, která je provozovatelem televizního vysílání  

ze zákona. Je zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. Zákon o České televizi hovoří o její 

působnosti. Zároveň je jedinou veřejnoprávní televizí v České republice. Byla zřízena ke dni 

1.1.1992. V čele stojí generální ředitel, který je jmenovaný radou České televize  

na 6 let. Současným generálním ředitelem je Petr Dvořák. 

Sportovní úsek České televize je zastoupen kanálem ČT Sport, dříve tak ČT4 Sport, 

který začal vysílat 10. února 2006. Tento úsek má na starost veškeré vysílání týkající  

se sportu, ať už na území České republiky nebo v zahraničí. Před tím probíhala většina 

sportovního vysílání na kanále ČT2. 

5.1.1. Finanční stránka ČT Sport 

5.1.1.1. Příjmy ČT Sport 

Základní stavební složkou rozpočtu České televize, která má výrazný vliv na rozpočet 

sportovního oddělení ČT Sport, jsou zejména koncesionářské poplatky, které tvoří více než 

90 % procent příjmů. Ty jsou ve výši 135 korun za televizní část poplatků. V roce 2018 bylo 

z těchto 135 korun použito v průměru 125 korun na tvorbu obsahu, do kterého jsou zahrnuty 

také režijní náklady, distribuce signálu, a také zajištění infrastruktury a podpora výroby. 
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V České republice se výše koncesionářských poplatků od roku 2008 nezměnila, což má 

s vlivem inflace za důsledek snížení reálné velikosti poplatků.34  

Zbytek příjmů je tvořen reklamní činností a ostatními komerčními příjmy, mezi které 

patří sponzoring a product placement. Z podstaty veřejnoprávního média je reklamní činnost 

ČT, zejména pak ČT Sport, velmi omezená. Denní rozsah, ve kterém může být vysílána 

reklama, je stanoven na 0,5 % času, což znamená 7 minut a 12 vteřin. Televize se snaží tuto 

velmi malou porci času rozdělit co nejefektivněji, tudíž velmi logicky cílí na časové rozmezí, 

ve kterém je u televizních obrazovek co nejvíce diváků. Z hlediska efektivity se reklamní 

spoty umísťují do přenosů, které mají největší očekávanou sledovanost.  

ČT Sport se zaměřuje zejména na nejsledovanější události v daném dni. Reklamní spot 

se vybírá v návaznosti na čas vysílání a dle typu vybrané události. Značky chtějí být vidět 

společně se stejně tematicky zaměřenou akcí nebo v ten nejlepší čas, kdy budou moci 

zasáhnout svou cílovou skupinu, a co největší počet diváků.  

V rámci rozhovoru s Ing. Romanem Hozákem, který je vedoucím domácích operací  

na programu ČT Sport, jsme mluvili o reklamní činnosti a následné efektivitě a umístění 

reklam do vybraných přenosů. Umístění se řídí vždy jednoduchým pravidlem, které  

je založeno na předpokládané sledovanosti. Každý den se sledovanost liší a nikdy není 

sledovanost stejná. V pondělí nebo úterý, kdy se nehraje většina hlavních sportů, se bude 

majoritní část reklamních spotů směřovat například do utkání florbalové extraligy, naopak 

v pátek nebo sobotu bude reklamní činnost soustředěna na utkání fotbalové nejvyšší soutěže 

nebo hokejové extraligy, kdy je sledovanost nejvyšší.  

Co se týče sponzoringu a product placementu je snaha ho využívat, protože takto 

realizované příjmy pomáhají přinášet televizním divákům tzv. něco navíc. Program ČT sport 

má pevně daný roční rozpočet a tyto příjmy umožní nákup televizních práv na události, které 

se „objeví“ v průběhu roku, například český tým nebo český sportovec je blízko zisku 

medaile apod. Dále umožňují být přímo „v centru dění“ tzn. například mít studio v místě 

                                                 

34 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2020-

02-22]. Dostupné z: 

<https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.108433732.795262117.1582377471-

1830293305.1581464147>. 
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konání biatlonového či hokejového Mistrovství světa a českým divákům tak umožnit 

bezprostřední reakce českých sportovců. Zisk prostředků je vždy úměrný atraktivitě 

sportu/přenosu a diváckému zájmu a vždy je důležité, že se množství sponzoringu či product 

placementu uplatňuje v únosné míře a v ideálním případě zapadá do vysílání tak, že je i pro 

diváka přínosem, tj. dozví se něco navíc. Krásným příkladem jsou natočená hokejová 

pravidla (přímo s českými mezinárodními rozhodčími) při MS 2019 ve spojení  

s firmou Coca Cola, kde byl brand potlačen a byly ponechány jen hlavní rysy, jako barevnost 

a typ písma. Fanoušek a divák se tedy opravdu něco dozvěděl. Platí, že všechny takto získané 

prostředky jsou ze 100 % opět vloženy do vysílání. 

5.1.1.2. Výdaje ČT Sport 

Výdaje ČT Sport tvoří zejména nákupy televizních vysílacích práv a výroba domácích 

sportovních přenosů a pořadů, které umožňují kanálu realizovat základní činnost, kterou  

je vysílání živých přenosů nebo záznamů a reportáží ze sportovních událostí, ideálně  

se zaměřením na českou stopu, v případě mezinárodních přenosů a národních vysílání 

českých sportovních lig a akcí.  

Do výroby patří veškeré výdaje spojené s tvorbou finálního produktu, který divák  

na obrazovkách nebo internetu konzumuje. Patří sem i veškeré náklady na práci vysílacího 

štábu, kam patří například mzdy zaměstnanců, technické vybavení, včetně jeho pravidelné 

obnovy, tak aby byl zachován veškerý technický pokrok. Výdajovou složkou jsou i náklady 

na provoz programu jako takového. Veškeré výdaje a příjmy jsou přehledně vypsány 

v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Hlavní příjmové a výdajové položky ČT Sport 

Hlavní příjmové položky Hlavní výdajové položky 

Televizní poplatky – 135 Kč / měsíčně Nákup TV práv 

Reklama – 7 min. 12 s. / den Vlastní výroba a tvorba  

Sponzoring  

Product placement  

Zdroj: vlastní zpracování 

5.1.2. Sportovní zaměření  

ČT Sport, jakožto sportovní kanál veřejnoprávní televize, musí ze své podstaty 

veřejnoprávnosti pokrývat a vysílat široké spektrum sportů, které mohou uspokojit  

co největší počet obyvatel. Zároveň se ale musí řídit svými finančními možnostmi, které jsou 

stanoveny rozpočtem. To je jedna z překážek veřejnoprávní televize obecně.  

Sportovní zaměření je dáno třemi základními prvky. Národnostní prvek, který jde 

společně ruku v ruce s prvkem historickým. Tento prvek stanovuje sporty, jež jsou brány 

jako tradiční v České republice a bývalé Československé socialistické republice. Jedná  

se o sporty, ve kterých byli naši reprezentanti úspěšní v minulosti a vytvořili zde určitou 

tradici. Mezi takové sporty můžeme řadit třeba fotbal nebo hokej. Posledním prvkem  

je aktuálnost a současný zájem o sport. Nejlepším příkladem je momentálně velmi populární 

biatlon, kde jsme v posledních letech vozili medaile z nejvýznamnějších závodů a diváci  

si tento dříve netradiční sport velmi oblíbili.  

Dle výroční zprávy kanálu ČT Sport za rok 2019 je patrné, na které sporty bylo cíleno, 

a které byly vysílány nejvíce, a které jen zřídka. Do kategorie estetických sportů patří 

například tance. Do kategorie ostatní pak třeba šachy. Nejvysílanější kategorií jsou 

kolektivní sporty s 18 %, nicméně toto číslo je součtem několika týmových sportů jako jsou 

basketbal, volejbal, házená a také florbal. Naopak jedno z nejmenších pokrytí, konkrétně  
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2 %, má u nás velmi tradiční a úspěšný sport, tenis. To je způsobeno zejména nárůstem ceny 

vysílacích práv na jednotlivých tenisových okruzích. ČT Sport to řeší v tomto případě 

jednorázovými nákupy práv, jako např. v případě Rolland Garros/French Open. 

Graf 4: Podíl sportů na vysílání ČT Sport v roce 2019 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČT Sport za rok 2019 – interní dokument 

5.1.3. Aktuální situace programu  

Česká televize investovala nemalé prostředky do nových technologií, ze kterých těží 

zejména ČT Sport, neboť sport jako takový je na televizních obrazovkách nejpřitažlivější. 

Nejaktuálnější změnou je přechod na nový formát pozemního digitálního vysílání DVB-T2, 

který umožňuje vysílání veškerých kanálů ve vysokém rozlišení. Česká televize a její kanály 

jako jediné v České republice vysílají volně šiřitelný signál ve vysokém rozlišení. Ostatní 
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televizní vysílatelé mají volně dostupné vysílání jen ve standardním rozlišení a ve vysokém 

vysílají jen na placených platformách.  

Co se týče stavby televizního programu, tak ten vychází ze zmiňovaného grafu, kde  

je vidět zaměření na jednotlivé sporty a jim věnovaný čas. V posledních letech sílí trend 

rostoucích cen vysílacích práv, čehož využívají komerční televize. To vyvíjí značný tlak  

na veřejnoprávní televize a v našich domácích podmínkách konkrétně na ČT Sport.  

Ta se musela v posledních letech vzdát například práv na vysílání fotbalové Ligy Mistrů, 

která byla na obrazovkách České televize nepřetržitě od roku 1992 a jednalo  

se o nejsledovanější fotbalové přenosy vůbec. V deníku Mladé Fronty DNES se k tomu 

vyjádřil výkonný ředitel programu ČT Sport Ing. Jiří Ponikelský. „Procentuální navýšení, 

které jsme nabízeli, bylo nejvyšší v historii, ale nestačilo to. Trend je takový, že soukromé 

televize skupují práva, aby mohly získávat další zákazníky.“35 Z Ligy Mistrů se podařilo 

zachovat vysílání finálového zápasu, a potom také již tradiční Evropské ligy, jež  

je považována za soutěž o patro níže než Liga Mistrů. 

I přes vzrůstající trend cen vysílacích práv si Česká televize připravila pro své diváky 

bohatý program. Podařilo se jí udržet na obrazovkách velice populární cyklistický závod 

Tour de France nebo Olympijské hry, které tvoří vždy vrchol televizní sledovanosti v sudých 

letech. Další zajímavou událostí je pak fotbalové Mistrovství Evropy 2020, které bude opět 

s účastí naší reprezentace, tudíž je očekáván velký divácký zájem. Mezi již tradiční sportovní 

události na televizních obrazovkách patří hokejové Mistrovství světa, které se bude letos 

konat ve Švýcarsku. Každoročně se jedná o jednu z nejsledovanějších událostí v celém 

programu.36  

V budoucích letech si Česká televize zajistila vysílací práva na množství významných 

sportovních akcí, které tak nebudou chybět na obrazovkách. Za velmi důležitý krok  

je považován zisk práv na vysílání Olympijských her v letech 2020 a 2022, i přes sílící tlak 

televize Discovery, která právě tyto práva vlastní. V mnohých ostatních zemích Evropy byl 

                                                 

35 Liga mistrů mizí z ČT, práva na další tři ročníky získala O2 TV [online]. Mafra, 1999-2020 [cit. 2020-02-

20]. Dostupné z: <https://fotbal.idnes.cz/evropske-pohary-liga-mistru-ceska-televize-o2-tv-fur-

/fot_pohary.aspx?c=A180124_100436_fot_pohary_vp2>. 
36 Tato kapitola byla zpracovávána v době, kdy nebyla známa žádná omezení v důsledku pandemie nemoci 

Covid-19. 
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tento tlak tak silný a veřejnoprávní televize tam možnost vysílání právě těchto her ztratily. 

V následující tabulce 5 mi byly poskytnuty informace o budoucím pokrytí sportovních akcí, 

s tím, že se bude tabulka v příštích letech rozrůstat. 

