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Anotace 

Rada Českého rozhlasu je podle zákona orgánem, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na 

kontrolu média veřejné služby. Práce Agenda Rady Českého rozhlasu v letech 1992–2002 analy-

zuje činnost tohoto kontrolního orgánu v prvních deseti letech jeho fungování. Používá při 

tom dvou základních přístupů. 

Prvním je kvantitativní analýza agendy Rady Českého rozhlasu. Ta na základě studia 

zápisů ze zasedání Rady rozčleňuje Radou probírané otázky do deseti základních oblastí, jež 

následně kvantifikuje a navzájem porovnává. Použitím této metody ovšem nezbytně do-

chází ke značné nivelizaci vstupních dat. Proto je číselný výstup doplněn podrobnou inter-

pretační částí, jež přibližuje konkrétní činnost Rady v jednotlivých letech a uvádí ji do 

souvislostí s děním v celém Českém rozhlase. Na základě poznatků získaných oběma pří-

stupy práce nabízí periodizaci činnosti Rady Českého rozhlasu v letech 1992–2002. 

Text se snaží vnímat Radu Českého rozhlasu v širším kontextu vývoje vysílání veřejné 

služby a jeho kontroly, a rovněž v kontextu transformace mediálního systému střední Ev-

ropy po roce 1989. 

 

Klíčová slova 

Rada Českého rozhlasu, Český rozhlas, vysílání veřejné služby, kontrola médií, Rada guver-

nérů BBC 



 

 

 

Annotation 

According to the Czech law Czech Radio Council is the body through which the public  

excercises their right to control public service medium. Thesis Work of Czech Radio Council 

between 1992 and 2002 analyzes the operation of this supervisory authority in the first decade 

of its existence. 

Two basic approaches are applied. The first one is the quantitative analysis of the 

agenda of the Czech Radio Council. Based on research of the records from the Council 

meetings, the analysis divides the issues discussed by the Council into ten basic cathegories 

that are then quantified and compared. 

However, use of the above method necessarily leads to considerable standardization of 

the input data. Numeric outcome is therefore combined with historical interpretation that 

introduces factual operation of the Council and presents it in the context of integral  

functioning of the Czech Radio. Based on these two approaches the thesis provides a   

concept of periodization of the Czech Radio Council operation between 1992 and 2002. 

The text attempts to apprehend the Czech Radio Council in broader context of the 

development of public service broadcasting and its control, and also in the context of    

media system transformation in Central Europe after 1989. 
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ÚVOD 
 

Vysílání veřejné služby představuje významnou součást mediálních systémů většiny evrop-

ských států. Existuje základní shoda, že tento druh vysílání podporuje rozvoj demokratic-

kých společností, neboť vytváří veřejný prostor pro širokou diskusi. Zároveň média veřejné 

služby fungují jako určitá protiváha soukromých vysilatelů. 

Konkrétní úkoly i způsob financování vysílání veřejné služby jsou v jednotlivých stá-

tech různé. Zvláštní poslání vysilatelů většinou přesně definuje zákon či jiná právní norma, 

případně časově ohraničená dohoda vysilatele se státem; svou roli hrají i normativní poža-

davky společnosti. 

Plnění těchto jasně definovaných úkolů je přitom třeba průběžně přezkoumávat. Proto 

vznikly nejrůznější mechanismy kontroly vysílání veřejné služby, vesměs ve formě více či 

méně na státu nezávislých kontrolních orgánů. 

 

Právě otázce fungování kontrolních orgánů vysilatelů veřejné služby se na příkladě Rady Čes-

kého rozhlasu (ČRo) v letech 1992–2002 věnuje tato práce. Zaměříme se na období, kdy byla 

Rada1 na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, definována jako spíše exten-

zivní orgán s poměrně výraznými pravomocemi, včetně dohledu nad obsahem vysílání. Toto 

pojetí se změnilo s přijetím novely zákona v roce 2002, kdy byly kompetence Rady reduko-

vány a směrovány hlavně ke kontrole financí Českého rozhlasu. Nedourčenost poslání a pra-

vomocí v zákoně 484/1991 Sb. mohla Rada sama zpřesnit formováním vlastní představy 

o činnosti kontrolního orgánu, což se však – jak ukážeme později – ve sledovaném období 

ve větší míře nestalo. 

Hlavním cílem předkládané práce je popis oblastí, jimž Rada ČRo věnovala pozornost 

ve svých prvních dvou volebních obdobích (14. 2. 1992–10. 3. 1997, 11. 3. 1997–25. 2. 

2002), a analýza jejich početního zastoupení. Dílčími výstupy jsou pak komparace prvního a 

druhého volebního období Rady, popis způsobu její práce a přehled některých nejdůležitěj-

ších událostí, které souvisí s její činností. Celý text se pokouším začlenit do širšího rámce 

problematiky vysílání veřejné služby a jeho kontroly.  

 

Oblast vysílání veřejné služby a jeho kontroly je v teoretické rovině poměrně dobře zpra-

covaná, i když spíše než o nějaké zásadní syntetické dílo je možné opřít se o řadu dílčích 

                                                 
1 Pod pojmem „Rada“ bez bližší specifikace mám v textu implicitně na mysli Radu ČRo. 
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článků, jež se tématu věnují. Při zpracování teoretických částí práce mi cenným zdrojem 

byly texty Jana Jiráka (nezřídka zpracované v autorské dvojici s Barbarou Köpplovou), Ka-

rola Jakubowicze, Denise McQaila, Marca Raboye, Milana Šmída a dalších mediálních teo-

retiků, vyjadřujících se ať už obecně k problematice normativního řízení médií, nebo 

konkrétně k perspektivám vysílání veřejné služby.2 Základní přehled o dění v Českém roz-

hlase jsem čerpal především z knih Dějiny českých médií v datech (Köpplová et al. 2003), Od 

mikrofonu k posluchačům (Ješutová et al. 2003) a z práce Václava Moravce (2000) Deset let duál-

ního systému rozhlasového vysílání (1989–1999). 

Vlastní jádro práce vychází ze studia pramenů – především zápisů ze zasedání Rady Čes-

kého rozhlasu a jejích výročních zpráv. Část z těchto pramenů je dnes snadno dostupná na in-

ternetu, buď na stránkách Rady ČRo (www.rozhlas.cz/rada), kde jsou veškeré zápisy a výroční 

zprávy bez příloh od roku 1998, nebo přes Digitální repozitář na webu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky (PSP ČR), kde je rovněž možné najít výroční zprávy bez příloh, 

ovšem už od roku 1992. 

Dohledání ostatních primárních zdrojů provázely nečekané komplikace, dané především 

překvapivou nekompletností Archivu ČRo. Materiály týkající se Rady nejsou v Archivu ČRo 

systematicky zpracované, a chvíli se zdálo, že zápisy starší roku 1995 jsou už nadobro ztraceny. 

Nakonec se většina našla – přesto se mi zhruba polovinu zápisů ze zasedání z roku 1992 do-

hledat nepodařilo. 

Navíc, výroční zprávy ČRo a jejich přílohy nejsou ve fondech Archivu ČRo součástí karto-

ték s dokumenty Rady. K jedné z drobnějších kapitol, jež se věnuje organizaci práce v Radě, 

jsem však potřeboval jednací řády Rady z prvního volebního období (jsou přílohami výročních 

zpráv). Využil jsem proto jako alternativní zdroj Archiv PSP ČR, jež výroční zprávy i jejich pří-

lohy uchovává. 

Pro pochopení a upřesnění některých souvislostí jsem se sešel s několika bývalými radními a 

hovořil s nimi o jejich činnosti v Radě a názorech a na ni. Informace z těchto rozhovorů většinou 

doplňují text v poznámkách pod čarou. Rozhovory jsou ve zkrácené podobě součástí příloh. 

 

Text sleduje první desetiletí práce Rady ČRo, tj. období od 14. února 1992, kdy bylo předáním 

jmenovacích dekretů zvoleným radním (volba proběhla na schůzi České národní rady 30. ledna 

1992) zahájeno první funkční období Rady ČRo (Köpplová et al. 2003: 104n), do 20. února 

2002, kdy proběhlo poslední zasedání Rady ve druhém volebním období. Po skončení druhého 

                                                 
2 Některé texty se vztahují jen k televizi, jejich závěry ovšem vesměs platí i pro rozhlas. 
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volebního období se pro práci3 Rady uplatňuje novela zákona o Českém rozhlasu č. 192/2002 

Sb., která v mnoha aspektech mění procesní zvyklosti Rady. Zbytek roku 2002 jsem se proto 

rozhodl do svého hodnocení nezahrnout. Důvodem bylo i to, že takto zvolené časové vyme-

zení umožňuje další rovinu komparace, totiž porovnání prvních dvou volebních období Rady. 

 

V řazení jednotlivých kapitol došlo k dílčím změnám oproti předkládaným tezím, především 

kvůli lepší přehlednosti textu. Komparativní část je tak předsunuta vlastní analýze práce Rady 

ČRo. Ze stejného důvodu není metodika hned na začátku textu, ale bezprostředně předchází 

kvantitativní analýzu. 

V první kapitole popisuji obecně koncept vysílání veřejné služby a jeho historický vývoj. 

Přibližuji také možné podoby jeho kontrolních orgánů v evropských zemích. 

Druhá kapitola se podrobněji věnuje komparaci dvou kontrolních orgánů – Radě ČRo, jak ji 

formoval zákon č. 484/1991 Sb., a BBC Board of Governors, kontrolnímu orgánu britské BBC, 

který při tvorbě českých rad (ČT i ČRo) sloužil jako hlavní vzor. Sleduji přitom tři základní oblasti 

– postavení kontrolního orgánu, způsob jeho volby (případně odvolání) a jeho kompetence. 

Při hodnocení činnosti Rady ve vymezeném období se nelze vyhnout dílčím srovnáním se 

stavem po přijetí novely zákona o Českém rozhlasu č. 192/2002 Sb. Přestože se text aplikaci 

této novely na činnost Rady přímo nevěnuje, považuji za podstatné pro pochopení sledované-

ho období vysvětlit aspoň hlavní oblasti proměny legislativního vymezení Rady ČRo 

v novelách zákona 484/1991 Sb. Ty představuje třetí kapitola. 

Ve čtvrté, nejdůležitější kapitole práce hodnotím agendu Rady ČRo ve stanoveném 

období. Nejprve vymezuji základní témata agendy, jež následně kvantitativně analyzuji. Vý-

sledky této analýzy pak interpretuji pomocí chronologické deskripce a zasazuji 

do dějinného kontextu. V celkovém hodnocení práce Rady nabízím možnou periodizaci její 

činnosti v letech 1992–2002. 

Poslední dvě kapitoly jsou pak spíše doplněním, aby obraz Rady byl kompletní – v páté se 

stručně zabývám pracovními procesy v Radě, v šesté pak jejím personálním složením. 

Práce obsahuje několik příloh. Jednak jde o dva zákony o ČRo (č. 484/1991 Sb. a novelu 

č. 192/2002 Sb.), respektive části těchto zákonů, jež se věnují Radě či generálnímu řediteli. Při-

kládat zákony v kompletním znění mi vzhledem k tématu práce přišlo nadbytečné. Přílohy dále 

zahrnují jednací řád Rady z roku 1993, některé zápisy ze zasedání, na něž odkazuji v textu, 

a přepis nejpodstatnějších částí rozhovorů s bývalými členy Rady. 

                                                 
3 V době volby Rady v roce 2002 se novela zákona o ČRo teprve projednávala, a Rada tak byla zvolena ještě podle starého zá-
kona. (Strategie, 18. 2. 2002) 
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1.  MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY A JEJICH KONTROLNÍ ORGÁNY 

1.1  Koncept vysílání veřejné služby 
Za průkopníka vysílání veřejné služby je považována britská BBC. V roce 1927 se původní 

British Broadcasting Company přeměnila na veřejnou korporaci, jejímž úkolem bylo vyko-

návat službu veřejnosti. (Scannel 1992: 12n) Zpočátku se zdálo, že půjde spíše o určitý po-

kus, jak organizovat vysílání, který jinde než v Británii nenajde uplatnění. Po skončení 

druhé světové války – a jako reakce na ni – se však koncept médií veřejné služby začal pro-

sazovat, a postupně se (v různých modifikacích) rozvinul téměř v celé západní Evropě. 

Česká společnost se s vysíláním veřejné služby poprvé setkala až v roce 1992, kdy začal 

fungovat Český rozhlas a Česká televize.4 Média veřejné služby v tehdejším Československu 

vznikla ze systémového důvodu5 – jako reakce na totalitní kontrolu médií a jako součást 

demokratické transformace (Jakubowicz 2007: 117) –, a to nakonec přesto, že první vládní 

představy o porevolučních elektronických médiích ještě počítaly s přímou kontrolou vysílá-

ní státem. (Ješutová 2003: 413n) 

K formování vysílání veřejné služby tak u nás došlo paradoxně v době, kdy tento mo-

del prožíval ve zbytku světa nejhlubší krizi od doby svého vzniku. 