Tabulka 5: Koupená práva od roku 2020 do roku 2023 na ČT Sport 

Sport Událost / Soutěž 2020 2021 2022 2023 

Fotbal 

UEFA Evropská Liga ✓ ✓     

UEFA Liga Národů ✓ ✓ ✓   

Mistrovství světa     ✓   

Mistrovství Evropy ✓       

Hokej 
Extraliga ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mistrovství světa ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zimní sporty 

Biatlon ✓ ✓ ✓ ✓ 

Krasobruslení ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rychlobruslení  ✓ ✓ ✓ ✓ 

MS v lyžování   ✓     

Tenis 

Davis Cup ✓ ✓     

Fed Cup ✓ ✓     

French Open ✓ ✓     

Basketbal MS a ME ✓ ✓     

OH 
Letní olympijské hry ✓       

Zimní olympijské hry     ✓   

Atletika 
MS a halové MS ✓ ✓ ✓ ✓ 

ME a halové ME ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zdroj: interní zdroj ČT Sport 

5.1.4. Alternativní služby pro diváky  

ČT Sport se snaží působit a zaujmout diváky ze všech stran a na všech možných 

komunikačních kanálech, kterými jsou web, aplikace, jež umožňuje živé vysílání, jak  

ve formě obrazu, tak zvuku, a v neposlední řadě podcasty, které se pravidelně zaměřují  

na aktuální sportovní výsledky z nejpopulárnějších sportů nebo na nejaktuálnější události  

ze světa sportu. ČT je také velmi aktivní na sociálních sítích, které nabízejí množství 

potenciálních diváků a umožňují tak velmi rychlou komunikaci na trase televize – divák, 

neboť velká část populace právě tyto sítě hojně využívá. 
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Další velmi významnou službou, jež Česká televize implementovala do své nabídky  

je platforma HbbTV. Jedná se zde o přenosy, které běží zároveň s jiným vysílaným 

přenosem, převážně sledovanějším, nicméně jsou vysílány formou internetových přenosů. 

Funkce HbbTV umožňuje na chytrých televizích spustit právě tyto přenosy vysílané  

na internetu a sledovat je na televizních obrazovkách. Spuštění funkce probíhá pomocí 

jednoduchého zeleného tlačítka na ovladači. Jedná se o metodu, která sklidila pozitivní 

ohlasy od sportovních klubů a svazů, neboť umožňuje dostat se na televizní obrazovky  

i méně sledovaným sportům, pro které se jedná o velmi významnou propagaci. 

Tabulka 6: Alternativní služby pro diváky ČT Sport 

Služby 

Podcasty – aktuální sportovní témata formou zvukových stop delšího formátu 

HbbTV – paralelní vysílání, které se neobjeví v hlavním programu a „superteletext“ 

iVysílání – živé vysílání na internetu 

Archiv pořadů a přenosů 

Mobilní aplikace ČT Sport – zpravodajství a živé audio a video vysílání 

Sociální sítě – Facebook, Instagram, Twitter 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2. France tv 

France TV neboli France Télévisions je francouzská veřejnoprávní televize, které vysílá 

od roku 1992. Vznikla ze tří nezávislých, státem vedených televizí, které se před rokem  

1992 sjednotily pod hlavičku nynější France TV. Jednalo se o TF1, Antenne 2 a FR3.  

Sportovní oddělení je zastoupeno kanálem France tv Sport, který začal vysílat 

v polovině roku 2010, konkrétně byly první přenosy vysílány v červnu tohoto roku. Dříve 
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bylo vysíláno pod křídly hlavní France TV, ale právě v roce 2010 došlo k úplnému 

sjednocení a restrukturalizaci sportovní sekce, kde vznikl nově vedený kanál. Vznik byl 

důvodem lepšího zacílení na diváka, kterému byl tak poskytnut čistě sportovní kanál, který 

se nemusel dělit o prostor s televizními přenosy z jiných odvětví.  

V rámci svého rozhovoru jsem měl možnost hovořit s paní Anne-Laure Figeac, která 

pracuje na oddělení mezinárodních vztahu a spolupráce, právě pro France tv Sport.  

Po rozhovoru právě s paní Figeac jsem byl schopen lépe porozumět aktuální situaci, a také 

tomu, jak funguje veřejnoprávní televize v tak velké zemi jakou je Francie.  

5.2.1. Finanční stránka France tv Sport 

5.2.1.1. Příjmy France tv Sport 

Finanční příjmy francouzské televize jsou mnohem více diverzifikované. Patří sem 

zcela jistě výnosy z koncesionářských poplatků, které v době zkoumání činily 258 korun  

na osobu.37 Nicméně se jedná o částku, která není fixní, neboť ve Francii jsou prováděny 

revize poplatků, které jsou tak každoročně upravovány dle aktuálních ekonomických změn.  

Dalším velice významným zdrojem příjmu je reklamní činnost. Ta je v prostředí 

francouzské televize omezena, stejně jako je tomu téměř u všech veřejnoprávních televizí 

po světě, nicméně reklamní omezení je stanoveno na 10 % z vysílané hodiny. To dává 

možnost využití reklamního prostoru v délce 6 minut na hodinu, což je mnohonásobně více, 

než je povoleno v České televizi. Právě toto štědré omezení umožňuje realizovat France  

tv Sport vysoké příjmy z reklam a udržení konkurenceschopnosti na televizním trhu.  

France tv je také podporována ze státního rozpočtu, právě tento příjem tvoří něco málo 

přes 10 % televizního rozpočtu. Na evropském kontinentu existuje pouze několik zemí, které 

podporují veřejnoprávní televizi ve své zemi finančně. Jedná se důležitou podporu, nicméně 

také o podporu, která na oplátku chce mít určitý vliv. O podpoře ze státního rozpočtu 

rozhoduje vždy vláda, která je u moci, tudíž vládnoucí politické strany budou mít zájem  

o náklonost právě k jejich ideám a myšlenkám. Míra tohoto vlivu bude vyjadřovat kompletní 

objektivnost veřejnoprávního média. Tato forma se nijak nedotýká sportovního oddělení, 

                                                 

37 Výše koncesionářských poplatků jsou převedeny na české koruny dle kurzu ze 4.9.2019 
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nicméně tvoří část celkového rozpočtu. Vybraná část je potom alokována do jednotlivých 

programů, společně s France tv Sport.   

Poslední formou příjmů jsou tzv. ostatní komerční příjmy. Mezi ně se řadí zejména 

sponzorská činnost, která funguje na obrazovkách televize bez omezení, a jedná  

se tak o velmi efektivní způsob spojení značky a vysíleného přenosu. Sponzoring probíhá 

buď formou krátkých vzkazů, které se nazývají injektáže, nebo product placementu.  

5.2.1.2. Výdaje France tv Sport 

Výdaje se u televizí příliš neliší, zvláště pokud se jedná o médium veřejnoprávní. Mezi 

hlavní výdaje spojené s vysíláním patří zejména nákupy vysílacích práv a licencí, které tvoří 

položku největší. S velikostí dané země, kde televize působí, se úměrně zvyšují i náklady  

na tvorbu samotného obsahu. France tv Sport dost často vyrábí sportovní přenosy, které jsou 

distribuovány do celého světa, tudíž jejich náročnost na tvorbu a kvalita je velmi vysoká. 

Poslední položkou jsou mzdové náklady, které stejně jako náklady na tvorbu rostou 

s velikostí vybrané instituce a státu. Pokrytí francouzského sportovního trhu si vyžaduje 

větší množství zaměstnanců než většina trhů ostatních zemí.  

Tabulka 7: Hlavní příjmové a výdajové položky France TV 

Hlavní příjmové položky Hlavní výdajové položky 

Televizní poplatky – 258 Kč / měsíčně Nákup TV práv 

Reklama – 6 minut / hodinu Vlastní výroba a tvorba  

Sponzoring a product placement  

Prodej vlastních pořadů a akcí  

Státní podpora – okolo 10 % z rozpočtu  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.2. Sportovní zaměření  

Základ je položen na prvcích, které budou ve všech státech totožné. Jedná se o historický 

prvek, který je brán také jako národnostní. Ten ze své podstaty určuje sporty, které jsou 

z hlediska historie pro Francii významné a tradiční. Bezpochyby se na první místo řadí 

fotbal, který ovšem jako globální fenomén obsazuje první příčky v téměř každém státu  

na světě. Právě globální zájem o fotbal, jak ten francouzský, tak ten světový působí na ceny 

vysílacích práv, které si kolikrát veřejnoprávní televize dovolit nemohou, tudíž se snaží  

o kompenzaci jinými sportovními událostmi a přenosy. Nicméně z podstaty 

veřejnoprávnosti se vždy snaží televize pokrývat alespoň to nejdůležitější z fotbalu, jako 

například utkání národního týmu.  

Mezi další tradiční sporty patří tenis, kterému je věnován největší množství času  

při tvorbě a vysílání jednoho z grandslamových turnajů, French Open. Je to jeden 

z největších turnajů na světě a France tv Sport ho vysílá globálně. Další z tradičních sportů 

s dlouhou tradicí je ragby, ve kterém patří Francie mezi světové velmoci. Pokrytí ragby  

na obrazovkách televize je hojné. Vysílají se přenosy z francouzské nejvyšší soutěže 

v ragby, turnaje šesti národů, a především jednou za čtyři roky Mistrovství světa. Velkou 

výzvou bude pro France tv Sport příští Mistrovství světa v roce 2023, které bude hostit právě 

Francie. Velké televizní pokrytí má také cyklistika, která je ve Francii jedním 

z nejtradičnějších sportů. Dle slov paní Figeac je Tour de France nejpopulárnější  

a nejsledovanější sportovní událostí na obrazovkách France tv Sport. Jedinými událostmi, 

které jí konkurují jsou pak letní a zimní Olympijské hry. 

Mezi již méně vysílané sporty patří ostatní kolektivní sporty, jako je basketbal, volejbal 

nebo házená. Ač se jedná o sporty, ve kterých jsou francouzské kluby a zejména reprezentace 

velmi úspěšné, není jim věnován tak velký prostor jako sportům ve Francii naprosto 

tradičním. Posledním příkladem je lední hokej. Sport, který je v České republice bezpochyby 

jeden ze dvou nejpopulárnějších. Naopak ve Francii se takové popularitě a zájmů zatím 

netěší, a proto je jeho televizní pokrytí minimální. Největšímu zájmu se těšil francouzský 

hokej během domácího Mistrovství světa v Paříží, které se konalo v roce 2017. 

  



 53 

Tabulka 8: Hlavní sportovní zaměření France TV 

Sport/skupina sportů Priorita 

Fotbal Nejvyšší 

Tenis – French Open Vysoká 

Cyklistika – Tour de France a klasiky Vysoká 

Ragby Vysoká 

Kolektivní sporty – volejbal, házená, 

basketbal 
Střední 

Hokej Nízká 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.3. Aktuální situace programu 

Francouzský televizní trh byl, jako všechny ostatní trhy, ovlivněn rostoucími cenami 

vysílacích práv, tudíž i zde probíhá boj o sledovanost mezi veřejnoprávní televizí  

a televizemi soukromými. Vzhledem k této situaci se France tv Sport nezaměřuje vůbec  

na nejvyšší francouzskou fotbalovou ligu a z klubových utkání vysílá pouze zápasy 

francouzského poháru. Konkrétně osmifinále, čtvrtfinále a semifinále. Do minulého roku 

bylo vysíláno i finále, kterého se ovšem musela televize kvůli vyšší ceně práv vzdát. Dalším 

příkladem je Liga Mistrů, o které se ani neuvažuje, neboť souboj o získání práv by byl 

z finančního hlediska zbytečný. Výkladní skříní francouzské televize jsou tak tenisové 

Roland Garros a cyklistická Tour de France, díky kterým si televize drží velmi vysoké 

renomé u svých zahraničních kolegů.  
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Tabulka 9: Aktuální situace sportovního oddělení televize France TV 

Hlavní produkty Hlavní změny 

Francouzská Ligue 1 Dlouhodobě vyřazeno kvůli vysoké ceně práv 

Francouzský pohár 
Ztráta vysílání finále – pouze osmifinále, čtvrtfinále 

a semifinále 

Liga Mistrů  Dlouhodobě vyřazeno kvůli vysoké ceně práv 

Tour de France Snaha o neustálou inovaci a zlepšení přenosů 

French Open – Roland Garros Snaha o neustálou inovaci a zlepšení přenosů 

LOH a ZOH Beze změn 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.4. Alternativní služby pro diváky  

Mezi tradiční služby, které jsou nabízeny divákům, patří webové zpravodajství, které  

je nedílnou součástí každé televize, a také internetové vysílání. Stejně tak sem patří sociální 

sítě, které kolikrát suplují činnost sportovního zpravodajství na webu a umožňují zasáhnout 

i mladší generaci. Velmi používanou platformou je YouTube, kam jsou umísťovány sestřihy 

ze sportovních přenosů, ať už vysílaných samotnou France tv Sport nebo i konkurenčními 

televizemi.  

Podobně jako u ČT Sport dochází k využití platformy HbbTV, jenž přidává do vysílání 

určitou přidanou hodnotu, něco navíc. Při tenisových utkáních se jedná o další informace  

a sportovní výsledky spjaté s vysílaným přenosem. Příkladem jsou výsledky možných 

soupeřů, které poběží na liště v dolní části televizní obrazovky. Umožňují tak divákovi být 

v obraze a mít co nejaktuálnější informace. Tato funkce může být samozřejmě při správném 
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naplánovaní a možné užitečnosti použita i při jiných sportovních přenosech z odlišných 

odvětví a sportů.  