Technologický vývoj 70. a 80. let, především růst kanálové kapacity, rozšíření satelitní-

ho vysílání a vznik mezinárodních vysílacích sítí, výrazně narušil dosud velmi silnou pozici 

vysilatelů veřejné služby. Tento stav asi nejpregnantněji shrnul Yves Achille, který uvažuje 

o tzv. trojí krizi6 vysílání veřejné služby – krizi identity (otázka úlohy v mediálním systému), 

krizi financování a krizi fungování (především otázka nezávislosti). (UNESCO 1995: 33) 

Krize identity7 souvisí převážně se ztrátou původních úloh vysílání veřejné služby. To 

mělo zpočátku hlavně zajišťovat základní komunikační potřeby společnosti. Ovšem s pří-

chodem soukromých vysilatelů se situace změnila, a média veřejné služby se nově profilo-

vala především jako alternativa soukromého sektoru. S rozvojem multikanálového vysílání 

pozbylo platnosti i toto vymezení na základě odlišného programu. Zhruba od 90. let tedy 

veřejní vysilatelé hledají svůj nový dějinný význam. (Jakubowicz 2007: 125) 

                                                 
4 V textu se věnuji vysílacím médiím, a přehlížím tak skutečnost, že statut média veřejné služby mají i některé zpravodajské agen-
tury, včetně české ČTK. V rámci tohoto textu proto pojem „média veřejné služby“ často užívám jako ekvivalent k „vysilatelům ve-
řejné služby“. 
5 Karol Jakubowicz (2007) rozlišuje za dobu existence médií veřejné služby tři hlavní motivy pro jejich zřízení: (1) paternalistický, ty-
pický pro BBC ve Velké Británii, kdy se do fungování média silně promítají normativní představy společnosti, (2) demokratizační, kdy 
neudržitelný monopol státních vysilatelů vyřešilo převedení médií na organizace sloužící společnosti (např. Francie, Itálie) a (3) sys-
témový, související s přechodem na demokratický režim (poválečné Západní Německo, postkomunistická střední Evropa ad.). 
6 Myšlenku trojí krize formuloval Yves Achille ve své knize Les televisions publiques en quete d’avenir (1994). 
7 Zbylé dvě krize ponechávám prozatím stranou, byť se později v textu promítnou – krize financování souvisí úzce 
s problematikou rozhlasového poplatku, kterou Rada ČRo opakovaně řešila, a krize fungování se odrážela v diskusích o podobě 
kontrolních orgánů médií veřejné služby a jejich vazbě na politickou moc. 
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Denis McQail a Jan van Cuilenburg (2003: 197) dokonce hovoří o formování nového 

paradigmatu komunikační politiky (communication policy). Podle nich vystřídala prvotní 

fázi vytváření vztahu společnosti a médií po druhé světové válce fáze médií veřejné služby. 

Koncept tohoto vysílání ovšem byl těsně spjat s národními státy a opíral se o normativní 

zásady odvozené od potřeb demokracie. Zhruba od druhé poloviny 80. let nastávají po-

zvolné změny – prosazují se mezinárodní sítě, vlády se soustřeďují na ekonomickou strán-

ku vysílání, přestávají je vnímat jako nositele demokratických hodnot – a úloha médií 

veřejné služby se musí dříve či později proměnit. (McQail, van Cuilenburg 2003: 194n) Au-

toři připomínají, že probíhající změny mají vliv také na formu kontroly vysílání. Kde dříve 

(v zájmu společnosti) zasahoval stát, je dnes tendence ustavovat kontrolní orgány více či 

méně na státu nezávislé. (ibid.: 202) 

Rovněž Johannes Bardoel (Bardoel, d’Haenens 2008: 343) uvádí, že politická role vysí-

lání veřejné služby se tradičně váže na demokracii (přičemž vyplývá z technologických 

omezení daných nedostatkem frekvencí), ale že právě tato politická funkce v posledních 

letech ustupuje funkci socio-kulturní. 

 

Média veřejné služby jsou dnes vzdor uvedeným proměnám většinou stále definována jako 

určitý protipól soukromého vysílání – s důrazem na neziskovou podstatu činnosti – 

a vycházejí z teorie sociální odpovědnosti médií. (McQail 2007: 150, McQail 1999: 52n) 

Vesměs implicitním předpokladem existence vysílání veřejné služby je fungující demokra-

tický režim, společně s absencí cenzury a výrazných státních zásahů do fungování médií. 

Podle Slovníku mediálních a komunikačních studií Watsona a Hillové (2000: 255) je úkolem 

médií veřejné služby „v rámci demokracie zprostředkovávat informace, vzdělávat a bavit s ohledem na 

veřejnost, chápanou jako občané, členové společnosti a individuality spíše než jako spotřebitelé.“ Podobně 

Jan Jirák (2000: 95) vidí v médiích veřejné služby sociální a kulturní statky, „v nichž se naplňu-

je komunikační solidarita společnosti a její potřeba disponovat komunikačními prostředky, které by byly 

k veřejnému užití a zábavě všech občanů, a ne k soukromému prospěchu politiků a zisku podnikatelů.“ 

Většina pokusů o definici médií veřejné služby se aspoň do určité míry shoduje na ná-

sledujících charakteristikách: 

(1) jsou univerzálně geograficky dostupná, 

(2) mají všeobecný záběr (odpovídající obecným zájmům společnosti), 

(3) věnují zvláštní pozornost menšinám, 

(4) přispívají k formování národní identity, 
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(5) neprosazují vlastní zájmy, 

(6) jsou financována přímo veřejností, 

(7) kvalitní programová struktura je pro ně důležitější než množství diváků, respektive 
posluchačů, 

(8) jsou ustavena právní normou, 

(9) reálně vyrábějí nebo nechávají vyrábět podstatnou část svého programu.8 

 

Pokud se budeme držet funkcionalistického paradigmatu, pak vysílání veřejné služby plní 

ve společnosti zcela specifické (a ostatními médii prozatím nezastupitelné) funkce. Proto 

aspoň v evropském kontextu stále přetrvává víra v jeho význam. 

Praxe ukazuje, že vysílání postavené na komerční bázi nedokáže v plné míře nahradit servis 

veřejné služby. V komparativní analýze vysílacích systémů Dánska, Finska, Velké Británie a Spo-

jených států dokazují Curran, Iyengar, Lund a Salovaara-Moringová (2009: 6n), že systémy vysílá-

ní veřejné služby dávají vetší prostor zprávám, kladou větší důraz na domácí i světové dění a 

přispívají v rámci národních států ke zmenšení informační propasti. 

Jakubowicz (2007: 126n) spatřuje hlavní přínos vysílání veřejné služby v jeho normotvorné 

roli – podle něj představuje kvalitní produkci, která nastavuje standardy i pro ostatní vysilatele 

(může sloužit jako vzor), navíc zajišťuje přístup ke svým sítím a servisům pro všechny občany a 

podílí se i na technologickém rozvoji vysílání.9 Ještě výrazněji než Jakubowicz vnímá protiklad-

nost veřejných a soukromých vysilatelů Claude-Jean Bertrand (2002: 115). Vysílání veřejné služby 

podle něj svou nabídkou služeb představuje veřejnou žalobu vysilatelů soustředěných na zisk – 

a vlastně tak napomáhá vytvoření skutečně konkurenčního prostředí. 

Funkcionalistické pojetí vysílání veřejné služby zároveň klade požadavek na kontrolu, re-

spektive průběžné sledování toho, zda vysilatelé plní své funkce – vymezené právní normou nebo 

normativními požadavky společnosti – a závazky vůči společnosti, pro jejichž zdárnou realizaci 

jim stát přidělil zvláštní privilegia. (Syvertsen 2003: 156n) Druhým, často zmiňovaným důvodem 

existence kontrolních orgánů veřejných vysilatelů (především tam, kde je veřejná služba hrazena 

z uživatelských poplatků) je skutečnost, že tito vysilatelé nakládají s veřejnými finančními pro-

středky.10 (Jirák 2000: 98) 

                                                 
8 Bod 1.–7. (Raboy in UNESCO 1995:29), bod 8. (Šmíd 2004a: 7), bod 9. (definice EBU citovaná dle Šmíd 2003: 215). Viz také 
Jirák 2000: 95. Bod č. 6 ovšem neplatí vždy – existují systémy, kde se za vysílání veřejné služby neplatí uživatelské poplatky ani 
neexistuje jiná forma přímé finanční participace občanů na financování vysílání (prostředky uvolňuje stát ze svého rozpočtu, např. 
v Maďarsku, Španělsku nebo státech Pobaltí). 
9 Podobně viz Raboy in UNESCO 1995: 47n. 
10 Jirák (2000: 98) přitom trefně poznamenává, že argumentace založená na spravování veřejných finančních prostředků klade do 
středu zájmu prostředek a nikoli smysl existence médií veřejné služby. 
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1.2  Kontrolní orgány médií veřejné služby 
Požadavek na kontrolu činnosti vysilatelů veřejné služby lze tedy odvozovat v zásadě (i) 

z jejich specifických závazků vůči společnosti či (ii) ze skutečnosti, že tito vysilatelé naklá-

dají (v nějaké míře) s veřejnými prostředky. 

Činnost vysilatelů veřejné služby do značné míry ošetřují legislativní normy, z čehož 

přirozeně vyplývá aspoň určitý vliv politické moci na jejich řízení. Kontrolní orgány pak 

v rámci řídících orgánů vysilatelů veřejné služby představují jedno z ohnisek politického 

tlaku. (Bardoel, d’Haennens 2008: 338) 

Hallin a Mancini (2008: 58n) rozlišují z hlediska vazby na politický systém čtyři modely 

vysílání veřejné služby, jež se většinou zároveň promítají do podoby kontrolních orgánů. Nej-

silněji je na politickou moc vázaný (1) vládní model, v němž vysílání veřejné služby kontroluje 

přímo vláda nebo politická většina. Dílčí decentralizace této přímé podřízenosti média politi-

ce nastává u (2) modelu parlamentního (též modelu proporčního zastoupení), kdy se o kontrolu vysílání 

veřejné služby mezi sebou dělí na základě proporčního způsobu zastoupení politické strany. 

Právě tomuto modelu se nejvíce blíží Rada ČRo v prvních deseti letech fungování. S novelou 

z roku 2002 dochází ke změně a Rada ČRo přechází k (3) modelu občanskému (korporativistické-

mu), který kontrolu vysilatelů přenechává různým sociálním a politickým skupinám.11 Největší 

míru autonomie na politické moci pak vykazuje (4) profesní (kvalifikovaný) model, kde rozhodují-

cí pravomoc při řízení média mají profesionální pracovníci.12 

 

Podoba, systém volby, velikost a pravomoci kontrolních orgánů jsou v jednotlivých zemích 

různé. Souhrnné informace pro rozhlas sice chybí, ale s určitou mírou obezřetnosti – 

a s vědomím, že v řadě zemí je pro rozhlas a televizi ustanoven společný kontrolní orgán – 

můžeme pro tuto příležitost použít studii Television across Europe (Open Society Institute 

2005). Podle ní mají kontrolní orgány vysilatelů veřejné služby v Evropě zpravidla mezi 9 

a 15 členy. Výjimku tvoří především Německo, kde jsou kontrolní orgány pojaty jako širší 

grémia, zastupující výraznou část veřejnosti. Volební období většinou trvá 4–6 let. (ibid.: 56) 

Zástupci kontrolních orgánů jsou poměrně často (a především v postsovětské Evropě) 

voleni parlamentem, a to buď na návrhy politických stran, společenských organizací či vlády. 

                                                 
11 Hallin s Mancinim (2008: 60) zároveň upozorňují, že občanský model může snadno přejít v parlamentní v případě, kdy mají 
sociálně relevantní skupiny úzké vazby na politické strany, což je situace, kterou můžeme do určité míry pozorovat v České re-
publice. 
12 Bardoel a d’Haenens (2008: 338) připomínají obdobně postavené dělení Evropského institutu pro média (European Institute for 
the Media), který na základě analýzy vysílacích systémů v sedmi evropských státech rozlišuje: (1) britský model, k němuž řadí 
také Německo a s výhradami i skandinávské země, typický silnou autoregulací a zdrženlivostí vlády, (2) francouzský a valonský 
model s větší rolí státu, který stanovením kvót a dalších podmínek zasahuje do podoby vysílaného obsahu, a (3) model nizozem-
ský a vlámský, v němž je programový výstup striktně regulován externím dohlížitelem. 
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Volební pravomoci mohou být také rozděleny mezi více subjektů jako například ve Francii, 

kde se na formování kontrolních orgánů podílejí parlament, vláda a zástupci zaměstnanců, 

nebo v Litvě, kde je volí prezident, parlament a taxativně vyjmenované relevantní organizace. 