Tabulka 10: Alternativní služby pro diváky France TV 

Služby 

YouTube – Sestřihy ze sportovních přenosů 

HbbTV, které ovšem v zahraniční používá název superteletext 

France TV mobilní aplikace  

France TV Direct play – forma internetového přehrávače 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3. NRK Norsk Rikskringkasting 

NRK, jenž ve zkratce vyjadřuje název Norsk Rikskringkasting, je název norské 

veřejnoprávní televize, která vysílá na území Norska od 1. července roku 1933.38 Sportovní 

sekce tehdy ještě neexistovala a sportovní přenosy byly vysílány namátkově. S popularizací 

sportu vzrůstal zájem o televizní pokrytí a od roku 1993 začala sportovní redakce vysílat  

na třetím programu P3. Díky neustálému zájmu byl sport přesunut v roce 1996 na hlavní 

kanál P1, kde se mu dostalo největší možné sledovanosti.39 Sportovní přenosy jsou vysílány 

na kanále NRK1, pod který tak spadá sportovní redakce NRK Sport. K tomu byla vytvořena 

ještě rádiová stanice NRK Sport, která se věnujeme veškerému sportovnímu dění v Norsku.  

                                                 

38 NRK slaví 80 let [online]. NRK, 29.6.2013, 2019 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: 

<https://www.nrk.no/dokumentar/nrk-fyller-80-ar-1.11102114>. 
39 BOYLE, R., KEVIN, D. Trends in communication. Lawrence Erlbaum Associates, 2004, s.117-129. ISBN 

978-0-8058-9522-3. 
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O situaci a fungování v norské veřejnoprávní televize, a hlavně o programu NRK Sport, 

jsem měl možnost komunikovat s paní Camille Kampevold, která má na starost mezinárodní 

záležitosti a spolupráci mezi NRK Sport a ostatními sportovními televizemi. 

5.3.1. Finanční stránka NRK Sport 

5.3.1.1. Příjmy NRK Sport 

Finanční příjmy norské televize byly nejméně diverzifikované z celé Evropy, neboť více 

než 90 % z příjmů tvořily koncesionářské poplatky, které činily v průměru 655 korun 

českých za měsíc. U těchto poplatků byla realizována každoroční revize, která měla za úkol 

srovnat hodnotu vybíraného poplatku s aktuální ekonomickou situací a tudíž vyhodnotit, 

zdali je poplatek adekvátní.  

Od 1. ledna 2020 proběhla změna a poplatky byly zrušeny. Nahrazeny byly novou 

televizní daní, která je vypočítávána z ročního příjmu každého obyvatele. Jedná se o daň 

progresivní, která zvýhodňuje lidi s menším příjmem, naopak bohatí platí s vyšším příjmem 

více. Rozdělena je podle příjmu do 5 úrovní.40 Pro reálnou ukázku ponechám tabulku 

v norských korunách, avšak dle kurzu přepočítám minimální daň, aby bylo možné porovnat 

situaci s tou u nás. 100 norských korun je 244,5 korun českých.41 

  

                                                 

40 Norway's new TV tax [online]. Life in Norway, 29.3.2019, 2019 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

<https://www.lifeinnorway.net/nrk-tax/>. 
41 Dle kurzu mezi norskou a českou korunou ze dne 28.2.2020 
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Tabulka 11: Způsob placení televizní daně v Norsku 

Roční příjem Televizní daň 

Méně než 150 000 NOK = 366 645 Kč 100 NOK = 244,5 Kč 

150 000 – 200 000 NOK 900 NOK 

200 000 – 250 000 NOK 1400 NOK 

250 000 – 350 000 NOK 1600 NOK 

Více než 350 000 NOK 1700 NOK 

Zdroj: vlastní zpracování (web Life in Norway) 

V norské televizi je zakázána reklama, tudíž NRK přichází právě o tuto možnost 

výdělku a musí se chovat velmi obezřetně v případě sponzoringu a product placementu. Tyto 

formy jsou povoleny, nicméně vzhledem k zákazu v případě reklamy jsou příjmy z této jiné 

komerční aktivity velmi nízké a tvoří pouze zanedbatelné procento z celkových televizních 

příjmů.  

5.3.1.2. Výdaje NRK Sport 

Každá z televizí, pokud se jedná o televize, které si své přenosy samy vyrábí,  

má tři základní druhy výdajů. Patří sem výdaje na nákup vysílacích práv a licencí, náklady 

na tvorbu sportovních přenosů a servis s nimi spojený, a také mzdové náklady na své interní 

nebo externí zaměstnance.  

Velmi značnou položkou ve výdajích jsou již zmíněné náklady na tvorbu sportovních 

přenosů, neboť Norsko je zemí s velkou rozlohou a přírodní podmínky kolikrát zvyšují 

náročnost tvorby právě těchto přenosů. NRK Sport tvoří spoustu přenosů ze zimních sportů, 

a právě tyto tradiční severské sporty jsou velmi náročné na vysílání.  
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Tabulka 12: Hlavní příjmové a výdajové položky NRK 

Hlavní příjmové položky Hlavní výdajové položky 

Televizní daň – od 244,5 Kč až do 4156,5 Kč Nákup TV práv 

Sponzoring – velmi nízké procento Vlastní výroba a tvorba  

Product placement – velmi nízké procento  

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.2. Sportovní zaměření 

Norsko se jako severská země zaměřuje právě na zimní sporty, což vede 

norskou televizi k preferenci vysílání veškerých sportů, které patří mezi sporty tradiční. 

Jedná se o severskou kombinaci, skoky na lyžích, bruslařské sporty, ale mezi ty úplně 

nejvysílanější, a zároveň nejsledovanější patří biatlon, kterému norští reprezentanti 

v poslední dekádě dominuji. Dalším, ještě vysílanějším sportem je alpské lyžování. Nicméně 

sportem číslo jedna je běžecké lyžování, kterému nekonkuruje žádný jiný zimní sport. 

Samozřejmě NRK, jako veřejnoprávní televize, to nedělá ze své podstaty pro největší 

sledovanost nebo pro zájem většiny, nicméně jistá paralela mezi oblíbeností a vysílanými 

sporty je zde vidět. 

Tradičně, jako světový fenomén, je vůbec nejvysílanějším sportem fotbal. Historicky  

se nejedná o sport s velkou tradicí a historickými úspěchy, nicméně jeho celosvětový zásah 

je tak vysoký, že i v zemi jakou je Norsko, je minimálně na televizních obrazovkách sportem 

číslo jedna. Zajímavostí je množství vysílaných hodin z přenosů věnujícím se šachům, které 

mají se sedmi procenty stejné pokrytí jako alpské lyžování v roce 2018. V grafu je vidět, 

které sporty byly v roce 2018 nejvysílanější, a zároveň je také vidět, že samotný graf 

potvrzuje zájem o tradiční severské sporty.  

Mezi ostatní sporty patří ty, které nebyly konkrétně jmenovány a nemají své samostatné 

zastoupení v grafu. Jedná se například o tenis, lední hokej, basketbal, volejbal, házenou  
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a mnoho dalších, které zkrátka mají tak nízké procento vysílaného času, že musely být 

zahrnuty do jedné skupiny.  

Graf 5: Podíl sportů na vysílání NRK1 v roce 2018 

 

Zdroj: vlastní zpracování – interní dokument NRK 

5.3.3. Aktuální situace programu 

Celosvětový televizní trh musí akceptovat fakt rostoucích cen vysílacích práv  

a veřejnoprávní televize jsou právě ty, které musí hledat alternativní řešení, jak i přes tento 

fakt nabídnout divákovi kvalitní obsah. Stejně jako téměř většina veřejnoprávních kolegů 

v Evropě přišla NRK o práva na vysílání fotbalové Ligy Mistrů, nicméně nárůst ceny byl 

takový, že norská televize byla schopná nabídnout pouze jednu třetinu finální ceny.  

To je jasným důkazem toho, že nárůst ceny u takového produktu, kterým bezpochyby Liga 

Mistrů je, je razantní. Další citelnou ztrátou byla ztráta vysílacích práv na Olympijské hry, 

kde svůj monopol posílila televizní společnost Discovery, vlastnící evropský sportovní kanál 

s národními mutacemi, Eurosport.  
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NRK na tuto situaci reaguje dvěma kroky, které ji pomáhají zůstat konkurenceschopnou 

a zároveň udržet množství diváků. Prvním důležitým krokem je spolupráce s Evropskou 

vysílací unií (EBU), a také s ostatními veřejnoprávními televizemi, se kterými si mohou 

navzájem poskytovat vybrané materiály a vysílací práva za cenu nižší, než by to bylo možné, 

pokud by jednaly samy za sebe. Druhým krokem je diverzifikace sportovního zaměření,  

což má za důsledek to, že se NRK zaměřuje na sporty menší, zatím méně populární,  

u kterých je cena vysílacích práv a licencí stále velmi malá. V následujících letech by se pak 

ráda zaměřila na vysílání sportovních přenosů z běžeckých maratonů a závodů z triatlonu.  

Tabulka 13: Aktuální situace sportovního oddělení televize NRK 

Hlavní produkty Hlavní změny 

LOH a ZOH Momentálně je bez vysílacích práv 

Světový pohár ve sjezdovém 

lyžování FIS 
Beze změny 

Ligy Mistrů UEFA  Ztráta z důvodu vysokých cen vysílacích práv 

Biatlonový světový pohár Beze změny 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.4. Alternativní služby pro diváky 

Stejně jako v každé jiná televizi, tak se i sportovní redakce NRK snaží pracovat se svými 

diváky a stále je informovat o novinkách ze světa sportu, případně novinkách týkajících  

se norských reprezentantů. Jednou, z již běžných služeb, je internetové přehrávání, bez 

kterého by si naše generace již nedokázala televizní vysílání představit. S tím jde ruku v ruce 

internetové zpravodajství, které je publikováno na webu sportovní redakce televize,  

a pak je následně publikováno na sociálních sítích. Sociální sítě jsou základnou mladší 

generace, kterou tak lze oslovit snadněji než přes klasické webové stránky. Mezi velice 

netradiční, avšak dle mého názoru zajímavou službu, patří rádiové vysílání na stanici NRK 
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Sport, které slouží jako sportovní zpravodajství, a zároveň jako možnost přehrávat si živý 

komentář z televizně vysílaných přenosů. 

Tabulka 14: Alternativní služby pro diváky NRK 

Služby 

Mobilní aplikace NRK TV 

Sociální sítě – Facebook a Instagram 

Rozhlasová stanice NRK Sport  

Internetový přehrávač 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4. YLE 

Yleisradio Oy je finskou veřejnoprávní televizí, která je zároveň i rozhlasovou stanicí. 

Jak ve Finsku, tak ve světě, se pro ni používá zkratka Yle. Samotná televize začala vysílat 

v roce 1956. Do té doby fungovala Yle pouze formou rozhlasu. Finsko je země velmi 

rozlehlá, avšak na svou velikost má pouze malé množství obyvatel. Konkrétně něco málo 

přes 5,5 milionu. Tento velmi malý trh je velmi specifický, neboť samotná finština jako 

jeden z ugrofinských jazyků je velmi složitý. Dalším specifikem je vysílání i ve druhém 

jazyce, kterým je ve Finsku švédština. Některé pořady jsou od roku 2013 vysílány také 

v ruštině. Sportovní pořady jsou vysílány na programu YLE TV2, který začal vysílat roku 

1964. Právě na něm je poskytnut velký prostor sportovním přenosům, avšak musí se dělit  

o program s jinými kulturními pořady a pořady pro mládež. Zároveň, pokud se vysílá 

významnější událost na programu YLE TV2, tak funguje také platforma YLE Areena.  

Ohledně aktuální situace ve finské Yle, celkové strategii fungování a financování, jsem 

kontaktoval paní Paulu Hertzman, která pracuje v Yle na oddělení pro mezinárodní 
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spolupráci. Paní Hertzman byla velmi ochotná a odpověděla mi na všechny moje otázky, 

které jsem měl ohledně fungování finské veřejnoprávní televize připravené.  

5.4.1. Finanční stránka YLE  

5.4.1.1. Příjmy YLE 

Finská Yle pracuje s velmi striktními pravidly, která musí být dodržována. Do roku 

2013 byla financována téměř kompletně z koncesionářských poplatků, které fungovaly  

na stejném principu jako poplatky u nás, nicméně jejich výše byla po přepočtu okolo  

300 korun českých za měsíc.42 Od té doby se přešlo na takzvanou YLE daň, která je placena 

všemi osobami staršími 18 ti let, bez ohledu na to, zdali vlastní či nevlastní televizní nebo 

rádiový přijímač. Samozřejmě, pokud není osoba výdělečně činná, žádnou daň platit nemusí. 