(ibid.: 156n) 

Postsovětské státy se při formování kontrolních orgánů médií veřejné služby inspiro-

valy zahraniční praxí a vesměs importovaly institucionální rámce ze západních zemí. Pro 

Českou republiku (resp. Československo) byla přitom velkým vzorem BBC (a její kontrolní 

orgán BBC Board of Governors), aniž se ovšem bral patřičný zřetel na kulturní, společen-

ská a politická specifika Velké Británie. 

Jakubowicz (2004: 53n) v této souvislosti hovoří o hybridizaci západních modelů, v níž 

vidí jednu z příčin neúspěchu vysílání veřejné služby v posttotalitních státech. Zdůrazňuje 

přitom dva aspekty selhání vysílání veřejné služby: zaprvé se pro něj nepodařilo vytvořit 

adekvátní demokratický kontext, v němž by mohlo fungovat, a zadruhé nebylo dostatečně 

začleněno do sociálního života společnosti. 

Pro účely této práce z Jakubowiczových závěrů vyplývá otázka, jak se selhání trans-

formace promítá do podoby a práce kontrolních orgánů vysilatelů veřejné služby. 

Předpokládejme tedy (jako tezi), že nefunguje-li systém vysílání veřejné služby, pak 

i způsob jeho kontroly vykazuje patologické rysy. 

 

1.3  Závěr 
Vysílání veřejné služby čelí dnes v Evropě tlaku soukromých vysilatelů, a musí tak neustále 

obhajovat svoji existenci. Stále se však ukazuje, že tento koncept vysílání má 

v demokratických společnostech nezastupitelnou roli. 

Podoba kontrolních orgánů vysilatelů veřejné služby je v jednotlivých zemích značně 

odlišná. Kontrolní orgány jsou více či méně vázány na politickou moc. Z hlediska dělení, 

které nabídli Hallin a Mancini, spadá Rada ČRo v prvních deseti letech svého fungování do 

modelu parlamentního, v němž je vazba kontrolního orgánu na politickou moc poměrně 

silná. 
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2.  KOMPARACE RADY ČESKÉHO ROZHLASU A BBC BOARD OF GOVERNORS 
 

V této kapitole se podíváme na to, jak zákon č. 484/1991 Sb. vymezil činnost Rady České-

ho rozhlasu. Zaměříme se přitom na tři základní aspekty – postavení Rady, způsob volby a 

případného odvolání Rady a kompetence Rady.13 Vzhledem k vlivu, který měla při formo-

vání českého rámce pro vysílání veřejné služby britská BBC, se v druhé části této kapitoly 

budeme detailněji věnovat jejímu kontrolnímu orgánu, Radě guvernérů. Pro názornost 

srovnání se přitom soustředíme na stejné oblasti jako v případě Rady ČRo – její postavení, 

způsob volby jejích členů a její kompetence. 

 

2.1  Rada Českého rozhlasu 

2.1.1  Český rozhlas jako médium veřejné služby 

Politické změny konce roku 1989 po desetiletích ukončily v Československu monopol 

Komunistické strany Československa (KSČ) na výkon státní moci. Československá audio-

vizuální média se tak dostala do zvláštní situace. Pro státní rozhlas a televizi, dosud svou 

činností naplňující stranickou politiku KSČ, bylo třeba určit jejich budoucí společenskou 

roli14, a redefinovat tedy jejich poslání. Zároveň s ukončením stranického dohledu bylo tře-

ba najít pro vysílací prostředí nové kontrolní mechanismy. 

Tvorba nového právního rámce pro elektronická média zabrala téměř dva roky. Vý-

sledkem tohoto složitého procesu bylo zachování státních federálních médií a současně 

vznik na státu víceméně (v případě České republiky více, v případě Slovenské republiky 

méně) nezávislé národní televize a národního rozhlasu v každém státě federace.15 Těmto 

národním vysilatelům byl přiznán status veřejnoprávních institucí.16 

Podle § 2 zákona č. 484/1991 Sb., přijatého Českou národní radou (ČNR) 7. listopadu 

1991, „Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením rozhlasových pro-

gramů na celém území České republiky.“ Posláním rozhlasu bylo podle stejného paragrafu     

                                                 
13 Problematiku neslučitelnosti funkcí a vzniku a zániku funkcí radních zmiňuji v šesté kapitole. 
14 Dle zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, resp. č. 18/1964 Sb., o Československé televizi, bylo společenskou 
rolí audiovizuálních médií „činností založenou na politice KSČ provádět masově politickou a výchovnou práci, podporovat tvůrčí 
iniciativu lidí a přispívat k dovršení kulturní revoluce.“ (viz Köpplová et al. 2003: 400) 
15 Toto uspořádání bylo zakotveno v zákoně č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní 
Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. Podobným způsobem 
jako rozhlas a televize měla být reorganizována i Československá tisková kancelář. (Köpplová et al. 2003: 422) Rozvoj soukro-
mého vysílání pak umožnil federální zákon č. 468/1991 Sb. z 30. října 1991, který pro oba státy položil základy tzv. duálního sys-
tému vysílání, tj. souběžné existence soukromých vysílatelů a médií veřejné služby. (Moravec 2002: 349) 
16 Zákon o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase (č. 254/1991 Zb., resp. č. 255/1991 Zb.) byl schválen 24. května 1991, 
zákon o České televizi a Českém rozhlase (č. 483/1991 Sb., resp. č. 484/1991 Sb.) pak 7. listopadu 1991. 
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„poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet 

kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat 

ekologické informace, sloužit vzdělávání a přispívat k zábavě posluchačů.“ Hned od počátku byl roz-

hlas striktně oddělen od státu.17 

Financování rozhlasu měly zajistit především uživatelské poplatky. Skutečnost, že pro-

voz ČRo a ČT měl být hrazen z veřejných prostředků, s sebou nesla také přirozený nárok 

veřejnosti na kontrolu jejich využití, což vedlo ke vzniku tzv. malých mediálních rad – Rady 

ČT a Rady ČRo.18 (Valášková 2003: 18) 

2.1.2  Postavení Rady Českého rozhlasu 

Představy o postavení budoucího kontrolního orgánu se zvolna formovaly ještě před projed-

náváním zákona o ČRo (a ČT). Místopředseda federální vlády Jozef Mikloško, který měl 

v kabinetu Mariana Čalfy na starosti média, nejprve v odpovědi na interpelaci z 10. června 

1991 naznačil vládní koncepci „programové rady, složené ze zástupců nejrůznějších společenských skupin 

a aktivit“, dohlížející především na vyváženost informací podávaných rozhlasem a televizí.19  

Mikloško později vládní představy poněkud změnil. V odpovědi na interpelaci z 6. září 

1991 už hovoří o radách jako nejvyšších orgánech ČT a ČRo, formovaných jako kolegiální 

orgány typu správní rady. Rady by tedy měly posuzovat zásadní koncepční, programové, 

finanční a investiční otázky, avšak neměly by zasahovat do běžné operativní agendy. Vláda 

také počítala se zřízením programové rady, poradního orgánu zaměřeného na kontrolu 

programové skladby, který by byl složen ze zástupců nejrůznějších společenských skupin, 

sdružení a aktivit.20 

Vládní návrh zákona o Českém rozhlasu21 z těchto představ v zásadě vycházel – Rada 

ČRo měla být nejvyšším orgánem rozhlasu, měla mít patnáct členů, které by do funkce 

jmenovalo předsednictvo ČNR. Předsednictvu ČNR rovněž měla být Rada odpovědná ze 

své činnosti a měla mu předávat zprávu o činnosti a hospodaření ČRo.22 

Ve stejný den jako vládní návrh (9. 10. 1991) byl v ČNR předložen návrh poslanců 

Marka Bendy, Hany Marvanové a Petra Koháčka na projednání zásad zákona ČNR 

                                                 
17 Dle § 1, odst. 3 zákona č. 484/1991 Sb. „Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závaz-
ky státu.“ 
18 Poněkud odlišná byla situace u Rady České tiskové kanceláře; od roku 1996, odkdy ČTK hospodaří nezávisle na státu, 
v zásadě nemá tento orgán v podobě, jak jej zakotvuje zákon č. 517/1992 Sb., smysl (viz např. stať Ludmily Trunečkové Česká 
tisková kancelář v Otázkách žurnalistiky. Bratislava: 2000, roč. 43, č. 4, s. 330–335). 
19 Tisk 711/1991, Federální shromáždění ČSFR, 1991. 
20 Tisk 832/1991, Federální shromáždění ČSFR, 1991. 
21 Tisk 421/1991, Česká národní rada, 1991. 
22 Pozoruhodná na vládním návrhu je silná vazba Rady na předsednictvo ČNR. To mělo dokonce dle § 7 vydávat statut Rady. 
(tisk 421/1991, Česká národní rada, ČNR 1991) 
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o Českém rozhlasu a České televizi.23 Šlo o dokument, který formou obecných tezí nazna-

čoval určitou představu o rámci fungování médií veřejné služby. Ve čtvrté zásadě tohoto 

návrhu (viz Příloha č. 1, s. I) byla rada vymezena jako „orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti 

na kontrolu a ovlivnění tvorby a šíření programů rozhlasu“, což je formulace, která se nakonec po 

jednání výborů dostala do konečného znění zákona č. 484/1991 Sb. Na rozdíl od vládního 

návrhu Rada zůstala jen devítičlenná.24 

2.1.3  Způsob volby a odvolání Rady Českého rozhlasu 

2.1.3.1 Volba Rady Českého rozhlasu 

Podle vládního návrhu zákona o ČRo z roku 1991 (tisk ČNR 421/1991) měli být radní vo-

leni na pětileté funkční období25 předsednictvem ČNR. Poslanecké výbory však doporučily 

nevázat Radu jen na předsednictvo a rozšířily pravomoc volby (a kontroly) Rady na celou 

ČNR.26 Délka funkčního období zůstala stejná. 

Do finální podoby zákona se dostal i pozměňovací návrh poslankyně Hany Marvano-

vé. Podle něho mají poslanci sestavovat Radu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regi-

onální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.27 

Ohledně volby radních nabízel zvláštní (nakonec zamítnuté) řešení už zmiňovaný ná-

vrh zásad zákonů o ČRo a ČT poslanců Bendy, Marvanové a Koháčka.28 Rada se měla 

skládat ze dvou stejně početných komor, pravé a levé. Obě komory měla volit ČNR: pra-

vou na návrh politických stran nebo hnutí zastoupených v ČNR aspoň deseti poslanci, le-

vou s přihlédnutím na přiměřené zastoupení významných regionálních, sociálních a 

kulturních skupin veřejnosti na návrh subjektů, které určí ČNR. Poslanecký návrh počítal 

se čtyřletým funkčním obdobím Rady, přičemž přípustné bylo jen jedno volební období. 

Způsob volby Rady byl jednou z opakovaně kritizovaných částí zákona č. 484/1991 Sb., 

zejména proto, že příliš vázal formálně nezávislý kontrolní orgán na rozhodnutí ČNR, respekti-

ve PSP ČR. Ta si navíc ponechala tuto výlučnou pravomoc i po vzniku Senátu v roce 1996.29  

                                                 
23 Tisk 405/1991, Česká národní rada, 1991. 
24 Viz též Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Českém rozhlasu. (tisk 435/1991, Česká národní rada, 
1991) 
25 Radní mohou být zvoleni i opakovaně, maximálně však na dvě funkční období. 
26 Po zániku federace pravomoc přešla na PSP ČR. 
27 Viz § 4, odst. 1, zák. č. 484/1991 Sb. Hana Marvanová předložila stejný pozměňovací návrh k projednávanému zákonu o ČT. 
Tehdy jako odůvodnění citovala doporučení Evropského parlamentu přijaté ČNR 22. 4. 1991. Píše se v něm: „Při plnění svých 
úkolů by měly být rozhlas a televize odpovědny orgánu nezávislému na vysílání a nezávislému na vládě, ve kterém by byly za-
stoupeny relevantní regionální politické, sociální a kulturní názorové proudy a který by sám byl odpovědný, ovšem ne přímo, par-
lamentu.“ (http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/024schuz/s024011.htm) 
28 Tisk 405/1991, Česká národní rada, 1991. 
29 Pavel Dostál v době, kdy byl ministrem kultury, připravil s mediálním odborníkem, předsedou Rady ČT Janem Jirákem a před-
sedou Rady ČRo Vladimírem Poštulkou návrh novely zákona. Podle té měla být jedna společná rada pro rozhlas i televizi a   
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2.1.3.2  Odvolání Rady Českého rozhlasu 

Při projednávání zákona o Českém rozhlasu se vedla poměrně emotivní diskuse nad mož-

ností odvolání rozhlasové rady. Jádrem sporu byla obecná otázka, komu by Rada měla být 

ze své činnosti odpovědná, přičemž ČNR ve výsledku tuto funkci přisoudila sama sobě. 

Původní vládní návrh se o odvolání Rady vůbec nezmiňoval. Bod o odvolatelnosti se 

objevuje až ve společné zprávě výborů, podle které by Rada měla být odvolána, neplní-li 

opakovaně zákonem uložené povinnosti.30 

Diskusi vyvolal poslanec Vladimír Šuman, který rozšířil zprávu výborů o další možnost 

odvolání Rady. ČNR mohla podle jeho návrhu odvolat Radu jako celek, pokud opakovaně 

v průběhu šesti měsíců konstatuje svým usnesením, že Český rozhlas neplní své poslání.31 

Tento bod vyvolal sérii protikladných reakcí.32 Například poslanec Milan Lukeš varoval, že 

nespokojenost ČNR s prací rozhlasu bude sice těžko vyvratitelná, ale zároveň těžko proka-

zatelná, a vyjádřil pochybnost, zda ČNR bude schopna situaci Rady objektivně posoudit.33 

Návrh byl nakonec schválen 78 hlasy ze 132 přítomných poslanců (20 proti, 34 se zdr-

želo hlasování). Schválení tohoto odstavce silně prohloubilo závislost Rady na poslancích, 

jeho ošemetnost se plně ukázala na případu odvolání Rady ČT v březnu roku 2000. (Köp-

plová et al. 2003: 323) 

2.1.4  Kompetence Rady Českého rozhlasu 

Otázka působnosti Rady (§ 8 zákona č. 484/1991 Sb.) kupodivu patřila při sestavování zá-

kona o Českém rozhlasu v roce 1991 k těm, na nichž se poslanci víceméně shodli a které 

prošly v celém legislativním procesu jen dílčími změnami. 

Rada podle zákona především jmenuje a odvolává generálního ředitele a na jeho návrh 

jmenuje a odvolává ředitele rozhlasových studií, dále schvaluje rozpočet a závěrečný účet 

ČRo, na návrh generálního ředitele schvaluje Statut ČRo, zřizuje a zrušuje regionální studia 

ČRo34 a rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele. Podle vládního návrhu 

(tisk ČNR 421/1991) měla Rada stanovit podíl rozhlasových pořadů vyrobených ČRo a 

                                                                                                                                               

výrazně se měl změnit právě způsob volby – členy by mohly dosazovat taxativně vyjmenované organizace, včetně parlamentních 
stran, a to tak, aby byla zajištěna odborná způsobilost radních. Rada by vůbec neprocházela schvalováním v Parlamentu ČR. 
Podobný systém funguje ve Spolkové republice Německo. (Osobní rozhovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. 
ledna 2010. Příloha č. 18, s. XL) 
30 Ve zprávě výborů měl § 6, odst. (3) toto znění: „Česká národní rada může odvolat Radu, nesplní-li Rada opakovaně své povin-
nosti podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 8 odst. 2 tohoto zákona.“ (tisk 435/1991, Česká národní rada, 1991) 
31 Viz § 6, odst. 3, zák. 484/1992 Sb. 
32 Ostatně podobná debata se vedla při schvalování zákona o ČT, kde možnost odvolat Radu ČT jako celek v případě, že ČNR 
konstatuje opakovaně během šesti měsíců neplnění funkce ČT, navrhoval poslanec Marek Benda. 
33 Viz Stenoprotokoly z 24. schůze České národní rady dne 6. a 7. 11. 1991. 
34 S výjimkou rozhlasových studií v Plzni, Českých Budějovicích, Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě, viz § 8, 
odst. 1, písm. f) zákona č. 484/1991 Sb. 
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podíl rozhlasových pořadů vyrobených ostatními výrobci se sídlem nebo trvalým pobytem 

v České republice v rozhlasovém vysílání ČRo. Do výsledné podoby zákona se ale tento 

bod nedostal. 

 

2.2  Rada guvernérů BBC 
Pro formování vysílání veřejné služby v České republice platila za nejvlivnější vzor britská 

BBC. Proto můžeme pro Radu ČRo (a vlastně i ČT) hledat předobraz v tehdejším kontrol-

ním orgánu BBC, Radě guvernérů (BBC Board of Governors)35. Od počátku však byly pa-

trné výrazné odlišnosti – tou nejviditelnější bylo už to, že Rada guvernérů tvořila společný 

kontrolní orgán pro rozhlasové i televizní vysílání, kdežto české rady jsou oddělené. 

Pro činnost BBC jsou stěžejní dva dokumenty – Královská charta (Royal Charter) a 

Dohoda (Agreement).36 Charta, schvalovaná vždy na desetileté období, je základním, usta-

vujícím dokumentem BBC. Charta definuje poslání BBC, popisuje její jednotlivé orgány 

(včetně Rady guvernérů) a vymezuje základní náplň jejich činnosti. Naproti tomu Dohoda 

je v zásadě smlouvou (licencí k vysílání) mezi státem (reprezentovaným ministerstvem pro 

kulturu, média a sport37) a BBC, která obsahuje závazky jak ze strany státu (přidělení vysíla-

cích frekvencí a zajištění financí), tak ze strany BBC (podoba nabízených služeb), a o Radě 

guvernérů se nezmiňuje. (Šmíd 2004a: 10) 

Jedním z prvních impulsů pro vznik nezávislého kontrolního orgánu byly v roce 1923 

závěry tzv. Sykesovy vysílací komise, která odmítla přímou vládní kontrolu vysílání. (Scan-

nel 1999: 12n) Roku 1927 tak skutečně vznikla Rada guvernérů, tehdy ještě o sedmi členech, 

jako orgán stojící nad vlastní BBC, nezávislý na generálním řediteli a ostatních pracovní-

cích. (Curran, Seaton 1997: 307) 

2.2.1  Postavení Rady guvernérů 

Podle základních dokumentů BBC ztělesňovala Rada guvernérů moc a odpovědnost BBC. 

Rada byla formálně nezávislá na jedné straně na státu, a zároveň na straně druhé na gene-

rálním řediteli a ostatních řídících strukturách BBC. 

                                                 
35 Po tzv. Kellyho kauze a jednání komise lorda Huttona byl nejprve v roce 2003 ke Královské dohodě o BBC (Royal Agreement) 
přijat dodatek upravující pravomoci BBC Board of Governors (určil některé nové kompetence v oblasti kontroly obsahu vysílání). 
Později, v roce 2006 (s platností od 1. 1. 2007), byla Rada guvernérů nahrazena v dílčích aspektech proměněným kontrolním 
orgánem BBC Trust. Jelikož v období, v němž se pohybujeme, fungovala ještě Rada guvernérů, věnujeme se v této kapitole jen jí. 
Protože dnes už jde o orgán zaniklý, hovoříme v textu o Radě guvernérů v minulém čase. 
36 Při popisu Rady guvernérů BBC v této kapitole vycházím z Královské charty a Dohody z roku 1996. 
37 Původně (1992) Johnem Majorem zřízené ministerstvo národního dědictví (Secretary of State for National Heritage), od roku 
1997 přejmenováno na ministerstvo kultury, médií a sportu (Secretary of State for Culture, Media and Sport). 
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Činnost guvernérů podporoval širší pomocný orgán, tzv. Řídící jednotka BBC (BBC 

Governance Unit), nezávislé těleso, které pro Radu guvernérů zpracovávalo podklady, pří-

padně pomáhalo s odbornou asistencí. 

Rada byla vedle toho v kontaktu s řadou dalších poradních orgánů – vysílacími radami 

pro Wales, Skotsko a Severní Irsko (v jejich čele stál vždy jeden z guvernérů), Anglickým 

národním fórem (sestávajícím z dvanácti regionálních poradních orgánů, jeho činnost opět 

zaštiťoval vybraný guvernér), Centrální náboženskou poradní komisí nebo konzultační 

skupinou mající na starosti BBC World Service a globální zpravodajství.38 

 Je tedy patrné, že přestože Rada guvernérů představovala – na rozdíl zejména od ně-

meckých kontrolních rad – elitní orgán, nebyla při své činnosti odkázána jen sama na sebe, 

ale byla zakotvena v komplexnějším kontrolním systému. Důležité je, že v BBC Governan-

ce Unit a poradních orgánech měli guvernéři stálý a spolehlivý zdroj expertních posudků.39 

Curran a Seatonová (1997: 307n) ovšem ve své analýze britského mediálního systému 

připomínají, že Rada guvernérů navzdory prvotním záměrům zůstala orgánem relativně 

bezmocným. Jedinou výraznější mocí disponoval podle nich předseda Rady guvernérů, kte-

rý byl z titulu své funkce v úzkém osobním kontaktu s generálním ředitelem BBC. 

Studie Television across Europe (OSI 2005: 1623) upozorňuje, že Rada guvernérů má jako 

kontrolní orgán a zároveň součást řídících struktur dvojjedinou roli, což bylo častým ter-

čem kritiky – guvernéři podle kritiků neměli od řízení společnosti odstup potřebný pro její 

nezávislou kontrolu a regulaci. Seymour-Ure (2001: 62) oproti tomu zdůrazňuje, že Rada 

guvernérů v historii často chránila vysilatele před vnějšími tlaky, především ze strany vlá-

dy40, a sehrála tak pro BBC určitou symbolickou úlohu. 

2.2.2  Způsob volby Rady guvernérů 

Podle Královské charty z roku 1996 měla Rada guvernérů 12 členů volených nejvýše na pět 

let. Guvernéři ovšem mohli být zvoleni i vícekrát po sobě – kolikrát, to Charta přesně ne-

vymezovala.41 

Proces volby guvernérů byl v porovnání s Českou republikou značně odlišný. Předně, 

zájemci o post guvernéra se o něj museli sami přihlásit. Ty, kteří prošli užším výběrem, če-

kal formální rozhovor se zástupci ministerstva kultury, médií a sportu a nezávislými        

                                                 
38 Viz <http://www.bbcgovernorsarchive.co.uk/advisorybodies/index.html>. 
39 Rada ČRo naproti tomu podobné zázemí tvořené poradními orgány neměla a dodnes – nepočítáme-li dozorčí komisi vzniklou 
po novele z roku 2002 – nemá. V případě Rady ČRo byl ve sledovaných letech dalším problémem nedostatek financí na provoz 
Rady, a tím pádem i na odborné expertizy vysílání. Jen obtížně se vytvářela ucelená (a jednotná) metodika zadávání expertiz. 
Zpracovávání odborných podkladů pro Radu bylo zejména v prvním volebním období obecně nesystematické. 
40 Naprosto odlišná situace nastala v době vlády Margaret Thatcherové, kdy naopak vláda prostřednictvím Rady guvernérů (pře-
devším jejího předsedy) chtěla ovlivňovat (politizovat) BBC. (Curran, Seaton 1997: 308) 
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poradci.42 Na základě toho vydalo ministerstvo doporučení předsedovi vlády, který násled-

ně předal jmenný seznam královně.43 Královna guvernéry oficiálně jmenovala a zajišťovala 

pro předsedou vlády doporučená jména souhlas parlamentní opozice.  

 Královna také vybírala ze zvolených guvernérů předsedu, místopředsedu a tři guvernéry 

se zvláštním zaměřením na jednotlivé části Británie (národní guvernéři Skotska, Walesu a Se-

verního Irska). Tito národní guvernéři byli zároveň předsedy Národních vysílacích rad (Nati-

onal Broadcasting Council) v příslušných zemích.44 Vedle třech národních guvernérů 

vybraných královnou měli další dva guvernéři na starost nějakou zvláštní oblast. Jeden měl 

speciální zodpovědnost za Anglii (z titulu své funkce byl zároveň předsedou Anglického 

národního fóra45), druhý se staral o rámec mezinárodního vysílání BBC. 

Guvernéři mohli ve funkci skončit před řádným vypršením funkčního období na 

vlastní žádost, z vážných zdravotních důvodů nebo z rozhodnutí královny.46 

2.2.3  Kompetence Rady guvernérů 

Hlavním úkolem Rady guvernérů bylo podle Královské charty (článku 7) schvalování cílů a 

závazků ohledně služeb, programů a dalších aktivit BBC, a zároveň dohled nad jejich plně-

ním. Rada měla kontrolovat, zda jsou aktivity BBC v souladu se všemi dohodami uzavře-

nými mezi BBC a ministerstvem kultury, médií a sportu, a monitorovat naplňování 

zákonných a smluvních závazků se zvláštním ohledem na dodržování zásad přesnosti a ne-

strannosti. Dále stanovovala strategii společnosti v oblasti domácího servisu (s důrazem na 

podporu služeb, programů a dalších aktivit, které jsou ve veřejném zájmu) i servisu světo-

vého (mj. měla kontrolovat, zda přenos telekomunikačního signálu mimo území Velké Bri-

tánie odpovídá normám Evropské unie). 

Kontrolu financí zajišťovala Radou guvernérů zřizovaná a podporovaná auditorská 

komise (Audit Committee). Ze specifického postavení BBC vyplýval pro Radu guvernérů 

úkol dohlížet na poskytování komerčních služeb BBC a zajistit, že jsou financovány, řízeny 

a vyúčtovány nezávisle na službách veřejných.  