YLE daň činí okolo 0,68 % z celkového ročního příjmu. Příjmy právě z této státní daně jsou 

jediným povoleným příjmem, který může finská veřejnoprávní televize realizovat. Tyto 

příjmy nicméně vyjadřují míru závislosti na státu a jeho orgánech. O samotné státní 

financování se stará vždy vládnoucí politická strana. To může způsobit v extrémních 

případech problém a narušit demokratickou formu veřejnoprávní televize. Výjimkou  

ve formě financování jsou pouze dary, které se ovšem nevyskytují v hojném množství.  

Reklama, která v mnoha zemích činí více či méně významný zdroj příjmu, je v prostředí 

finské YLE kompletně zakázána, tudíž diváci jsou osvobozeni od této formy, nicméně 

televize tak nemůže využít potenciálního výdělku, který by byl bezpochyby z reklamní 

činnosti vynesen.  

5.4.1.2. Výdaje YLE 

V prostředí menší televize, kterou YLE z pohledu trhu určitě je, jsou výdaje mnohem 

menší než ve větších televizích, které operují na trzích s mnohem větším počtem 

potenciálních diváků. Finance jsou používány zejména na nákupy vysílacích práv  

a na tvorbu vlastního obsahu. Ten je právě mnohdy rozdělen dle jazykových mutací, což 

zpravidla zvyšuje výdaje. Právě velmi malý trh nutí YLE ke spolupráci se zahraničními 

veřejnoprávními televizemi, ať už v rámci Evropské vysílací unie nebo jednotlivě s každou 

                                                 

42 Dle kurzu mezi českou korunou a eurem ze dne 4.9.2019 
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televizí zvlášť. Tato spolupráce umožňuje snižovat výdaje a vzájemně si poskytovat 

dostupné zdroje a materiály.  

Tabulka 15: Hlavní příjmové a výdajové položky YLE 

Hlavní příjmové položky Hlavní výdajové položky 

Televizní daň neboli YLE daň – v průměru 

0,68 % z ročního příjmu 
Nákup TV práv 

Finanční dary  Vlastní výroba a tvorba  

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4.2. Sportovní zaměření  

Finsko je jako severská země velmi zaměřena na zimní sporty. S tím jde v paralele  

i zaměření finské veřejnoprávní televize, která se soustředí na sporty jako jsou lední hokej, 

běžecké lyžování nebo biatlon. Patří sem také sporty, které bych zde úplně nečekal. Jsou 

jimi basketbal, volejbal a zejména atletika. Ta je dle slov paní Hertzman nejsledovanějším 

sportem po ledním hokeji a běžeckém lyžování, což bylo pro mě informací naprosto 

překvapivou vzhledem k tomu, kde se Finsko jako země nachází. Mezi nejsledovanější 

sportovní akce pak patří zejména fotbalové Mistrovství světa, a také Mistrovství Evropy.  

Mezi další velmi sledované a zejména vysílané sporty patří bezpochyby fotbal, který 

nesmí chybět na obrazovkách žádné televize, ať už komerční nebo veřejnoprávní. Množství 

dalších sportů je ovlivněno vysokými cenami licencí, které stanovují buď majitelé nebo 

samotné sportovní federace. To brání v možnosti vysílat sportovní akce a přenosy, o které 

je zájem, a na které by se YLE ráda zaměřila, nicméně finanční podmínky jí to nedovolují. 
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Tabulka 16: Hlavní sportovní zaměření YLE 

Sport/skupina sportů Priorita 

Běžecké lyžování Nejvyšší 

Hokej Nejvyšší 

Atletika Vysoká 

Biatlon Vysoká 

Fotbal Střední 

Kolektivní sporty – basketbal, volejbal Střední 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4.3. Aktuální situace programu 

V návaznosti na rostoucí ceny vysílacích práv došlo ke ztrátě několika velmi zásadních 

sportovních soutěží a událostí. Trendem již byla u veřejnoprávních televizí po Evropě ztráta 

licence na vysílání fotbalové Ligy Mistrů, která přitahovala k obrazovkám velkém množství 

diváků. Naopak velmi pozitivní a sledovanou událostí bude fotbalové Mistrovství Evropy 

2020, které se hraje napříč evropským kontinentem, neboť je to první velký turnaj, na který 

se probojovala právě finská fotbalová reprezentace.43  

Další velmi sledovanou sportovní událostí, které se musela YLE vzdát, je hokejové 

Mistrovství světa. Jedná se o velmi nepříjemnou záležitost, jelikož finská reprezentace, 

celkově finský hokej, je v poslední dekádě na vrcholu a každoročně dosahuje na ty nejvyšší 

                                                 

43 Současná kapitola byla psána koncem února 2020, kdy ještě nebyl sebemenší náznak o přesunu 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 o jeden rok, kvůli pandemii nemoci Covid-19. 
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příčky. K hokeji a Mistrovství světa se pak přidalo také sjezdové lyžování, jehož světové 

poháry zmizí z obrazovek od roku 2021.  

YLE se snaží proti veškerým těmto vlivům bojovat, a to tak, že zkvalitňuje vysílané 

sportovní přenosy, doplňuje je o zajímavé informace, používá speciální kamery, a také 

často staví v místech sportovního přenosu studia. To vše samozřejmě stojí peníze navíc, 

nicméně se nejedná o tak vysoké výdaje jako by byly nákupy práv, na již zmíněné ztracené 

sportovní akce. Televize se snaží také jednat operativně, což znamená, že v případě 

aktuálního úspěchu jednoho z reprezentantů nebo celé reprezentace kupuje práva  

na případná další utkání a závody. Příkladem by byl úspěch finského tenisty, který  

by postoupil do finále Wimbledonu. Pokud by zrovna nějaká z komerčních televizí  

ve Finsku nevlastnila práva na tenisový Wimbledon, tak by YLE jednala a finálový zápas 

pro své diváky za přijatelných podmínek koupila.  

Tabulka 17: Aktuální situace sportovního oddělení televize YLE 

Hlavní produkty Hlavní změny 

Liga Mistrů UEFA Ztráta 

Mistrovství světa v ledním 

hokeji IIHF 
Ztráta 

Světový pohár ve sjezdovém 

lyžování FIS  
Ztráta od roku 2021 

LOH a ZOH Beze změny 

Světový pohár v biatlonu Beze změny 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4.4. Alternativní služby pro diváky 

Mezi nejpoužívanější služby v rámci YLE patří služba, která se jmenuje Areena,  

což je vlastně spojení televizního a rádiového vysílání pod jednom hlavičkou,  

a to na webových prohlížečích. Na chytré telefony a tablety vyvinula finská televize svou 

aplikaci, která se jmenuje taktéž Yle Areena a funguje na stejném principu jako platforma 

na webových stránkách. Zároveň se snaží YLE cílit na své diváky na sociálních sítích, které 

bere velmi zodpovědně, neboť se věnuje komunikaci na těch nejpoužívanějších sítích jako 

jsou Facebook, Instagram a také Twitter. 

Tabulka 18: Alternativní služby pro diváky YLE 

Služby 

Sociální sítě – Facebook, Instagram, Twitter 

Yle Areena – internetové přehrávání 

Mobilní aplikace Yle Areena  

Rozhlasová stanice Yle Areena 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.5. SRG SSR 

Švýcarsko, konkrétně švýcarská veřejnoprávní televize, je v mé práci velmi specifickou 

oblastí, neboť veškerá její činnost je založena na faktu čtyř úředně stanovených jazyků.  

SRG SSR je veřejnoprávní institucí, která sdružuje jak rozhlasové, tak televizní vysílání. 

Přesné názvy této instituce jsou vyjadřovány, dle jazyka používaného v daných kantonech. 

V německy mluvících kantonech se používá název Schweizerische Radio  

und Fersehgesellschaft, ve francouzsky mluvících kantonech Société suisse  

de radiodiffusion et télévision, v italsky mluvících kantonech Socièta svizzera  
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di radio-televisione. Poslední existující jazyková mutace z rétorománštiny je Societad svizra 

da radio e televisiun.  

Právě rozdělení na jednotlivé regionální asociace, na základě úředního jazyka, tvoří 

práci jednotlivých televizí a redakcí těžší, než je tomu jinde. Zároveň má ale SRG SSR velmi 

kvalitně postavenou strukturu, která je velmi funkční a umožňuje tak částečně nezávislou 

práci jednotlivých asociací mezi sebou. To jí umožňuje poskytovat vybrané akce právě  

ve čtyřech jazycích. Tato možnost jde ruku v ruce s významem veřejnoprávního média, které 

by mělo poskytovat obsah širokému spektru obyvatelstva, což právě tato možnost, vybrat  

si jazyk, naprosto splňuje.  

Sportovní redakce jednotlivých asociací nemají přímo své sportovní programy,  

ale samotné přenosy vysílají na jednom z kanálů, který patří právě pod danou regionální 

asociaci. Příkladem je německá SSR neboli SRF, která vysílá své sportovní pořady na kanálu 

SRF zwei, což je v překladu druhý program.44 

Ohledně fungování švýcarské veřejnoprávní televize jsem dotazoval pana Philippa 

Fischera, jenž pracuje na oddělení mezinárodní spolupráce. Ten mi byl schopný odpovědět 

pouze na některé mnou položené otázky, zároveň mi ale poskytl zdroje, kde  

se k požadovaným datům a informacím dostat.  

5.5.1. Finanční stránka SRG SSR 

5.5.1.1. Příjmy SRG SSR 

Příjmovou stránku švýcarské veřejnoprávní televize tvoří zejména dvě složky, jejichž 

poměr není úplně vyrovnaný, což ale většinou u veřejnoprávních médií bývá. První složkou 

jsou koncesionářské poplatky, jenž tvoří 77 % televizních příjmů, a proto tak velmi přispívají 

do příjmové stránky. V době analýzy jednotlivých poplatků v Evropě činil poplatek  

ve Švýcarsku 723,5 Kč za měsíc, což je výrazně vyšší číslo, než je tomu v podmínkách České 

republiky. Poplatky se v zemi helvétského kříže mění, neboť dochází k revizi, která  

                                                 

44 Programm SRF [online]. SRF, 2.3.2020, 2020 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

<https://www.srf.ch/programm/tv/>. 
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je prováděna jednou za čtyři až šest let.45 Konkrétně Švýcarsko má nejvyšší koncesionářské 

poplatky v Evropě. To je samozřejmě údaj trošku zkreslený, neboť ekonomická situace mezi 

státy je odlišná a záleží spíše na procentuálním zastoupení samotného poplatku na příjmech 

daného občana.  

Graf 6: Podíl poplatku / daně na průměrném ročním příjmu ve vybraných zemích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V březnu roku 2015 proběhlo ve Švýcarsku referendum, ve kterém se hlasovalo o změně 

financování veřejnoprávní instituce, respektive o zrušení koncesionářských poplatků. 

Z demokratického hlediska dopadlo hlasování tak, jak si SRG SSR přála. 71 % občanů 

hlasovalo pro zachování poplatků ve formě, ve které jsou. Toto byl právě krok, který posílil 

pozici televize a rozhlasu. Zároveň ukázal, že švýcarský lid má zájem o nezávislost  

a nestrannost těchto dvou tradičních médií.46 

Druhou složkou příjmové stránky jsou výdělky z komerční, respektive reklamní 

činnosti. Ta tvoří 23 % příjmů, a je tak na poměry veřejnoprávních médií docela výraznou 

                                                 

45 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 [online]. Česká televize, 1996-2020 [cit. 2020-

02-22]. Dostupné z: 

<https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.108433732.795262117.1582377471-

1830293305.1581464147>. 
46 Swiss vote in favour of public media [online]. EBU, 4.3.2015, 2020 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

<https://www.ebu.ch/news/2018/03/swiss-vote-in-favour-of-public-service-media>. 
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složkou. Reklamní omezení, které se vztahuje na televizní vysílání, činí v průměru 9 minut 

na jednu hodinu. Konkrétní omezení jsou stanovena na 15 % z celkového denního vysílacího 

času, s tím že je povoleno použít až 20 % z vysílané hodiny. Ve finále to znamená,  

že v některých hodinách bude využito právě tohoto štědřejšího omezení, naopak v jiných  

už procentuální poměr bude muset být nižší.  

5.5.1.2. Výdaje SRG SSR 

Výdajová stránka je tvořena opět dvěma typy výdajů, které se týkají vysílacích práv  

a samotných nákladů na provoz a tvorbu vysílání. Vysílací práva tvoří tradičně velmi vysoké 

procento výdajů, což je důsledkem právě rostoucích cen těchto práv a licencí. Oproti 

ostatním televizím jsou výdaje na provoz a tvorbu ve švýcarské SRG mnohem vyšší. 

Důvodem je již zmiňované rozdělení na regionální asociace, založené na daných úředních 

jazycích v jednotlivých oblastech Švýcarska. V případech významných sportovních událostí 

musí být tvořen obsah ve čtyřech jazycích, což zvyšuje jak organizační, tak finanční 

náročnost. Proto je SRG nucena pracovat velmi systematicky a metodicky, aby eliminovala 

veškerá rizika, která mohou nastat ve spojení s vysílaným přenosem. To jde samozřejmě 

ruku v ruce se švýcarskou mentalitou a precizností, která je kladena na veškeré činnosti.  