Patrně nejvýznamnější roli sehrávala Rada guvernérů při jmenování generálního ředite-

le. K jejím pravomocím dále patřilo jmenovat po konzultaci s generálním ředitelem jeho 

                                                                                                                                               
41 Viz článek 9 Královské charty. Internetový archiv BBC Board of Governors. 
42 Proces volby probíhal – stejně jako jiná jmenování v Británii – v součinnosti s Úřadem komisaře pro jmenování do veřejných 
funkcí (Office of the Commissioner for Public Appointments). 
43 Viz <http://www.bbcgovernorsarchive.co.uk/about/appointed.html>. Post guvernéra tradičně zastával předseda odborových 
svazů. Tuto tradici nabourala jen vláda Margaret Thatcherové. 
44 Viz článek 8 Královské charty, Internetový archiv BBC Board of Governors. Proces volby zůstal pro BBC Trust (nástupnický 
orgán guvernérů) beze změny. Národní vysílací rady mohly mít mezi 8–12 členy. 
45 English National Forum, organizace zastřešující řadu lokálních poradních orgánů. 
46 Viz článek 9 Královské charty. Internetový archiv BBC Board of Governors. 
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zástupce a další členy správního výboru. V součinnosti s BBC mohla Rada zasahovat i do 

dalších personálních otázek, pokud to vzhledem k významu obsazované pozice uznala za 

vhodné. 

 

2.3  Závěr 
Významným vzorem pro konstituování Rady ČRo byla Rada guvernérů britské BBC. Struk-

tura kontroly média veřejné služby ovšem byla v mnohých bodech přejata bez hlubšího po-

rozumění britskému společensko-politickému systému, a mezi oběma orgány tak od 

počátku můžeme sledovat řadu zásadních rozdílů. Přehledně je shrnuje tabulka 1 na násle-

dující straně. 

Cílem této kapitoly bylo komparací ukázat, do jaké míry se Rada ČRo odlišuje od své-

ho vzoru. Je především nutné poznamenat, že v případě České republiky dodnes nedošlo 

k zásadnímu oddělení kontrolních orgánů médií veřejné služby od politického vlivu. 

V porovnání s ostatními evropskými zeměmi (a namnoze i zeměmi Evropy východní) ne-

dosáhla česká legislativa v otázce volby členů kontrolních orgánů patřičné úrovně (i po no-

vele z roku 2002 chybí jasnější vymezení toho, kdo smí navrhovat členy mediálních rad a 

jakou by měli mít členové rad kvalifikaci). 

Rada ČRo byla zákonem č. 484/1991 Sb. v zásadě vymezena jako orgán, věnující se 

v dlouhodobějším časovém horizontu reflexi činnosti ČRo. Běžný denní provoz a veškerá 

rozhodovací moc spadaly naopak do kompetence generálního ředitele. Mezi pravomocemi 

Rady a generálního ředitele ovšem nebyla jasně stanovená hranice, což v praxi vedlo k řadě 

kompetenčních sporů. 

Rada ČRo tak do jisté míry představovala hybridní těleso stojící mimo jinak v Evropě 

obvyklé struktury řízení médií. Mezi ty studie Television across Europe počítá jednak generál-

ního ředitele, jednak správní radu, která má na starosti dlouhodobé plánování a dohled na 

rozpočet a činnost média, a oddělení managementu, jež zajišťuje běžný denní provoz. (OSI 

2005: 57) Rada ČRo sice disponuje některými pravomocemi, které v jiných médiích mají 

správní rady, avšak nepodílí se aktivně na dlouhodobém plánování (to zůstává 

v kompetenci generálního ředitele) a její podíl na řízení ČRo je prakticky nulový. 
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Tabulka 1  Komparace Rady guvernérů BBC a Rady Českého rozhlasu (stav k roku 1997) 

 BBC Board of Governors Rada Českého rozhlasu 

postavení Orgán ztělesňující moc a odpovědnost BBC. Je nezá-
vislý jak na státu, tak na generálním řediteli BBC a 
ostatních řídících strukturách BBC. Tzv. vztah na 
délku paže.47 

Orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 
a ovlivnění tvorby a šíření programu rozhlasu. 

počet členů 12 (společný orgán pro rozhlas i televizi) 9 

odpovědnost Formálně nezávislá, její rozhodnutí nemohou být 
zvrácena. Předkládá výroční zprávu parlamentu, 
parlament ji zkoumá a bere na vědomí, nehlasuje o ní. 

Ze své činnosti odpovědná Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR. PSP ČR schvaluje výroční zprávu. 

volba Jmenuje královna na návrh předsedy vlády poté, co 
navrhovaná jména projedná s opozicí. Zájemci se musí 
o funkci přihlásit, vybírá je příslušné ministerstvo, jež 
svou činnost koordinuje s nezávislými poradci. 
Z vážných důvodů může jednotlivé guvernéry odvolat 
královna. 

Volí a jmenuje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
(od roku 2002 na návrh společenských organizací). 
PSP ČR může odvolat Radu jako celek, neplní-li 
Rada opakovaně své zákonem vymezené povinnosti, 
nebo pokud PSP ČR opakovaně během šesti měsíců 
konstatuje svým usnesením, že Český rozhlas neplní 
své poslání. 

hlavní kompetence Schvalování cílů a závazků ohledně služeb, programů 
a dalších aktivit BBC, a zároveň dohled nad jejich 
plněním. Kontrola, zda činnost BBC je v souladu se 
zákony a dohodami. Volí generálního ředitele, po 
konzultaci s ním i jeho zástupce a další členy správní-
ho výboru. Zřizuje auditorskou komisi, dohlíží na 
striktní oddělení komerčních aktivit a veřejných služeb. 

Jmenuje a odvolává generálního ředitele a na jeho 
návrh jmenuje a odvolává ředitele rozhlasových studií, 
dále schvaluje rozpočet a závěrečný účet ČRo, na 
návrh generálního ředitele schvaluje Statut ČRo, zři-
zuje a zrušuje některá regionální studia ČRo, rozho-
duje o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 
předkládá PSP ČR ke schválení výroční zprávu. Na 
návrh generálního ředitele jmenuje a odvolává ředitele 
některých regionálních studií. 

 

                                                 
47 Jedná se o stěžejní princip uplatňovaný ve vztazích mezi vládou, průmyslem a regulátory, kdy je mimořádný důraz kladen na 
nezávislost regulátorů na politických a komerčních zájmech. (OSI 2005: 1611) 
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3.  PROMĚNY LEGISLATIVNÍHO VYMEZENÍ RADY ČESKÉHO ROZHLASU 
 

V předchozí kapitole jsme popsali, jak činnost Rady ČRo vymezil zákon č. 484/1991 Sb. 

Z jeho pozdějších novel se Rady dotkl nejprve v dílčích aspektech zákon č. 36/1993 Sb. a poz-

ději – to už zásadním způsobem – zákon č. 192/2002 Sb., do jehož podoby se promítla krize 

v České televizi na přelomu let 2000 a 2001. 

Časově je tento text ohraničen rokem 2002 a vlivu novely č. 192/2002 Sb. na práci Rady 

se už nevěnuje. Přesto nám přiblížení toho, jak se měnila role Rady ČRo v legislativě, pomůže 

k lepšímu pochopení činnosti Rady i v období 1992–2002. Změny, které novely zákona přines-

ly, totiž nepřímo poukazují na oblasti, jež legislativci vnímali jako problematické. V následujícím 

výkladu se přitom pro snazší orientaci budeme držet už dříve osvědčených oblastí – proměnám 

postavení, volby a kompetencí Rady ČRo. 

 

3.1  Proměny postavení Rady Českého rozhlasu 
Obecné definice Rady se dotkla novela č. 192/2002 Sb. Změna § 4, odst. 1, sice znamenala 

jen úpravu několika slov, ale pro postavení Rady měla poměrně zásadní význam. Rada je 

podle novely „orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu.“ 

Formulace je o poznání vágnější než v případě původního zákona, především vůbec ne-

zmiňuje kontrolu tvorby a šíření programů.48 V kombinaci s dalšími body, které novela při-

náší, dochází tedy k určitému omezení pravomocí Rady. 

Počet členů Rady zůstal dle novely nezměněn, přestože vládní návrh počítal 

s rozšířením na 15 členů.49 Sněmovní Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělový-

chovu ale navýšení počtu radních označil za neodůvodněné, zvlášť když část kompetencí 

Rady měla přejít na nově zřízenou dozorčí komisi.50 

 

3.2  Proměna způsobu volby a odvolání Rady Českého rozhlasu 
Způsob volby Rady ČRo byl na první pohled jednou z výrazných změn, která přišla 

s novelou zákona v roce 2002.51 Radu podle ní stále volí jen Poslanecká sněmovna (není 

                                                 
48 § 8, odst. 4, zák. č. 192/2002 Sb. dokonce přímé zásahy členů Rady do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů striktně zakazuje. 
49 Vládní návrh zákona o Českém rozhlasu. Sněmovní tisk 976/2001, PSP ČR, 2001. 
50 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 61. schůze ze dne 10. ledna 2002. Sněmovní tisk 
976/2001, PSP ČR, 2002. 
51 Pro novelu zákona o ČRo, byla hlavním východiskem novela zákona o České televizi (č. 39/2001 Sb.), přijatá v lednu 2001 po tzv. 
televizní krizi. Cílem změny zákona o ČRo bylo především sjednotit legislativy obou veřejnoprávních médií. (Köpplová a kol. 2003: 440) 
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zapojen Senát ani prezident), nově však návrhy kandidátů mají předkládat „organizace a sdru-

žení představující kulturní, regionální, sociální, oborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědec-

ké, ekologické a národnostní zájmy“. (odst. 2, § 4) Funkční období člena Rady se prodloužilo na 

šest let, přičemž byl zaveden tzv. rotační princip, kdy se jednou za dva roky volí vždy třeti-

na členů.52 (odst. 4, § 4) 

Nový způsob volby Rady vyvolal kritiku ze strany Senátu, prezidenta Václava Havla, 

ale i Českého Helsinského výboru a dalších nevládních organizací. (Valášková 2003: 35) 

Tím, že nejsou jasně určeny organizace a sdružení, jež mají kandidáty navrhovat, umožňuje 

zákon politikům skrze nejrůznější sympatizující spolky dále prosazovat své nominanty. Ko-

nečný výběr navržených jmen dále zůstal na PSP ČR, zákon tak závislost Rady na PSP (pa-

radoxně) prakticky nijak neomezil.53 

Senát proto v legislativním procesu zákon vrátil PSP se svými připomínkami, Sněmov-

na ovšem schválila znovu původní návrh. Podruhé představu poslanců odmítl prezident 

Havel a zákon vetoval. Sněmovna ve vzácné shodě (a prakticky bez širší diskuse) přehlaso-

vala i jeho veto, a zákon tak 22. května 2002 nabyl účinnosti. 

 

Jak jsme zmínili v předchozí kapitole, původní zákon umožňoval Poslanecké sněmovně 

velmi snadno Radu ČRo odvolat. Stejně tomu bylo v případě ČT. Na rozdíl od rozhlasu 

ovšem Rada ČT na základě této možnosti zákona skutečně odvolána byla – 10. března 

2000, kdy PSP během jediného dne dvakrát přijala usnesení, že ČT neplní své poslání. 

(Köpplová et al. 2003: 323) Tato událost byla předzvěstí pozdější televizní krize. 

Kontroverzní bod týkající se odvolání Rady ze zákona zmizel právě až po televizní kri-

zi – v případě rozhlasu tedy s novelou č. 192/2002 Sb. Postavení Rady se však příliš ne-

zlepšilo. Podle současné právní úpravy je Radu možné jako celek odvolat, neplní-li své 

zákonné povinnosti, nebo „pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o 

činnosti Českého rozhlasu nebo výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu“. (§ 6, odst. 3) I nadále 

se tedy minimálně jednou ročně nabízí poslancům jednoduchá možnost Radu odvolat.54 

 

 

                                                 
52 Toto opatření mělo především zajistit kontinuitu v práci Rady. 
53 Při schvalování zákona o ČT o rok dříve padla řada pozoruhodných návrhů, jak by měla rada média veřejné služby vypadat. 
Například poslanec Vilém Holáň chtěl, aby šest zástupců patnáctičlenného orgánu volily politické strany a zbylých devět taxativně 
vymezené společenské organizace (Akademie věd, Konference rektorů vysokých škol, Konfederace odborových svazů, Hospo-
dářská komora, Agrární komora, Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference, Veřejný ochránce práv, Syndikát noviná-
řů). Miroslav Beneš požadoval, aby členy Rady ČT volily kraje, apod. Viz stenoprotokoly z 31. schůze PSP ČR, 12.–13. 1. 2001. 
54 Poslanecká sněmovna nemá žádný závazný termín, dokdy má výroční zprávy schválit. Praxe je taková, že vysilatelé veřejné 
služby nemají schválené výroční zprávy za minulé roky, což dává Sněmovně možnost odvolat jejich rady prakticky kdykoli (jakmile 
se schválení výročních zpráv zařadí na pořad jednání Sněmovny). 
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3.3  Proměna kompetencí Rady 
Kompetencí Rady se částečně dotkl už zákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, kterým se na konci roku 1992 řešily především 

akutní problémy nástupnictví ČT a ČRo po státních federálních médiích. (Köpplová et al. 

2003: 429) Radě ČRo zákon předepsal dohled nad převedením práv k užití autorských děl 

vzniklých v Československém rozhlase pod Český rozhlas.55 Upřesněn byl také vztah mezi 

Radou ČRo a generálním ředitelem v otázce zacházení s majetkem ČRo. Generální ředitel 

nyní ke zcizení, zatížení a pronájmu nemovitostí na dobu delší než tři měsíce potřeboval 

souhlas Rady.56 

Prakticky od základů změnila rozsah působnosti Rady novela č. 192/2002 Sb. Do 

kompetence Rady bylo nově zařazeno zřizování dozorčí komise (coby poradního orgánu 

Rady v otázce financí) a stanovení odměn členů komise, kontrola rozpočtu ČRo (tj. prů-

běžný dohled na rozpočet – doposud Rada rozpočet jen schvalovala, mohla se tak k němu 

vyjádřit pouze jednorázově), schvalování dlouhodobých plánů programového, technického 

a ekonomického rozvoje, určování mzdy generálního ředitele a dohled nad plněním úkolů 

veřejné služby a zásad vyplývajících z Kodexu ČRo. Radě byla odejmuta pravomoc zřizovat 

a zrušovat rozhlasová studia, podle novely jen schvaluje návrhy generálního ředitele na je-

jich zřizování či rušení. Zatímco v oblasti kontroly financí tedy novela pozici Rady mírně 

posílila, pokud jde o kontrolu rozhlasu jako celku (zejména otázku obsahu vysílání), bylo 

postavení Rady spíše oslabeno. 

Bezpochyby největší debatu při schvalování zákona vyvolala povinnost Rady předklá-

dat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu. Vládní návrh k této nove-

le předpokládal, že Kodex bude přílohou Statutu ČRo, jenž bude předkládat generální 

ředitel a schvalovat Rada.57 Ministr kultury Pavel Dostál při obecné charakteristice zákona 

před rozpravou v PSP ČR 30. října 2001 s odkazem na 8. princip rezoluce Svoboda novinářů a 

lidská práva, přijaté na ministerské konferenci Rady Evropy v Praze roku 1994, uvedl, že by 

se neměl opakovat postup stanovený o rok dříve zákonem o ČT a že by PSP neměla (podle 

názoru legislativní rady) jako zákonodárný orgán státu stanovovat etické zásady práce pra-

covníků Českého rozhlasu.58 Poslanci ovšem princip schvalování Kodexu ČRo Sněmovnou 

                                                 
55 Viz § 5 zákona č. 36/1993 Sb. 
56 Viz § 9, odst. 2, zákona č. 36/1993 Sb. 
57 Vládní návrh zákona o Českém rozhlasu. Sněmovní tisk 976/2001, PSP ČR, 2001. 
58 Podrobněji viz rozpravu nad vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb. ze dne 30. 10. 2001. 
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nakonec (i přes odpor Senátu) prosadili, argumentujíce především tím, že zákony o ČRo a 

ČT by měly být principiálně stejné.59 

Zákon č. 192/2002 Sb. zřizuje zcela nový poradní orgán Rady, pětičlennou dozorčí 

komisi, která má napomáhat Radě ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu. Stojí 

za zmínku, že podobný orgán navrhovali ve svých zásadách zákonů o ČRo a ČT poslanci 

Benda, Marvanová a Koháček už v roce 1991. Dle jejich představy měla Rada zřizovat fi-

nanční komisi, která by dohlížela nad rozpočtem a finančními otázkami rozhlasu, čímž by 

došlo k oddělení operativní ekonomické činnosti od koncepční práce Rady.60 

Členy dozorčí komise volí a odvolává Rada na funkční období dvou let (mohou být 

zvoleni maximálně dvakrát po sobě). Důležitou pravomocí komise je možnost nahlížet do 

všech písemností, účetních dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat 

ČRo a možnost požadovat od zaměstnanců ČRo písemná vysvětlení některých kroků 

v oblasti hospodaření rozhlasu.61 

 

3.4  Závěr 
Rada ČRo byla od počátku formována jako orgán závislý na legislativní složce politické 

moci. Po roce 1996 navíc nastavení systému vneslo v otázce pravomoci volit radní dispro-

porci mezi PSP a nově zřízeným Senátem. Dodnes v této věci nedošlo ke změně. 

Způsob legislativního vymezení kompetencí Rady zdůrazňuje především její úlohu 

kontrolora financí ČRo. V tomto smyslu je nutné vnímat jako chybu, že Rada v prvním de-

setiletí své činnosti nedostala k dispozici žádný odborný poradní orgán podobný později 

zřízené dozorčí komisi. 

Naděje vkládané do novely zákona o ČRo (č. 192/2002 Sb.) zůstaly vesměs bez ode-

zvy. Novela totiž v zásadě redukovala pravomoci Rady coby kontrolního orgánu (zejména 

v oblasti programu ČRo) a nijak výrazně neomezila její vazbu na PSP ČR. 

                                                 
59 Např. řeč poslance Petra Plevy na 46. schůzi PSP ČR 5. února 2002 nebo 47. schůzi 9. dubna 2002. 
60 Tisk 405/1991, Česká národní rada, 1991. 
61 Viz § 8a zákona č. 192/2002 Sb. 
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4. AGENDA RADY ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 1992–2002 
 

Zákon o Českém rozhlasu č. 484/1991 Sb. vstoupil v platnost k 1. lednu 1992. Konkrétní 

složení kontrolního orgánu nového média veřejné služby bylo známo po měsíci – členy 

Rady ČRo zvolila ČNR na své 30. schůzi 30. ledna 1992. (Moravec 2000: 67) Své první pě-

tileté období činnosti zahájila Rada 14. února. (Köpplová et al. 2003: 104) 

Tato rozsáhlá kapitola, tvořící jádro práce, se věnuje popisu fungování Rady v prvním 

desetiletí její činnosti. Volíme při tom dvě odlišné metody přístupu. První můžeme označit 

za metodu teoreticky-abstraktní. Jejím výstupem jsou číselné hodnoty, poukazující na určité 

vývojové trendy v práci Rady, avšak nereflektující historicko-společenské souvislosti. Tento 

přístup zastupuje kvantitativní analýza toho, co nazýváme agendou Rady (viz kapitola 

4.1.1.1). Popis metodiky kvantitativní analýzy a jejích výsledků tvoří první část této kapitoly. 

Kvantitativní analýzu pak doplňuje druhý přístup, konkrétní, řekněme historický. Jde 

o chronologickou deskripci práce Rady, vycházející především z pracovních dokumentů a 

výročních zpráv Rady. Tento přístup jednak umožňuje interpretovat výsledky kvantitativní 

analýzy a zároveň vytváří komplexnější obraz o činnosti Rady. 

Na základě rešerší legislativních dokumentů dotýkajících se činnosti Rady a obecné 

znalosti poměrů v Českém rozhlase po roce 1989 (viz Ješutová et al. 2003) můžeme stano-

vit tyto základní hypotézy: 

 

1. V prvních letech činnosti se Rada bude ve větší míře zaobírat otázkami svého vlastního 
provozu a ujasnění svých kompetencí, především vůči generálnímu řediteli. 

2. Rada bude přicházející problémy nejprve řešit ad hoc, teprve postupem času se bude 
práce Rady systematizovat. 

3. Rada bude během prvních let své činnosti řešit zejména otázky financí a majetku ČRo. 

4. Postupem času se Rada více zaměří na obsah vysílání. 
 

4.1  Metodika kvantitativní analýzy 
Pro co nejzřetelnější zachycení agendy Rady a jejích proměn volíme metodu kvantitativní 

analýzy zápisů ze zasedání. Přestože, jak dále vysvětlíme, je její aplikace v mnoha ohledech 

– především v otázce vymezení statistického souboru a volby klasifikačních kritérií – pro-

blematická, poskytuje užitečný nástroj pro uspořádání základních dat, z nichž lze vyvozovat 

další závěry o práci Rady. Důvodem pro užití tohoto typu analýzy byla především snaha 

v maximální možné míře postihnout (kvantifikovat) důležitost jednotlivých oblastí, jimž se 
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Rada při své práci ve vymezeném období věnovala. Získané údaje jsou zpracovány do po-

doby tabulek s absolutní a relativní četností agendy Rady dle kalendářních roků i souhrnně 

za celé sledované období, tabulky pro větší názornost doplňuje histogram a koláčové grafy. 

4.1.1 Kvantitativní analýza zápisů ze zasedání Rady: možné kontroverze 

4.1.1.1 Vymezení statistického souboru 

Vymezení statistického souboru pro kvantitativní analýzu provází jisté komplikace. Přede-

vším je v dokumentaci v zásadě pracovní povahy třeba určit to, co budeme rozumět pod 

pojmem agenda Rady. 

Relevance celého výzkumu vychází z předpokladu, že do zápisu radní uvádějí to, co 

považují z hlediska svého poslání za důležité. 

Teprve od roku 1995 (přesněji od 12. zasedání, tj. od 19. června) mají na základě usne-

sení Rady z 29. května 1995 zápisy ze zasedání následující strukturovanou podobu: 

 

I. Schválení programu zasedání 
II. Výčet předaných materiálů a podaných informací 
III. Kontrola úkolů 
IV. Uložení úkolů a jejich kontrola 
V. Doporučení Rady 
VI. Usnesení v číselné posloupnosti 
VII. Diskuse 
VIII. Termín a program příštího zasedání 
IX. Různé 
 

Do té doby jsou zápisy vedeny formou jednotlivých bodů tak, jak se na zasedání probí-

raly v časové posloupnosti. Pozdější struktura je však poměrně dobře vysledovatelná. 

Podle nastíněné struktury zápisů (od r. 1995) jsou pro statistický soubor bezesporu re-

levantní body I. Schválení programu zasedání, IV. Uložení úkolů a jejich kontrola, V. Doporučení 

Rady, VI. Usnesení v číselné posloupnosti a VII. Diskuse. Bod III. Kontrola úkolů vynecháváme, 

neboť řešení určité agendy se nezřídka i několikrát odkládá (většinou z provozních důvo-

dů). Zapracování tohoto bodu by vedlo k nežádoucímu zkreslení výsledků. Ze stejného dů-

vodu jsou uložené úkoly (bod IV.) zahrnuty do statistického souboru pouze tehdy, týkají-li 

se všech členů Rady nebo Rady jako celku, nikoli pokud jde např. o pověření jednoho člena 

Rady vyhledat podklady k určitému problému. 

Situaci ztěžuje skutečnost, že některé probírané problémy se i v rámci jednoho zápisu 

objevují opakovaně. Například se nejprve nastíní v bodě Schválení programu zasedání, následně 

se pro danou oblast přijme Usnesení, které vyplývá z předchozí Diskuse. Aby nedocházelo 
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k nežádoucí multiplikaci, rozumím pro potřeby této analýzy agendou tematickou oblast, jež 

je na konkrétním zasedání Rady zevrubně probírána a ke které Rada může/nemusí za-

ujmout určitý postoj. Z toho vyplývá, že pokud se explicitně shodná tematická oblast obje-

ví ve více bodech zápisu ze zasedání, je přesto v analýze započítána jen jednou.62 

Toto vymezení ovšem zcela neřeší situaci před 19. červnem 1995 ani některé sporné si-

tuace v zápisech ze zasedání následujících (například otázku zahrnutí některých položek 

bodu IX. Různé do statistického souboru). 

Předem je třeba konstatovat, že do statistického souboru není zahrnuta pravidelná vý-

měna informací mezi Radou a generálním ředitelem ČRo (respektive jeho zástupcem), žá-

dosti o poskytnutí informací nebo přizvání hostů a ani běžné vyřizování korespondence. 

Tyto činnosti patří k rutinám práce Rady, o nichž se zmiňuje pátá kapitola. 

Pod agendou rozumíme aktivní činnost, tedy konání Rady. Konání ve smyslu rozpravy, 

diskuse, usnesení, doporučení či zadání (provedení expertizy, vybavení kanceláře apod.). 

Rutinní korespondence se v tomto definičním pojetí stává agendou, pokud některý 

z podnětů označí Rada ve svých zápisech za důležitý a alespoň o něm vede diskusi. Statis-

tický soubor tedy vždy zahrnuje všechna usnesení (od roku 1995 číslovaná) a doporučení 

Rady, k nimž se přidávají další body splňující naznačená kritéria. Zabývám se také jen zápi-

sy z řádných nebo mimořádných zasedání Rady jako celku, nikoli zápisy ze zasedání Před-

sednictva Rady.63 

4.1.1.2 Klasifikace agendy Rady 

Rozčlenit jednotlivé oblasti, kterými se Rada ve vymezeném desetiletí na svých zasedáních 

zabývala, není úplně jednoduché. Z hlediska praktického provozu Rady se nelze opřít 

o jednotlivé pravomoci, jež Radě vymezuje zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, 

v § 8, jelikož oblasti působení Rady jsou ve skutečnosti pestřejší. 