Tabulka 19: Hlavní příjmové a výdajové položky SRG SSR 

Hlavní příjmové položky Hlavní výdajové položky 

Koncesionářské poplatky – 723,5 Kč / měsíc Nákup TV práv 

Reklama – 9 minut / hodinu Vlastní výroba a tvorba  

Sponzoring  

Product placement  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.5.2. Sportovní zaměření 

Dle výzkumu, který si nechala dělat samotná SRG v roce 2016 sleduje 80 % švýcarské 

populace dění ve sportu, ať už ve Švýcarsku nebo ve světě.47 Právě samotný sport napomáhá 

k velice silné pozici, kterou má televize SRG ve švýcarských médiích. Sportovní zaměření, 

dle kterého se televize řídí, je založeno na třech základních pilířích. Tím prvním jsou výkony 

aktuálních švýcarských hvězd ve vybraných sportech. Druhým jsou zejména sportovní 

události a přenosy vysílané na území země helvétského kříže. Poslední pilíř je tvořen 

světovými událostmi, které mají globální zásah, a jsou tak divácky velmi zajímavé, i přesto 

že se jich kolikrát nemusí zúčastnit švýcarští reprezentanti nebo reprezentantky. Sport  

je jakýmsi pojítkem mezi jednotlivými regiony, které ač mají každý jinou řeč, tak mají 

všichni stejný zájem, kterým je úspěch švýcarských sportovců. 

Mezi sporty, které jsou nejvíce pokrývané v televizním vysílání, patří zejména fotbal, 

lední hokej a také množství zimních sportů, kterým vévodí sjezdové lyžování. Jednou 

z každoročně nejsledovanějších sportovních událostí je světový pohár ve sjezdovém 

lyžování, který se koná ve švýcarské vesničce Wengen. Jedná se o domácky vytvořený 

sportovní přenos, který patří z pohledu přírodních podmínek mezi ty vůbec nejsložitější. 

Zároveň je jakousi formou propagace švýcarské televize SRG, která tento závod vysílá  

do celého světa. Právě tato popularita a skvěle zpracované vysílání zajistilo televizi,  

že od roku 2006 tvoří přenosy ze sjezdového lyžování na olympijských hrách. Jedním  

ze sportů, na který je kladena velká pozornost, je bezpochyby tenis, který ve světě 

reprezentuje švýcarský tenista Roger Federer, dle mnohých nejlepší tenista všech dob.  

SRG se snaží také poskytnout publicitu a propagaci menším sportům, které se většinou 

nedostanou do hlavního vysílání. Mezi tyto sporty patří například volejbal, florbal nebo 

gymnastika.  

SRG se chlubí tím, že v posledních letech odvysílala společně s rádiem přenosy z více 

než 100 sportů. Jedním z nejzajímavějším a ve Švýcarsku nejtradičnějších sportů  

je Schwingen, což je forma wrestlingu, kde je souboj veden na písku. Každoročně se pořádá 

turnaj v Zugu, kde pro něj byla přímo postavena aréna, do které se vejde přes 65 tisíc diváků. 

                                                 

47 Sport for everyone [online]. SRG SSR, 2020 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

<https://www.srgssr.ch/en/what-we-do/sport/>. 
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Právě tato sportovní událost je jednou z nejoblíbenějších na programu švýcarské SRG,  

s tím, že jí je věnované velké pokrytí. 

Tabulka 20: Hlavní sportovní zaměření SRG SSR 

Sport/skupina sportů Priorita 

Fotbal Nejvyšší 

Hokej Nejvyšší 

Sjezdovém lyžování Vysoká 

Tenis Vysoká 

Zimní sporty – biatlon, skoky na lyžích Střední 

Kolektivní sporty – volejbal, florbal Střední 

Gymnastika Nízká 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.5.3. Aktuální situace programu 

Švýcarská veřejnoprávní televize SRG operuje s velmi vysokým rozpočtem, který  

je mnohdy několikrát vyšší, než jsou rozpočty veřejnoprávních kolegů v Evropě.  

To umožňuje realizaci a nákup práv na ty nejžádanější sportovní akce a soutěže po světě. 

Nejzářivějším příkladem je Liga Mistrů na obrazovkách SRG, která je komentována 

v různých jazycích. To je produkt, kterým se nemůže, s pár výjimkami, pyšnit žádná 

z evropských veřejnoprávních televizí. Právě vysoké množství finančních prostředků staví 

SRG do role nejmocnějšího hráče na švýcarském televizním trhu a umožňuje ji vlastnit 

vysílací práva na veškeré nejžádanější sportovní události. 
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Velmi náročná, ale zajímavá zkouška, se blíží pro televizi v podobě Mistrovství světa 

v ledním hokeji 2020, které se bude konat ve švýcarském Lausanne a Curychu. Po dlouhých 

11 letech se opět koná šampionát ve Švýcarsku, což je velkou možností, jak předvést 

vysokou úroveň a kvalitu svého vysílání. 48 

Tabulka 21: Aktuální situace sportovního oddělení televize SRG SSR 

Hlavní produkty Hlavní změny 

Liga Mistrů UEFA Vysíláno v kompletním rozsahu 

Mistrovství světa v ledním 

hokeji IIHF 
Beze změny 

Světový pohár ve sjezdovém 

lyžování FIS  
Beze změny 

Světový pohár v biatlonu  Beze změny 

LOH a ZOH Beze změny 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.5.4. Alternativní služby pro diváky 

Samotné finanční podmínky umožňují realizovat zajímavé projekty, ale hlavně 

dotahovat věci do dokonalostí. Tudíž vysílání švýcarské televize je vždy na velmi vysoké 

úrovni. Velice propagovanou službou je internetová televize, která je zejména  

při sportovním vysílání velmi používaná. V návaznosti na internetovou platformu vznikalo 

pod hlavičkou SRG SSR několik mobilních a tabletových aplikací, které zastupovaly 

jednotlivé regionální asociace a jejich jazykové mutace. Právě sport je odvětvím, které 

                                                 

48 Tato kapitola byla psána v době, kdy se ještě nevědělo o zrušení Mistrovství světa v ledním hokeji 2020 

z důvodu pandemie nemoci Covid-19. 
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přitahuje největší množství uživatelů k používání těchto aplikací, které vysílají ve vysokém 

rozlišení a umožňují možnost zpětného přehrávání. Mezi jednu ze služeb by mohla být 

řazena i možnost volby jazyka, ve kterém je přenos vysílán, což samozřejmě obsahuje 

nabídku jazyků, které jsou vedeny ve Švýcarsku jako úřední. 

Vzhledem k propojení mezi televizí a rozhlasem dochází k fungování velice zajímavé 

služby, kterou je sportovní rádio, respektive v tomto případě rozhlasová stanice, která vysílá 

i sportovní události. To je služba, která má v dnešní době ohromný potenciál a mohla by být 

posunuta ještě dále. 

Tabulka 22: Alternativní služby pro diváky SRG SSR 

Služby 

SRG SSR – internetové vysílání 

Mobilní aplikace, které zastupují jednotlivé regiony dle úředních jazyků  

Archiv pořadů a přenosů na webu televize  

Rozhlasová stanice SRG SSR 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.6. Shrnutí a srovnání analyzovaných veřejnoprávních televizí 

Současné fungování veřejnoprávních televizí v Evropě ukazuje jistou symetrii 

v několika stránkách, avšak dochází také k velmi odlišnému přístupu v několika případech. 

Dle tabulky 23 je vidět, že dochází k velmi rozdílnému formátu, jakým jsou jednotlivé 

televize financovány. V předchozích letech byly za hlavní zdroj příjmu považovány 

koncesionářské, respektive televizní poplatky. V dnešní době se ale tato forma mění  

a v několika státech Evropy se přešlo na formu televizní daně, která poplatky plně nahrazuje. 

Tuto formu začalo využívat Finsko a od ledna roku 2020 také Norsko. Další zdroje příjmu 

jsou odlišné, zejména pokud se jedná o reklamní činnost, neboť ta je vždy určena zákonem 
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a její omezení se liší stát od státu. Z vybraných veřejnoprávních televizí mají nejpřísnějším 

omezení v norské NRK a finské YLE, kde je reklama zakázána. Volnější režim je v České 

republice, kde může ČT Sport operovat s reklamním prostorem 7 minut a 12 vteřin za den. 

Francie operuje s prostorem 6 minut na hodinu a nejlépe je na tom švýcarská SRG SSR, 

která má možnost využívat až 9 minut reklamního prostoru na hodinu. To už se rovná téměř 

reklamnímu času, který je povolen na soukromých a komerčních televizích. 

Ve formě finančních výdajů jsou veřejnoprávní televize jednotné a jejich rozložení  

je téměř stejné. Jedná se o výdaje na nákup televizních a vysílacích práv. Druhou položkou 

jsou náklady na tvorbu a produkci sportovních přenosů a pořadů.  

Sportovní zaměření se liší v každé zemi, tudíž i veřejnoprávní televize se snaží na tyto 

preferované a tradiční sporty cílit. Ve všech zkoumaných televizích, s výjimkou finské  

YLE, je dbáno na vysoký podíl fotbalu v televizním vysílání. Při výběru dalších sportů  

a sportovních odvětví se už televize přizpůsobují tradičním sportům, které pojí s danou zemí 

nějaký historický úspěch nebo účast reprezentantů. Skvělým příkladem je Francie a jeden 

z nejpopulárnějších sportů, ragby.  

Hlavní produkty v televizním vysílání jsou velmi úzce spojeny právě se sportovním 

zaměřením ve vybraných zemích. ČT Sport se zaměřuje na přenosy z prostředí ledního 

hokeje a dalšími velmi sledovanými produkty jsou každoročně seriál Světového poháru 

v biatlonu a cyklistická Tour de France. Na to navazuje francouzská France TV, kde je Tour 

de France jedním z klíčových přenosů, stejně jako tenisové French Open. Další velmi 

sledovanou událostí je ragbyový turnaj šesti národů, tzv. Six Nations. V Norsku patří mezi 

nejpopulárnější přenosy Světové poháry jak z běžeckého lyžování, tak ze sjezdového 

lyžování. Podobná situace je i ve finské YLE, sjezdové lyžování tam ale nahrazuje biatlon. 

Švýcarská SRG SSR operuje s velkým množstvím finančních prostředků, a tak si může 

dovolit vysílat ty nejzajímavější sportovní akce. Tou hlavní je bezpochyby fotbalová Liga 

Mistrů, která je na obrazovkách veřejnoprávní televize spíše raritou v dnešní době. Dalším 

velmi kvalitním produktem jsou přenosy ze Světového poháru ve sjezdovém lyžování. Právě 

kvalita zpracování těchto závodů zajistila švýcarské televizi pozici hlavního producenta 

závodů sjezdového lyžování na olympijských hrách.  

Mezi hlavní změny patří v dnešní době ztráta vysílacích práv na fotbalovou Ligu Mistrů, 

což je případ naprosté většiny veřejnoprávních televizí. Výjimku tvoří již zmiňovaná  
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SRG SSR. Také dochází k omezení a v některých případech ke ztrátě práv na vysílání letních 

a zimních olympijských her, neboť došlo k majitele práv, společnosti Discovery. Právě tato 

společnost vlastní hlavního broadcastera, televizi Eurosport. U ostatních televizí  

pak v důsledku zvyšujících se cen vysílacích práv došlo ke ztrátě domácích přenosů,  

ať už ve Francii finále domácího poháru nebo v Česku fotbalové Fortuna Ligy. 

Alternativní služby, které jednotlivé televize poskytují jsou jakousi aditivní formou, 

přes kterou se snaží komunikovat a zaujmout diváky. Mezi vybranými televizemi se liší 

druhy poskytovaných služeb, nicméně všechny poskytují formu internetového přehrávání, 

které je v dnešní době velmi využívané. Každá z televizí také pracuje s formou mobilní 

aplikace, která právě umožňuje formu video nebo audio vysílání. Mezi klíčový komunikační 

kanál patří sociální sítě, které jsou hojně využívány ke zpravodajství.  