Bylo tedy nezbytné vytvořit soubor vlastních klasifikačních kritérií. Jednotlivé oblasti 

činnosti Rady jsem se rozhodl definovat poměrně široce, veden především snahou maxi-

málně eliminovat množství nezařazené agendy (tedy mít co nejmenší podíl zařazen pod po-

ložkou Ostatní). Zároveň jsem se pokusil vyhnout možnému překrývání, tedy tomu, že se 

určitý Radou probíraný problém dá zařadit pod více položek. Přesto jsou si některé       

                                                 
62 Rozumí se tedy, že pokud se stejný problém probírá na více zasedáních, je zahrnut několikrát (vždy jednou pro každé zasedá-
ní). Specifickým příkladem je schvalování nájemních nebo kupních smluv. Jednotlivé smlouvy jsou v zápisech uváděny jako sa-
mostatné body a přestože jde v zásadě o „shodnou tematickou oblast“, započítávám všechny smlouvy (pro každou smlouvu 
přijímá Rada ČRo zvláštní usnesení). 
63 Mezi zasedáními Rady ČRo se schází samostatně její Předsednictvo. Viz kapitola 5. 
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vymezené kategorie poměrně podobné, níže proto u sporných bodů podrobněji popisuji 

jejich distinkce. 

Je třeba také poznamenat, že agenda je do jednotlivých kategorií rozřazována vždy na 

základě vlastního jádra problému, který Rada řeší. Příkladem za všechny může být situace 

projednání stížnosti na generálního ředitele. Nehledě na to, čeho konkrétně se stížnost týká, 

je tato agenda řazena pod položku Generální ředitel, jelikož v tom tkví podstata dané agendy. 

Pro potřeby kvantitativní analýzy jsem tedy zvolil těchto deset klasifikačních skupin 

(ukazatelů): 

- finance a operace s majetkem ČRo 
- personální záležitosti ČRo 
- provoz ČRo 
- provoz Rady a reprezentace Rady 
- obsahová stránka vysílání ČRo 
- posuzování mediální legislativy 
- generální ředitel 
- záležitosti regionálních studií ČRo 
- projekty ČRo 
- ostatní. 
 

Finance a operace s majetkem ČRo 

Rada ze zákona schvaluje rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu. Dohled na finance 

rozhlasu patří k nejdůležitějším pravomocím. Rada například svými usneseními schvaluje 

pronájmy nebo prodeje budov a pozemků, které jsou ve vlastnictví rozhlasu. Dlouhodobý 

problém v 90. letech představoval prodej rozestavěného studiového domu na Pankráci. 

Rada také v rámci rozpočtu ČRo sestavuje rozpočet své vlastní činnosti. Tato kategorie za-

hrnuje i stanovení a změny odměn, případně udělení mimořádné odměny pro generálního 

ředitele a sekretářky Rady. Patří sem ale i další agenda týkající se příjmů či výdajů rozhlasu 

(umístění nápojových automatů v budově ČRo, problematika rozhlasových poplatků atp.). 

 

Personální záležitosti ČRo 

Přestože podle původního zákona č. 484/1991 Sb. není kodifikována povinnost generální-

ho ředitele konzultovat personální otázky s Radou (dle novely č. 192/2002 Sb. tuto pro-

blematiku ošetřuje § 9, odst. 9), ustavilo se schvalování záměrů generálního ředitele Radou 

v personálních otázkách jako běžná praxe. Rada sama někdy podává podnět k přezkoumání 

práce některých pracovníků, prověření lustračních osvědčení, případně žádá jejich odvolání. 

Pod tuto kategorii ovšem spadají jen záležitosti pražských studií ČRo. Jak vysvětluji níže, 

jsou vzhledem ke specifikům regionálního vysílání personální otázky na úrovni ředitelů re-

gionálních studií zahrnuty pod agendou „Záležitosti regionálních studií“. 
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Provoz ČRo 

Do této kategorie v zásadě spadají všechny oblasti provozu ČRo, které se přímo netýkají 

obsahové stránky vysílání – používání spisovného jazyka v ČRo, veškeré právní otázky, re-

flexe použití sporných žurnalistických metod a další záležitosti etiky, provozní otázky roz-

hlasu (organizace práce), koncepce vysílání, sestavování odborných komisí, problematika 

zadávání odborných expertiz64, schvalování Statutu ČRo, které Radě ukládá zákon, atp. 

 

Obsahová stránka vysílání ČRo 

Rada je z definice dle zákona 484/1991 Sb. orgánem kontrolujícím tvorbu a šíření progra-

mů ČRo.65 Rada ovšem v tomto směru nemá žádné výkonné pravomoci, přesto nejrůznější 

podněty z oblasti skladby pořadů (vysílacího schématu), případně otázky vyváženosti či 

vhodnosti určitého typu vysílání řeší. 

 

Provoz Rady a reprezentace Rady 

Jak jsem uvedl výše, definici této oblasti bylo třeba výrazně zúžit (nepatří sem opakující se 

rutinní práce), jinak by ve všech letech dominovala až násobným zastoupením oproti ostat-

ním kategoriím. 

Rada ze zákona předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospoda-

ření a její diskutování, tvorba a schvalování tvoří značnou část toho, co nazývám agendou. 

Provoz a reprezentaci Rady však vymezuji v širším smyslu. Jde o vše od problematiky 

vybavení kanceláře přes projednávání jednacího řádu po účast radních ve výběrových ko-

misích na různé pozice v ČRo či na zasedáních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

případně na nejrůznějších akcích a seminářích. V tomto případě je však třeba zdůraznit, že 

jsou zahrnuty jen případy, kdy byl člen Rady na akci delegován na základě předchozího 

projednání Radou (tedy nikoli případ, kdy se člen zúčastní ze své vlastní vůle např. seminá-

ře, o kterém pak ostatním radním podává ústní zprávu). Provozem Rady nejsou míněny 

žádosti o informace (pokud danou problematiku Rada dále neprojednává, nejsou vůbec za-

hrnuty do statistického souboru) ani plánování příštích zasedání, které se v zápisech zpra-

vidla objevuje. 

 

 

                                                 
64 Nikoli jejich rozbor a diskuse o odborných expertizách – ty jsou podle tématu řazeny k příslušnému ukazateli. Rada ČRo ovšem 
poměrně často probírá vlastní proces (organizaci) zadávání expertiz. 
65 V novele č. 192/2002 Sb. opět tuto oblast přesněji vymezuje § 8, odst. 1, písm. g). 
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Posuzování mediální legislativy 

Rada sice nemá přímo zákonem zakotvenou možnost vyjadřovat se k návrhům mediálních 

zákonů, každopádně jako významný orgán zejména v prvních letech vydává nejrůznější do-

poručení či stanoviska. 

 

Generální ředitel 

Rada v řadě případů postupuje v součinnosti s generálním ředitelem, zároveň ovšem také 

kontroluje jeho činnost, volí a odvolává jej, řeší stížnosti. 

 

Záležitosti regionálních studií ČRo 

Regionální studia představují specifickou složku ČRo. Na jejich vysílání je kladen poměrně 

velký důraz, protože reprezentují jeden ze základních principů veřejné služby. Rada zpravi-

dla projednává především personální problémy, přesto jsem se rozhodl tuto oblast vyčlenit 

zvlášť a nezahrnovat ji pod ostatní personální záležitosti. Jde o kategorii snadno definova-

telnou a díky jejímu vyčlenění budou zjištění o agendě Rady plastičtější. 

 

Projekty ČRo 

Ani v této oblasti neměla ve sledovaném období Rada oporu v zákoně, každopádně pro-

jednávání projektů ČRo (ať už obsahových či provozně technických) patřilo mezi jednu 

z jejích – byť marginálně zastoupených – agend. 

 

Ostatní 

Zahrnuje vše, co nespadá pod předchozí ukazatele. Často jde o vyslovení uznání pracovní-

kům či vedení ČRo za dobře odvedenou práci (kromě uznání generálnímu řediteli), objevu-

je se tu i problematika kmitočtového spektra ad. 

4.1.2  Časové vymezení analýzy 

Práce se věnuje prvním dvěma volebním obdobím Rady, tj. období od 14. února 1992 do 

20. února 2002 (poslední zasedání ve druhém funkčním období). 

Jak bylo naznačeno v úvodu, některé zápisy se v Archivu ČRo ani v jiných archivech 

nepodařilo dohledat. V analýze tak nejsou zahrnuta všechna zasedání z roku 1992 – 

z celkem dvaceti zasedání v tomto roce jich chybí osm (tři mimořádná, pět řádných) – 

a z roku 1993 (v tomto případě však chybí zápis jen z prvního zasedání, takže dochází jen 

k minimální ztrátě). Z tohoto důvodu je třeba k výsledkům za rok 1992 (a v zásadě i za rok 

2002, který také není kvůli volbě nové Rady zahrnut celý) přistupovat s rezervou. 
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4.2  Výsledky analýzy 
Základní výsledky průzkumu shrnují tabulky na stránce 42 (tabulka 2, tabulka 3). Na první 

pohled je patrné, že agendě Rady ve sledovaném období dominují dvě základní oblasti: 

otázky financí ČRo a vlastního provozu Rady. Naopak jen velmi zřídka Rada aktivně při-

stupovala k problematice projektů ČRo, personálních otázek ČRo a k hodnocení mediální 

legislativy. 

Vývoj probírané agendy přehledně shrnuje sloupcový graf na straně 43 (graf 1). Na 

něm je velmi dobře vidět, že ve druhém funkčním období dochází k poměrně výraznému 

nárůstu projednávané agendy. Jednotlivé agendy jsou ovšem zastoupeny – a to je jeden 

z překvapivých výsledků analýzy – v relativním poměru ve všech letech víceméně stejně, 

k jedinému výraznějšímu výkyvu dochází v otázkách generálního ředitele v době, kdy je vo-

len nový ředitel ČRo (roky 1993 a 1999). 

Pokud se budeme detailněji zabývat relativním zastoupením agendy, pak ve sledova-

ném období vedle financí (ty tvoří téměř třetinu agendy, viz tabulka 2) a provozu Rady vý-

raznější složku tvoří ještě provozní otázky ČRo (cca 12 %) a obsahová stránka vysílání (cca 

10 %). Mnohem zajímavější než poměrné zastoupení agendy v úhrnu celých deseti let je 

však komparace prvního a druhého funkčního období Rady (viz tabulky 4 a 5, grafy 2 a 3). 

Ve druhém funkčním období se Rada méně věnovala problematice financí a vlastního 

provozu, naopak více zastoupeny jsou otázky provozu rozhlasu (zde zejména je nárůst 

i v absolutních číslech dobře patrný) a obsahu jeho vysílání. Na druhou stranu jde 

o poměrně (a nečekaně) malé rozdíly v řádu několika procentních jednotek, i když je nutné 

upozornit, že v absolutních číslech finanční i provozní agenda druhého volebního období 

výrazně převyšuje první volební období. Možné vysvětlení, které rozvedu později, spočívá 

v důslednějším sestavování zápisů ze zasedání v druhém volebním období, a také ve zřetel-

ně koncepčnějším způsobu práce druhé Rady. 

Posun je vidět i v oblasti personálních záležitostí ČRo a záležitostí generálního ředitele. 

V těchto případech lze konstatovat dva dílčí závěry: 

- ve druhém funkčním období má Rada zřetelně menší tendenci zasahovat do práce ge-
nerálního ředitele, a tím pádem i do personálních otázek rozhlasu na úrovni pražských 
studií (což jí beztak zákon neukládá) 

- ve druhém funkčním období Rada již nemusí řešit kompetenční spory mezi Radou a 
generálním ředitelem, obecně jsou vztahy mezi druhou Radou a generálními řediteli 
ČRo méně napjaté než v případě první Rady. 

Pro obě volební období je značně zarážející marginální zastoupení záležitostí projektů 

ČRo v agendě Rady. Jen pro upřesnění zdůrazněme, že takovýto výsledek neznamená, že 

by Rada o projektech ČRo (ať už jde o investice do výstavby či projekty týkající se obsahu) 
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nevěděla, pouze o nich nejednala, ani je nediskutovala a nesnažila se je ovlivnit od jejich 

počátku. Ke většině projektů se tak Rada dostávala až ex post v okamžiku, kdy měla roz-

hodnout o jejich financování. 

Jedna z nejviditelnějších změn se tak odehrála paradoxně ve složce nezařazené agendy. 