Grafické srovnání je zanesené do tabulky 23, která přehledně ukazuje jednotlivé stránky 

vybraných veřejnoprávních televizí. Tabulka je z důvodu lepší čitelnosti a splnění 

okrajových norem otočena o 90°, aby byla lépe čitelná. 
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Tabulka 23: Srovnání jednotlivých analyzovaných veřejnoprávních televizí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6. Návrh nových služeb a jejich implementace do nabídky ČT Sport 

V rámci své bakalářské práce jsem analyzoval fungování vybraných veřejnoprávních 

televizí v Evropě. Právě díky těmto konkrétním analýzám, a také podrobnému rozboru 

fungování ČT Sport, jsem byl schopný vybrat několik kroků a služeb, které by vysílání  

a celkový vztah mezi divákem a televizí mohly posunout dále. Jedná se o kroky, které jsou 

aplikovány v zahraničí, a byly mnou identifikovány jako služby s vysokým potenciálem  

na úspěch v místních podmínkách. Zároveň jsem se snažil vybrat služby, které by mohly být 

pro veřejnoprávní televizi, konkrétně pro sportovní úsek České televize, finančně  

a organizačně dostupné. Dle mého názoru není implementace těchto služeb nereálná  

a respektuje velikost českého trhu. Zároveň jsem poukázal na situaci ohledně financování 

České televize a zhodnotil návrh právě na změnu výše koncesionářských poplatků 

6.1. Širší využití a zapojení služby HbbTV 

Platforma HbbTV je již zaběhlá v některých evropských veřejnoprávních televizích, 

jako je například France tv Sport. Nicméně nejvíce využívána je zatím u televizí komerčních, 

respektive soukromých, které se staví k inovacím více progresivně a většinou je začínají 

využívat dříve, než je tomu právě u veřejnoprávních televizí. Umožňuje využívat rozšířené 

služby, které obohatí jak samotný přenos, tak diváka. K těmto službám se divák dostane 

vždy jednoduchou cestou a tou je kliknutí na zelené tlačítko na televizním ovladači. Tento 

krok ho pak posune k rozšířeným funkcím, nicméně je podmíněn vlastnictvím chytré 

televize, která právě HbbTV podporuje. 

6.1.1. Přidaný kanál 

Využití platformy HbbTV umožňuje přidávat nové funkce, ale také vysílat větší 

množství obsahu najednou. To mě vedlo k myšlence vytvoření nového kanálu, který  

by fungoval paralelně s hlavním programem ČT Sport. Televize se již snaží touto formou 

zprostředkovat divákovi vybrané přenosy, ale nejedná se o pravidelné vysílání. Jednalo  

by se o kanál, který by se věnoval méně divácky sledovaným sportům, které kolikrát nemají 

šanci se dostat do hlavního vysílání, neboť dostanou většinou přednost sporty jako lední 

hokej, fotbal nebo aktuálně biatlon.  
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Právě tento způsob by zároveň působil jako forma propagace pro menší sporty,  

a ty by se dostávaly více na oči. V případech menších nebo rozvíjejících se sportů jsou 

většinou práva bezplatná, tudíž by se jednalo o službu, která by pracovala pouze za zlomek 

toho, co stojí přenosy z tradičních sportů. Také je potřeba zmínit, že jakákoliv zmínka nebo 

reportáž je pro tyto sporty plusem, což dává v konečném důsledku výhodu právě  

při vyjednávání podmínek mezi televizí a sportovními svazy. Z pohledu lidských zdrojů  

a budoucího zajištění pozic ve sportovní redakci by se jednalo o možnost, jak dávat šanci 

mladým nadějným studentům a nadšencům, kteří chtějí být komentátory nebo producenty, 

ale ještě nemají dostatek zkušeností na to, aby se mohli věnovat hlavním sportům  

a nejvýznamnějším sportovním akcím.  

6.1.2. Doplňkové informace pro diváka během vysílání 

Nové funkce v rámci HbbTV se dají využít i v rámci poskytování nejaktuálnějších 

informací z daného sportu nebo soutěže. Nejlepší vysvětlení bude uvedeno na konkrétním 

příkladu, který uvedu z prostředí ledního hokeje a naší nejvyšší Tipsport Extraligy. Situace 

se týká posledních několika kol základní části, kdy se všechna utkání hrají podle 

stanovených regulí ve stejný čas. V rámci vysílaného utkání by po spuštění služby HbbTV 

bylo možné sledovat aktuální výsledky na dolní liště obrazovky, zároveň v pravé části  

by byla aktuální tabulka, která by zahrnovala reálně změny v pořadí. Zároveň by bylo možné 

si zobrazit aktuální kartu hráče, jeho statistiky a také jednotlivé statistické ukazatele 

z vysílaného utkání. Aditivních funkcí by bylo možné implementovat samozřejmě více, 

nicméně to by už záleželo na lidských a finančních zdrojích, které by to zajišťovaly. 

V zahraničních televizích se tato funkce nenazývá HbbTV, ale říká se tomu „superteletext“, 

což přesně vystihuje formu dříve velmi používaného teletextu. Právě tato forma posouvá 

veškeré funkce samotného teletextu na novou úroveň. 
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Obrázek 1: Skoky na lyžích v německé Das Erste s funkcí superteletextu 

 

Zdroj: ARD 

Obrázek 1 znázorňuje použití aditivních funkcí k televiznímu vysílání na přenosu 

z Olympijských her v roce 2010. Konkrétně se jedná o soutěž skokanů na lyžích, která byla 

vysílána v německé veřejnoprávní televizi Das Erste. 
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Obrázek 2: Použití superteletextu ve vysílání France TV při tenisovém French Open 

 

Zdroj: France TV 

Obrázek 2 ukazuje možnost využití superteletextu k detailnější informovanosti diváka. 

Na příkladu můžeme vidět zobrazení veškerých přidaných statistik, možnost zobrazení 

informací o samotném hráči a zároveň možnost přepínání mezi jednotlivými kurty  

na kterých se hrála utkání paralelně. Tento konkrétní příklad je z vizuálního hlediska  

již trochu přeplácaný, nicméně působí jako perfektní ukázka toho, jak by mohlo sportovní 

vysílání fungovat. Právě tato funkce v sobě skrývá obrovský potenciál, který zatím nebyl 

využit v prostředí ČT Sport. 

6.2. Forma rozhlasové stanice 

Myšlenka na tvorbu této sportovně – zpravodajské služby mi probíhala hlavou  

již nějakou dobu a se psaním bakalářské práce a zkoumáním jednotlivých televizí tato 

myšlenka sílila. Celý tento nápad vyšel z finské veřejnoprávní instituce Yle, která sdružuje 

jak televizi, tak rozhlas. Nicméně myšlenka spojení sportovního vysílání a rozhlasu má svůj 

základ v kanadské TSN. Jedná se o soukromou sportovní televizi, která provozuje  

i rozhlasovou stanici.  
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Existují dva základní body, které mě přesvědčují v tom, že takový nápad by mohl být 

úspěšný. Prvním bodem je to, že na místním trhu nefunguje žádná sportovně zaměřená 

rádiová stanice, respektive rádiový kanál. Druhým bodem je záliba dnešní společnosti 

konzumovat velké množství obsahu, v tomto případě ve zvukové formě. Lidé mají potřebu 

neustále něco poslouchat, ať už je to hudba, podcasty nebo zpravodajství na rozhlasové 

stanici. Právě tyto základní body dávají ve spojení se sportem tomuto formátu vysoký 

potenciál.  

Co by mohla ČT Sport na takové stanici nabízet? Zejména by se jednalo o komentář 

z paralelně vysílaných událostí a zápasů na televizních obrazovkách. Druhým okruhem, 

který by mohl tvořit právě toto rozhlasové vysílání by byly pořady, kde si moderátor 

většinou pozve pár hostů a diskutují na aktuální téma z vybraného sportu. Patří sem 

například Hokej den poté a také fotbalové Dohráno. Dalším obsahem by mohly být  

již zmiňované podcasty, kam si redaktoři a komentátoři zvou hosty nebo své pravidelné 

kolegy a diskutují hlavně o sportech a tématech, která se nedostanou do televizního vysílání. 

Poslední částí obsahové stránky by byly vlastní pořady, tvořené pro účel vyloženě 

rozhlasové sportovní stanice. Příkladem by byl ranní pořad, který by byl vysílán například 

od 6 do 9 a moderátor by si tam každé ráno pozval vybraného sportovce. Jednalo  

by se o sportovce veřejnosti známé, ale také o ty neznámé, kteří by posluchačům přiblížili 

svůj sport a dostali je tak do zákulisí vybraného sportu. Právě to by bylo po dalším televizním 

programu další formou propagace malých a rozvíjejících se sportů.  

Tento návrh nebyl zkoumán z právního hlediska, které by při tvorbě rozhlasové stanice, 

vedené veřejnoprávní televizí, hrálo určitě důležitou roli. Právě zkoumání možného vzniku 

ze strany zákonů by jistě mohlo být samostatným tématem pro vznik bakalářské nebo 

diplomové práce.  

6.3. Mobilní aplikace ČT Sport 

Mobilní aplikace České televize, konkrétně ČT Sport, je službou velmi využívanou,  

ať už na mobilních telefonech, popřípadě tabletech. Právě kvůli vysoké míře používání, 

zejména u mladší generace, je potřeba tuto službu více vylepšit, stejně tak jako propagovat 

její dílčí funkce. Mezi jednu z těchto funkcí patří zvukové, respektive audio přehrávání, které 
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může suplovat televizní vysílání v situacích, kdy ho člověk nemůže sledovat. Je to také 

forma, která se do budoucna jeví jako možná alternativa rozhlasového vysílání.  

Další funkcí jsou zpravodajské články ze sportovního prostředí. Informace z nich 

plynoucí jsou velmi aktuální. Věnují se zejména českým sportovcům, kteří jsou úspěšní 

v jakýchkoliv sportovních odvětvích, nicméně informují také o událostech světových. 

Využití této přidané funkce by bylo ideální k tvorbě jakéhosi nezávislého informačního 

portálu o českých sportovcích. To by fungovalo na základě upozornění, která by chodila 

uživateli aplikace vždy, když by vyšel nový článek nebo by skončila významná akce. Vždy 

by se jednalo o informace ze sportů, které by si uživatel při prvním spuštění zvolil jako 

oblíbené. 

6.4. Zlepšení vizuální stránky aplikace 

Současným trendem jsou bezpochyby sociální sítě a veškeré možné mobilní aplikace. 

Ty jsou založeny na dvou základní pilířích. Prvním je funkčnost a tím druhým je vizuální 

stránka aplikace. Funkčnost aplikace ČT Sport je zajišťována průběžnými aktualizacemi, 

které ji udržují aktuální a snaží se opravovat technické chyby. Naopak vizuální stránka  

je již po několik let neměnná a z toho vychází moje další doporučení. Právě vzhled aplikace 

neodpovídá přínosu, ač jsou funkce velmi kvalitní, tak grafické zpracování působí velmi 

zaostale. V tomto svém návrhu vycházím z analýzy, kterou jsem prováděl u jiných 

evropských veřejnoprávních televizí, respektive ze služeb, které nabízí k televiznímu 

vysílání. Inspiroval jsem se aplikacemi norské NRK a finské YLE, které jsou velmi funkční 

a zároveň jejich vzhled působí přitažlivě.  
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Obrázek 3: Vizuální srovnání aplikací ČT Sport, NRK TV, Yle Areena 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.5. Zvýšení vizuální atraktivnosti u menších sportů 

Atraktivnost u menších sportů je klíčem pro jejich budoucí vzestup. Vysílaný přenos 

pro nás buď může být atraktivní z hlediska lidského, neboť se ho budou účastnit zajímavé 

osoby, nebo z hlediska vizuálního. Právě vizuální složka sportovních přenosů bývá kolikrát 

důvodem pro nízkou sledovanost.  

V roce 2019 jsem se svými spolužáky pracoval v rámci předmětu Průzkum trhu  

na projektu, který se zabýval popularitou a sledovaností basketbalové Kooperativa  

NBL. Výsledky tohoto projektu byly založeny na dotazníkovém šetření, které jsme 

prováděli, jak u samotných návštěvníků basketbalových utkání, tak u běžných obyvatel. 

Z průzkumu nám vyšel velice konkrétní výsledek, kterým byla neatraktivnost vysílaných 

utkání, jak samotnou úrovní předvedené hry, tak zejména vizuální stránkou přenosu. 

Palubovky a hřiště jsou kolikrát zaplněné reklamami do posledního kousku. Kvůli tomu  

je pak divák odváděn od samotné hry, neboť spousta situací není tak zřetelně viditelných. 
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Druhým problémem, který je výrazně viditelný z televizního vysílání, je univerzálnost 

palubovek, kde se většinou hraje několik sportů najednou, což způsobuje nepřehlednost 

v základních rozměrech a úrovních hřiště. Jako příklad jsem si připravil záběr z televizního 

utkání Varta futsal ligy, které se vysílalo 5.3.2020 v 19:05. 

Obrázek 4: Nepřehlednost úrovní hřiště způsobená množstvím lajn 

 

Zdroj: ČT Sport, 5.3.2020, Varta futsal liga 

Mým návrhem je zintenzivnění spolupráce mezi samotnými svazy, kluby, televizí  

a hlavně sponzory. Televize by zde mohla fungovat jako dobrý prostředník pro spolupráci 

mezi sponzory a svazy. Právě tato spolupráce by měla mít za výsledek zlepšení vizuální 

propagace menších sportů. Toho by se dalo dosáhnout jediným krokem, kterým by bylo 

sjednocení vizuálního provedení hřišť.  

I přes veškeré návrhy je potřeba respektovat zejména postoje samotných klubů a svazů, 

které mnohdy jednají na základě finančního výdělku, bez kterého by se sport dostal  

do patové situace. Tudíž není možné klubům nařídit, kde mohou reklamy použít,  

a kde ne. Jedná se pouze o návrh, kde by televize hrála roli prostředníka, neboť je to právě 

ona, kdo televizní přenosy vysílá. Konečné rozhodnutí bude vždy a jen na klubech  

a sportovních svazech, nicméně se jedná o návrh, který by zlepšil vizuální dojem 

z televizních přenosů a pro vybraný sport by měl v zásadě pozitivní přínos. 
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6.6. Zvýšení koncesionářských poplatků 

Jednalo by se o krok, který je v prostředí České republiky diskutován již několik let  

a stále se nepřiblížil ke smysluplnému jednání. Tento krok se přesněji nazývá jako revize, 

což znamená změnu koncesionářských poplatků z důvodu ekonomických změn. Právě tato 

změna je žádána představiteli veřejnoprávních institucí, jak z řad České televize, tak z řad 

Českého rozhlasu, neboť rostoucí náklady, společně s inflací, tvoří rostoucí tlak, kterému  

je nemožné se bránit s neměnnými poplatky.  

Výrazným zastáncem tohoto kroku je také generální ředitel České televize, pan Ing. Petr 

Dvořák. Ten doporučuje jít cestou, kterou jdou země jako Francie, Norsko nebo Itálie. 

Jednalo by se o indexaci poplatků, které by se každý rok měnily a přizpůsobovaly 

v závislosti na výši míry inflace.49 Tento návrh je ve všech směrech nejspravedlivější  

a z hlediska fungování a konkurenceschopnosti sportovního kanálu ČT Sport také zásadní. 

Umožnil by poskytnutí většího množství prostředků právě sportovní redakci, která  

by případně mohla nakupovat vysílací práva na sportovní přenosy, kterých se musela vzdát.  

Aktuální velikost koncesionářských poplatků je založena na neměnné nominální 

hodnotě, která byla stanovena v roce 2008 na 135 korun. To způsobuje každoroční snížení 

reálné velikosti poplatků, která se vždy snižuje o velikost aktuální míry inflace. V grafu  

6 je znázorněna stálá nominální hodnota poplatku od roku 2008 až do roku 2018 a snižující 

se velikost reálné hodnoty poplatku za stejné období. 

Pro názornost jsem vytvořil tabulku 24, která naznačuje, jak by se zvyšovala velikost 

koncesionářských poplatků v letech 2020–2025, pokud bychom realizovali návrh pana 

Dvořáka, a zároveň by se nezměnila inflace, která by zůstala na své průměrné hodnotě z roku 

2019, tedy 2,8 %. Vývoj výše poplatků v samotné tabulce ukazuje příklad toho, o kolik  

by se mohly zvednout finanční příjmy České televize. To, dle mého názoru, vidím jako věc 

naprosto klíčovou pro budoucnost jak sportovní redakce, tak celého veřejnoprávního média.  

  

                                                 

49 Ředitel rozhlasu by chtěl poplatek zvýšit, šéf televize jeho indexaci [online]. Mafra, 10.10.2018, 1997-2020 

[cit. 2020-03-15]. Dostupné z: <https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/cesky-rozhlas-rene-zavoral-ceska-

televize-petr-dvorak-poplatky.A181010_082852_mediahub_jpl>. 
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Graf 7: Nominální a reálná hodnota televizního poplatku v ČR od roku 2008 do 2018 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČT za rok 2018 

Tabulka 24: Vývoj výše koncesionářských poplatků v letech 2020 až 2025 

Rok Inflace Výše koncesionářského poplatku 

2019   180 Kč 

2020 2,80 % 185 Kč 

2021 2,80 % 190 Kč 

2022 2,80 % 196 Kč 

2023 2,80 % 201 Kč 

2024 2,80 % 207 Kč 

2025 2,80 % 212 Kč 

Zdroj: vlastní tvorba 

Z tabulky 24 vychází najevo, že pokud by byla vyslyšen tento návrh, který si přeje 

generální ředitel České televize, za 5 let by televize získala značně vyšší měsíční částku,  

než je tomu v období od roku 2008 do teď. Na druhou stranu je potřeba ještě zmínit,  

že ze současných 180 korun jde do televize 135 a zbylých 45 dostává další veřejnoprávní 

médium, Český rozhlas. 
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7. Diskuze 

V této práci jsme se mohli přesvědčit, že veřejnoprávní televize již dávno nefungují čistě 

pouze jako televizní médium, ale zaměřují se na spoustu dalších služeb, které využívají  

ke komunikaci s divákem. Zejména pro sportovní redakce je právě tato cesta velmi efektivní, 

neboť mohou prezentovat veškerý svůj obsah a divák tak má možnost výběru. Stejně jako 

říká Corner50, tak základem sportovního vysílání je samotná živost, vysílání sportovní 

události v aktuálním čase. Zároveň se podobně vyjadřuje i Real in Billings51, který hovoří  

o sportovním vysílání jako o dramatu, něčem naprosto strhujícím a neovlivněném. To tvoří 

základní podstatu sportovních přenosů, čehož využívají jak veřejnoprávní, tak soukromé 

televize.  

Jak píše ve své publikaci Keane52, fungování veřejnoprávní televize je postaveno  

na 8 základních pilířích. To se snaží všechny televize respektovat, avšak pod různými tlaky 

dochází v posledních letech ke změnám. Jak bylo dokázáno v podkapitolách 5.3. a 5.4., které 

se věnovaly norské NRK a finské YLE, tak financování přešlo na formu televizní daně. 

Vzhledem k tomu, že o rozdělení daní rozhoduje vláda, dochází k rozporu s 5. pilířem, který 

mluví o oddělení a nezávislosti televize na vládě. Částečně se k tomu blíží model dotování 

francouzské televize France TV, ale zatím to není v tak významné výši. Ve dvou zbylých 

zemích naopak dochází v posledních letech k určitým útokům a návrhům, které by měly 

nezávislost veřejnoprávních televizí nabourat, nicméně zatím se tomu tak nestalo a já sám 

doufám, že se tak nestane. Nezávislá veřejnoprávní televize je základem demokratického 

státu. Důrazně se k tomu vyjádřili občané Švýcarska, kteří hlasovali pro zachování 

televizních poplatků výraznou většinou, kterou tvořilo 71 % obyvatel.53 

Sport je v dnešní době fenoménem, který přitahuje obrovský zájem a tento zájem  

se snaží televize využít ve svůj prospěch. Tento rostoucí zájem tvoří v pozitivním slova 

                                                 

50 CORNER, J. Critical ideas in television studies. New York: Oxford University Press, 1999. s. 220. ISBN 

978-0-1987-4220-3. 
51 BILLINGS, A. Sports media: transformation, integration, consumption. New York: Routledge, 2011. 

Electronic media research series. s. 19-21. ISBN 978-0-415-88368-9. 
52 KEANE, J. The Media and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1991. s. 117. ISBN 978-0745608044. 
53 Swiss vote in favour of public media [online]. EBU, 4.3.2015, 2020 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

<https://www.ebu.ch/news/2018/03/swiss-vote-in-favour-of-public-service-media>. 
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smyslu tlak na veškeré televize, ale především na ty veřejnoprávní. Snaží se zejména 

přizpůsobit novým trendům a vysílat takový obsah, který jsou jeho diváci schopni 

konzumovat v jakékoliv podobě. To je výsledkem tvorby stále novějších platforem, které 

televize mohou k vysílání svého obsahu používat a zároveň se snaží o maximální zkvalitnění 

přenosů, protože jak říká Greer54, tak atraktivita a kvalita sportovního přenosu není souzena 

pouze podle kvality výkonů samotných aktérů, ale také podle toho, jak je sportovní akce 

zpracována. To je tvrzení, které mohu jistě potvrdit, neboť jak jsem zjistil ve své práci,  

tak nejsledovanější a nejpopulárněji hodnocené přenosy jsou zpravidla ty, které mají kvalitní 

a detailní televizní zpracování. Příkladem je hokejové Mistrovství světa v podání ČT Sport, 

alpské lyžování v podání NRK nebo nejslavnější cyklistický závod, Tour de France, který 

vyrábí France TV. 

Srovnání a měření efektivity je v případě veřejnoprávních televizí velmi obtížné, neboť 

se vždy pracuje s jinak velkým trhem. To jsem poukázal v tabulce 1, která se zabývá 

velikostmi jednotlivých koncesionářských poplatků v jedenácti zemích Evropy. Pokud 

bychom chtěli určit, jak efektivně jednotlivé televize pracují, museli bychom se zaměřit na 

několik ukazatelů, které hrají velkou roli, zároveň by ale každému ukazateli musela být 

přidělena odlišná váha v závislosti na již zmiňované velikosti trhu v dané zemi. Mezi tyto 

ukazatele by patřil počet obyvatel ve vybrané zemi, výše koncesionářských poplatků  

či televizních daní na osobu. Dále podíl právě těchto poplatků na výši důchodu a určitá šířka 

programové nabídky sportovních kanálů. Šmíd55 napsal ve své případové studii,  

že veřejnoprávní televize jsou buď plně nebo z větší části financovány koncesionářskými 

poplatky. To už zdaleka neplatí, neboť v zemích jako je Norsko nebo Finsko se přešlo  

na financování skrze televizní daň. Zároveň existují veřejnoprávní televize, jejichž příjmová 

stránka je natolik diverzifikována, že koncesionářské poplatky tvoří pouze menší část 

příjmů, jako je tomu ve francouzské France TV. Na druhou stranu je potřeba dodat, že toto 

tvrzení nadále platí pro Českou republiku, konkrétně Českou televizi, neboť více než  

90 % příjmů tvoří právě televizní poplatky. Do příjmové stránky nezbytně patří také možnost 

                                                 

54 GREER, J., HARDIN, M., HOMAN, C. “Naturally” less exciting? Visual production of men's and 

women's track and field coverage during the 2004 Olympics. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 

2009, ročník 53, č. 2, s. 173-189. ISSN 1550-6878. 
55 ŠMÍD, M. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování. Praha, 2011. 

Případová studie pro Parlament České republiky. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. 
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provozovat reklamní činnost na obrazovkách veřejnoprávní televize. Právě tato možnost  

je velice individuální, neboť každá země si stanovuje vlastní podmínky a omezení, která jsou 

pak prezentovány formou zákonů. V tabulce 2 poukazuji na nevyrovnanost podmínek, které 

jsou poskytovány v 8 vybraných evropských zemích a jejich veřejnoprávních televizích. 

Reklama hraje v dnešní době zásadní roli na poli médií, a proto jejich nevyrovnaná omezení 

tvoří rozdíly ve finanční síle mnou zahrnutých televizí. 

Důsledkem této finanční nevyrovnanosti je možnost jednotlivých televizí poskytovat 

pouze omezené množství sportovních akcí a přenosů. Jak bylo zjištěno a ukázáno v tabulce 

21, tak švýcarská veřejnoprávní televize SRG SSR je jedinou ze zkoumaných televizí, která 

je stále schopna nakupovat vysílací práva na nejprestižnější fotbalovou soutěž, Ligu Mistrů. 

Dostává se tak do pozice, ve které jsou finančně silné evropské televize, které fungují  

na bázi komerce. Stejně jak napsal v rozhovoru výkonný ředitel programu ČT Sport, Ing. 

Jiří Ponikelský56, tak bylo v práci dokázáno, že většina veřejnoprávních televizí již se svými 

prostředky na takto drahá vysílací práva nestačí a musí se zaměřit na jiné televizní produkty. 

Každá z vybraných televizí vychází ze stejných principů, na kterých jsou založeny. 

Snaží se poskytnout divákovi co nejširší obsah na základě tradičních národních sportů, 

světových sportovních událostí, ale zejména sportovní výkony svých reprezentantů. Právě 

tyto vybrané události a závody, které jsou zařazeny do sportovního vysílání, jsou mnohdy 

kritizovány, neboť si divák neuvědomuje tyto základní principy, ze kterých každá 

veřejnoprávní televize vychází. Diváci by chtěli vše na jednom místě. Chtěli  

by na obrazovkách fotbalovou Ligu Mistrů. Chtěli by hokejové Mistroství světa. Chtěli  

by největší tenisové turnaje na jednotlivých okruzích. To z čistě z racionálního pohledu  

na věc nejde. Český televizní trh není tak velký, stejně tak množství finančních prostředků 

vybraných na fungování veřejnoprávního média a jeho sportovního programu. Ten je potom 

z těchto důvodů a aktuálních ekonomických podmínek nucen vybírat obsah sportovního 

vysílání na základě požadavků široké společnosti. Jak uvádí Collins57, veřejnoprávní televize 

v Evropě fungují také na bázi spolupráce, která probíhá v rámci Evropské vysílací unie.  

                                                 

56 Liga mistrů mizí z ČT, práva na další tři ročníky získala O2 TV [online]. Mafra, 1999–2020 [cit. 2020-02-

20]. Dostupné z: <https://fotbal.idnes.cz/evropske-pohary-liga-mistru-ceska-televize-o2-tv-fur-

/fot_pohary.aspx?c=A180124_100436_fot_pohary_vp2>. 
57 COLLINS, R. From satellite to single market: New communication technology and European Public 

Service television. New York: Routledge, 1998. s. 232. ISBN 041517970X 
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Ta umožňuje nakupovat vysílací práva společnou formou, což se jeví jako výhodnější než 

forma individuální. Právě tato spolupráce s EVU, ve světě se spíše používá zkratka EBU, 

dává ČT Sport možnost vysílat větší množství sportovních událostí světového významu. 

Stejně tak je tomu u ostatních veřejnoprávních televizí, které nejsou finančně tak silné, ale 

jsou členy Evropské vysílací unie. Jak se píše na webu EVU, všechny televize, které byly 

zahrnuty do této bakalářské práce jsou tedy členy EVU, bez ohledu na finanční sílu.58 

V poslední části své bakalářské práce jsem se věnoval návrhům na zlepšení, případně 

implementování nových služeb do portfolia programu ČT Sport. Tyto služby a platformy 

vychází z již úspěšně používaných služeb v zahraničních veřejnoprávních televizích, 

případně v televizích komerčních. Jedná se o návrhy, které jsou dle mého názoru v některých 

případech realizovatelné. Poslední návrh se týkal zvýšení koncesionářských poplatků, kde 

jsem v grafu 6 poukázal na snižující se reálnou hodnotu poplatků, která byla zmíněna  

ve výroční zprávě České televize za rok 2018.59 Právě snižující se reálná hodnota televizních 

poplatků způsobuje velké problémy, kterým musí Česká televize každý rok čelit.  

Na to poukázal generální ředitel České televize, Ing. Petr Dvořák.60 S jeho názorem  

a návrhem plně souhlasím, neboť je podložen základními ekonomickými fakty. Důsledkem 

je, že dochází ke zvyšujícím se tlakům veřejnosti na obsah a tvorbu, nicméně peněz chodí 

do televize stále méně. Stejně tak je tomu u sportovního programu ČT Sport, kterému  

by nárůst poplatků určitě prospěl a zároveň by mohl být konkurenceschopnější ve vztahu  

se soukromými televizemi, neboť jak ukazují grafy 1 a 2, tak ceny vysílacích práv na 

významné sportovní události neustále rostou. Nicméně se nejedná o kompletní návrhy, 

protože nebyla zkoumána právní stránka samotných návrhů. Právě kompletní navržení 

těchto nových služeb a strategií jejich používání by bylo velice užitečným tématem pro další 

akademickou práci.  

                                                 

58 Members [online]. EBU, 2020 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z:< https://www.ebu.ch/about/members>. 
59 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 [online]. Česká televize, 1996–2020 [cit. 2019-

09-20]. Dostupné z: 

<https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.108433732.795262117.1582377471-

1830293305.1581464147>. 
60 Ředitel rozhlasu by chtěl poplatek zvýšit, šéf televize jeho indexaci [online]. Mafra, 10.10.2018, 1997-2020 

[cit. 2020-03-15]. Dostupné z: <https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/cesky-rozhlas-rene-zavoral-ceska-

televize-petr-dvorak-poplatky.A181010_082852_mediahub_jpl>. 
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Samotná práce by mohla být posunuta ještě o úroveň výše, pokud by bylo možné setkat 

se se zástupci zahraničních veřejnoprávních televizí osobně. To by práci rozhodně obohatilo 

a naskytla by se možnost získat nějaké zajímavé informace navíc. Druhým bodem, který  

by mohl práci obohatit, by byla možnost prezentování konkrétních čísel v rámci finanční 

stránky vybraných institucí. Tvorba tohoto srovnání z ekonomického hlediska  

by pak umožnila udělat konkrétní závěry a zhodnotit efektivnost ve vybraných sportovních 

redakcích veřejnoprávních televizí v Evropě. Zároveň je nutné zmínit, že by se jednalo  

o velmi citelné a interní informace, které by pravděpodobně nikdo nechtěl prezentovat 

veřejně, tudíž je potřeba to plně respektovat.  
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8.  Závěr 

Veřejnoprávní televize se v posledních letech dostávají pod tlak veřejnosti, která 

neustále srovnává jejich činnost s tou, kterou provozují soukromé, respektive komerční 

televize. Právě činnost komerčních televizí se stala měřítkem pro mnoho lidí,  

ti si však neuvědomují základní principy, na kterých stojí právě veřejnoprávní televize.  

Veškeré veřejnoprávní televize operují s omezenými prostředky, zároveň musí 

respektovat předem stanovený plán. Jedná se o to, že nemohou svá rozhodnutí a vysílání 

činit na základě úzkého spektra obyvatel, nýbrž jejich cílem je uspokojit co nejširší skupinu 

lidí. Kritika posledních měsíců se týkala zejména programové skladby, která se zdála 

divákům slabší, neboť si mysleli, že televize nevyužívá poskytnuté zdroje efektivně.  

To je samozřejmě založeno na subjektivním názoru, který si každý z nás vytvoří, nicméně 

jak zpracované výsledky ukazují všechny veřejnoprávní televize, které byly zahrnuty  

do mého výzkumu, se snaží operovat co nejefektivněji a vytvořit svůj program tak bohatý, 

jak to jen jejich finanční prostředky umožňují. 

Výsledky výzkumu, především jejich interpretace, je ve velké míře založena  

na subjektivním pocitu jedince. ČT Sport jako jedna z předních evropských veřejnoprávních 

televizí operuje s jedním z nejmenších rozpočtů ze zkoumaných televizí. Jak koncesionářské 

poplatky, tak reklamní prostor na obrazovkách, patří mezi ty vůbec nejmenší v celé Evropě. 

Právě tento fakt dostává televizi do náročné pozice, kdy si musí pečlivě vybírat, do kterých 

sportů a událostí se pustí, a do kterých ne, jelikož si je nebude moci dovolit. To je způsobeno 

neustávajícím trendem stále rostoucích vysílacích práv, které jsou rok od roku dražší. Pokud 

se ale právě při tomto faktu podíváme na velikost koncesionářských poplatků61, které jsou 

již několik let neměnné, musíme z toho vyvodit racionální závěr, že kritika, která je vedena 

směrem k programové skladbě, není na místě. Jako bylo prezentováno v kapitole, která  

se věnovala aktuální situace na programu ČT Sport, můžeme vidět budoucí pokrytí téměř 

všech významných sportovních událostí v následujících letech. Mezi chybějící významné 

události patří například fotbalová Liga Mistrů nebo nejvyšší fotbalová Fortuna Liga. Tato 

ztráta byla opodstatněna právě rostoucími cenami vysílacích práv a neměnným způsobem 

                                                 

61 Více než 90 % finančních příjmů České televize je tvořeno koncesionářskými poplatky 
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financování v podmínkách České televize. I přesto je potřeba vyzdvihnout práci a efektivitu, 

se kterou jsou právě finanční zdroje využívány, což je prokázáno právě ve zmíněné tabulce 

věnující se budoucím sportovním událostem na obrazovkách jediné veřejnoprávní televize 

u nás.  

Je potřeba také vyzdvihnout práci ostatních veřejnoprávních televizí zahrnutých  

do výzkumu. Všechny pracují s odlišnými finančními možnostmi a jinak velikými trhy, 

nicméně se vždy snaží respektovat tři základní principy při výběru jednotlivých sportů  

a konkrétních sportovních přenosů. Jejich práce je v určitých směrech odlišná, než je tomu 

v České republice a využívají také jiné formy komunikace a prezentace. Právě tyto úspěšné 

služby, které jsou úspěšné v zahraniční, jsem následně zahrnul do svého návrhu, kterým  

je zlepšení služeb pro diváky programu ČT Sport.  

Bakalářská práce se věnovala také finanční stránce vybraných televizí, u které byly 

zkoumány zejména příjmy, ale také výdaje. U příjmů jednotlivých televizí byla zjištěna 

naprostá odlišnost ve struktuře, neboť každá televize se řídí naprosto odlišnými pravidly  

a zákony, tudíž příjmy jsou diverzifikovány odlišně. U norské televize NRK byla zjištěna 

obrovská závislost na příjmu z koncesionářských poplatků, neboť ty tvoří více než  

90 % celkových příjmů televize. Od 1. ledna 2020 ovšem přešlo Norsko jiný systém placení 

veřejnoprávní televize a tím je nová televizní NRK daň. Ze zákona má NRK zakázána 

reklamu, tudíž nemůže využívat jeden z výrazných příjmů, který není omezován v ostatních 

televizích. U výdajové stránky dochází k výrazným výdajům zejména do nákupu vysílacích 

práv na zimní sporty. Norsko je velmocí zimních a sněhových sportů, a proto putuje velké 

množství finančních prostředků na pokrytí alpského lyžování, běžeckého lyžování  

a biatlonu.  

Francouzská veřejnoprávní televize France TV se dle výzkumu nachází v odlišné pozici, 

než je tomu u NRK nebo České televize. Její příjmy jsou velice diverzifikované a téměř 

každá část tvoří podobnou část rozpočtu. Příjmy jsou rozděleny na koncesionářské neboli 

televizní poplatky, státní dotace, vlastní pořady a přenosy, které prodávají dále do světa  

a zejména reklamní činnost. Ta je omezena na 6 minut z jedné vysílané hodiny,  

což je obrovský rozdíl oproti České televizi, která si musí vystačit jen se 7 minutami  

a 12 vteřinami za celý den. Takto velký reklamní prostor umožňuje francouzské televizi 

získávat nemalé částky do rozpočtu a v rámci sportovního vysílání pak také být 
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rovnocenným soupeřem bohatým soukromým televizím. Největší výdaje jsou tvořeny 

nákupy vysílacích práv, nicméně další částí výdajů jsou náklady na tvorbu přenosů.  

Na francouzské území se odehrává ročně několik světových sportovních akcí a ty je potřeba 

televizně pokrýt. Právě to je náklad, který není v ostatních veřejnoprávních televizích 

zahrnutých v bakalářské práci až tak výrazný. 

Finsko a finská veřejnoprávní televize YLE je jakýmsi příkladem, podle kterého  

se vyprofilovala norská NRK. V roce 2012 zavedlo Finsko namísto televizních poplatků 

poplatek jednorázový, kterým se stala televizní daň, kterou musí platit každý, nehledě  

na to, jestli televizi má nebo nemá. Jiné výrazné formy příjmů finská YLE nemá, tudíž  

je odkázána pouze na tento příjem. Ten způsobuje určitou závislost a zároveň snižuje 

svobodu samotného veřejnoprávního média, neboť o velikosti finančních prostředků, které 

do televize poputují rozhoduje vláda. Výdaje jsou velmi podobné jako u norské NRK, 

protože Finsko je také zemí, která se zaměřuje na zimní sporty. Právě výdaje na nákup 

licenčních práv a potom samotná tvorba sportovního vysílání ze zimních sportů tvoří největší 

část.  

Švýcarská veřejnoprávní televize SRG SSR patří mezi nejbohatší veřejnoprávní televize 

v Evropě. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu fakt, že se jedná o ekonomicky velmi vyspělý 

stát, zároveň je to ale země s nižším počtem obyvatel než v České republice. I přes tento fakt 

operuje švýcarská televize s několikanásobně větším rozpočtem, neboť samotné televizní 

poplatky jsou více než čtyřikrát větší než v Česku a činí necelých 724 korun českých. Dalším 

velmi pozitivním hlediskem, které ovlivňuje další práci televize je to, že reklamní omezení 

ve švýcarské televizi jsou na 15 % z vysílané hodiny. To je 9 minut za hodinu, což je čas, 

který nemá poskytnuta ČT Sport ani za celý den televizního vysílání. Všechny tyto druhy 

příjmu staví televizi do monopolní pozice na švýcarském trhu a ta je tak schopna vysílat  

ty největší sportovní události a akce, protože si to zkrátka může dovolit a divák za to zaplatí 

odpovídající částku. Výdaje jsou vysoké, stejně jako je tomu u příjmů. Právě nákup 

vysílacích práv a zajištění společně s vysíláním sportovních událostí ve Švýcarsku stojí 

značné peníze. Dalším znatelným, ač velmi neobvyklým výdajem je provoz jednotlivých 

regionálních stanic, které vysílají a tvoří program ve čtyřech úředních jazycích.  

To je zvláštnost, která se nevyskytuje v žádné jiné evropské televizi, ať už veřejnoprávní 

nebo soukromé. 
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