To je dáno především tím, že druhá Rada na rozdíl od své předchůdkyně začala vyjadřovat 

uznání s prací jednotlivců či skupin v ČRo, pokud to považovala za vhodné. Toto rozhod-

nutí jednak působilo jako jasná zpráva, že Rada kontinuálně sleduje činnost ČRo a má o ní 

přehled, a zároveň jako určitý ukazatel toho, jakou práci považuje Rada v rámci vysílání 

ČRo z hlediska poslání a postavení ČRo za významnou. 

4.2.1 Reflexe použité metodiky 

Kvantitativní analýza (ať se bavíme o kvantitativní analýze obsahů mediálních sdělení, nebo 

modifikaci, využité v této práci) předpokládá systematický přístup a intersubjektivní ověři-

telnost získaných výsledků. (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík 2004: 30) Zdroje, 

s nimiž pracujeme, se jako dokumenty primárně pracovní povahy víceméně přirozeně 

vzpouzí snaze o systematizaci. Při samotné práci někdy docházelo k pochybnostem, zda 

určitou položku ještě zahrnout coby agendu, případně (ale méně často) mezi jakou agendu 

by měla být zařazena. Jsem si vědom, že tyto případy do určité míry nabourávají kritérium 

intersubjektivní ověřitelnosti, nicméně jde o poměrně nevelkou část, která dle mého pře-

svědčení nezpochybňuje vlastní podstatu výsledků. 

Úhelným kamenem zvolené metodiky je předpoklad, že Rada uvádí v zápisech ze 

svých zasedání všechny body, o nichž se jednalo a které považuje za důležité. Z tohoto hle-

diska je zajímavé, že Rada v druhém volebním období řeší podstatně více agendy. Lze to 

přičíst na vrub skutečnosti, že druhá Rada je pracovitější a její práce je systematičtější a 

efektivnější, což je jistě do značné míry pravda. Na druhou stranu tento poměrně rapidní 

nárůst může být částečně způsoben i tím, že druhá Rada na rozdíl od Rady první považova-

la za natolik zásadní (aby byly uvedeny v zápise) více věcí. 

Posledním bodem polemiky s použitou metodikou je otázka klasifikačních skupin, re-

spektive definice jedné z nich – provozu a činnosti Rady. Zdá se, že tato kategorie je poně-

kud nešťastně vymezená, neboť v sobě zahrnuje zcela nesouměřitelné problémy – od 

pořízení notebooku pro radní po práci na výročních zprávách. Kvantitativní analýza redu-

kuje všechny zahrnuté položky a přisuzuje jim stejnou důležitost z podstaty, každopádně 

v tomto případě by možná bylo lepší vyčlenit práci na výročních zprávách jako zvláštní kla-

sifikační oblast, jelikož na rozdíl od ostatních provozních záležitostí Rady tuto ukládá Radě 

zákon. 



 

 

 

 Tabulka 2  Agenda Rady ČRo v letech 1992–2002 v absolutních číslech 

 

Tabulka 3  Agenda Rady ČRo v letech 1992–2002, relativní četnost agendy v procentech (zastoupení v jednotlivých letech je vztaženo vždy k celkové agendě za daný rok) 
 

 AGENDA 1992* 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
všechny 
roky 

finance a operace s majetkem ČRo 10,34 24,39 48,78 18,87 48,60 24,78 30,5 29,18 28,27 27 20,69 29,56 % 
personální záležitosti ČRo 6,90 8,13 0,81 1,89 0,93 0 2,13 2,72 0,52 0,50 0 2,07 % 
provoz ČRo 10,34 15,45 10,57 10,38 4,67 9,73 12,77 14,01 15,18 12,50 13,79 12,22 % 
obsahová stránka vysílání ČRo 15,52 7,32 4,88 15,09 5,61 13,27 14,89 7 11,52 13,50 6,90 10,43 % 
provoz Rady a otázky reprezentace Rady 31,03 21,14 24,39 36,79 24,30 31,86 29,79 24,12 25,13 22,50 34,48 26,38 % 
posuzování mediální legislativy 8,62 0,81 0,81 0 0 3,54 0 2,72 3,66 6,50 0 2,62 % 
generální ředitel 5,17 15,45 3,25 3,77 5,61 0,88 2,84 11,28 2,09 1 0 5,25 % 
záležitosti regionálních studií ČRo 12,07 5,69 4,07 6,6 5,61 10,62 3,55 1,95 3,14 8,00 13,79 5,52 % 
projekty ČRo 0 0 0 1,87 1,87 0,88 0 0,78 2,09 0,50 3,45 0,90 % 
ostatní 0 1,63 2,44 4,72 2,80 4,42 3,55 6,23 8,38 8,00 6,90 5,04 % 

 
Vzhledem k zaokrouhlení nemusí být součet v jednotlivých sloupcích roven 100 %. 
 
* nekompletní roky (chybějící zápisy nebo konec funkčního období) 

 AGENDA 1992* 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* celkem 
finance a operace s majetkem ČRo 6 30 60 20 52 28 43 75 54 54 6 428 
personální záležitosti ČRo 4 10 1 2 1 0 3 7 1 1 0 30 
provoz ČRo 6 19 13 11 5 11 18 36 29 25 4 177 
obsahová stránka vysílání ČRo 9 9 6 16 6 15 21 18 22 27 2 151 
provoz Rady a otázky reprezentace Rady 18 26 30 39 26 36 42 62 48 45 10 382 
posuzování mediální legislativy 5 1 1 0 0 4 0 7 7 13 0 38 
generální ředitel 3 19 4 4 6 1 4 29 4 2 0 76 
záležitosti regionálních studií ČRo 7 7 5 7 6 12 5 5 6 16 4 80 
projekty ČRo 0 0 0 2 2 1 0 2 4 1 1 13 
ostatní 0 2 3 5 3 5 5 16 16 16 2 73 
celkem 58 123 123 106 107 113 141 257 191 200 29 1448 
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Graf 1  Agenda Rady ČRo v letech 1992 až 2002 v absolutních číslech (Roky 1992 a 2002 jsou nekompletní, důvodem jsou chybějící zápisy nebo konec funkčního období.) 
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Tabulka 4  Zastoupení jednotlivých agend Rady ČRo v prvním volebním období 

AGENDA 1992* 1993 1994 1995 1996 1997 celkem 
celkem 
v % 

finance a operace 
s majetkem ČRo 6 30 60 20 52 0 168 32,25 % 
personální záležitosti 
ČRo 4 10 1 2 1 0 18 3,45 % 
 
provoz ČRo 6 19 13 11 5 0 54 10,36 % 
obsahová stránka vysílání 
ČRo 9 9 6 16 6 0 46 8,83 % 
provoz Rady a otázky 
reprezentace Rady 18 26 30 39 26 3 142 27,26 % 
posuzování mediální  
legislativy 5 1 1 0 0 1 8 1,54 % 
 
generální ředitel 3 19 4 4 6 0 34 6,91 % 
záležitosti regionálních 
studií ČRo 7 7 5 7 6 0 32 6,14 % 
 
projekty ČRo 0 0 0 2 2 0 4 0,77 % 
 
ostatní 0 2 3 5 3 0 13 2,50 % 

celkem 58 123 123 106 107 4 519  
 

Tabulka 5  Zastoupení jednotlivých agend Rady ČRo v druhém volebním období 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002* celkem 
celkem 
v % 

finance a operace 
s majetkem ČRo 28 43 75 54 54 6 260 28,05 % 
personální záležitosti 
ČRo 0 3 7 1 1 0 12 1,29 % 
 
provoz ČRo 11 18 36 29 25 4 123 13,27 % 
obsahová stránka vysílání 
ČRo 15 21 18 22 27 2 105 11,33 % 
provoz Rady a otázky 
reprezentace Rady 33 42 62 48 45 10 240 25,89 % 
posuzování mediální 
legislativy 3 0 7 7 13 0 30 3,24 % 
 
generální ředitel 1 4 29 4 2 0 40 4,31 % 
záležitosti regionálních 
studií ČRo 12 5 5 6 16 4 48 5,18 % 
 
projekty ČRo 1 0 2 4 1 1 9 0,97 % 
 
ostatní 5 5 16 16 16 2 60 6,47 % 

celkem 109 141 257 191 200 29 927  
* nekompletní roky (chybějící zápisy nebo konec funkčního období) 
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Graf 2  Rozložení agendy Rady ČRo v procentech: první volební období 
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Graf 3  Rozložení agendy Rady ČRo v procentech: druhé volební období 
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4.2.2  Interpretace práce Rady v jednotlivých letech 

V úvodu této kapitoly jsme v obecné rovině popsali výsledky analýzy zápisů ze zasedání 

Rady. Následující podkapitola se podrobněji věnuje činnosti Rady v jednotlivých letech 

zkoumaného období. Její zpracování je syntézou informací ze zápisů Rady, výročních zpráv 

o činnosti ČRo a poznatků získaných provedenou analýzou, zasazenou do kontextu celko-

vé situace ČRo. 

4.2.2.1  Rok 1992 

První rok fungování Rady byl do značné míry ovlivněn vnějšími okolnostmi, kterým Rada 

musela přizpůsobovat svou činnost – jak sama ve výroční zprávě za tento rok přiznává, na 

úkor vytváření koncepčního rámce fungování jak Rady, tak ČRo. 

Práci Českého rozhlasu jako celku komplikovala k 31. 3. 1992 provedená delimitace ma-

jetku mezi Československý a Český rozhlas. Federální rozhlas měl nadále na starosti vysílací 

okruh Československo, zahraniční vysílání, ale i legislativně-právní odbor, útvar výpočetní 

techniky, ekonomický úsek nebo kontrolní odbor.66 Vztah mezi federálním a národním roz-

hlasem nebyl bezproblémový. K tomu se navíc od poloviny roku přidala debata o rozpadu 

federace, která samozřejmě nastolila také otázku, co bude s vysílacími médii. 

Rada ČRo přesto i v těchto podmínkách začala – aspoň náznakem – projednávat ně-

které aspekty, jež se později v její agendě pravidelně vracely. Podle předpokladů však prio-

ritní agendou v tomto roce byly vnitřní záležitosti Rady (připomeňme přitom opět, že 

z roku 1992 chybí nezanedbatelná část zápisů a výsledky mohou být částečně zkreslené) a 

otázka jejího postavení v rámci ČRo. 

Co se týče vnitřních záležitostí, Rada předně navrhla, projednala a schválila svůj jedna-

cí řád67 (viz Příloha č. 4, s. XI) a dále řešila problematiku stálých odborných komisí. Ty mě-

ly fungovat jako poradní orgány složené částečně z nezávislých odborníků, přičemž činnost 

jednotlivých komisí vždy řídil některý z členů Rady. Na pátém zasedání 6. dubna 1992 se 

Rada rozhodla ustanovit celkem devět komisí – mj. pro mezinárodní vztahy, pro PR, pro 

regionální vysílání, pro národnostní menšiny, komisi pro ekonomiku a obchod či komisi 

pro umění – jejich úroveň a odborný potenciál se ovšem třeba s poradními orgány BBC 

                                                 
66 Podrobněji viz Ješutová 2003: 422. 
67 Základní podobu jednacího řádu navrhl Zdeněk Susa. Vycházel přitom z jednacího řádu Českobratrské evangelické církve, ve 
které byl tehdy velmi aktivně činný. „Církev byla minulým režimem v podstatě nedotčena, praktiky používané při zasedání jejího 
synodu představovaly základ demokratického řízení,“ vysvětluje důvody, proč při tvorbě řádu hledal inspiraci právě tady. (Osobní 
rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLIII) 
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nedají srovnávat. Rada také diskutovala možnou spolupráci s dalšími externími experty68, 

kteří by zajišťovali jak pravidelný, tak nárazový (tematický) monitoring vysílání. 

Pokud jde o postavení Rady, v úvodu výroční zprávy za rok 1992 sama sebe charakte-

rizuje jako spojovací článek mezi Parlamentem ČR a Českým rozhlasem, přičemž zdůraz-

ňuje, že není součástí Českého rozhlasu a s výjimkou případů, kdy to nařizuje zákon, 

nezasahuje do jeho vnitřních záležitostí. O postavení vůči ČRo Rada diskutovala 16. března 

1992 hned na své čtvrté schůzi. Ze závěrů diskuse vyplynulo, že by Rada neměla svou čin-

ností suplovat vedení ČRo, ale zároveň by neměla být ani bezmocným přívěskem rozhlasu. 

Své hlavní poslání podle výroční zprávy „spatřuje Rada ČRo v kontrole programu (která je 

vnější a následná), zejména s důrazem na objektivitu, pluralitu názorů, nadstranickost, všestrannost a vy-

váženost informací, a dále v kontrole a schvalování rozpočtu, závěrečného účtu a Statutu Českého rozhla-

su.“69 V aktuální situaci pak na šestém zasedání na konci dubna Rada vymezila pět 

problémových okruhů, v nichž by mohla nějakým způsobem pomoci ČRo. Spadala sem 

delimitace majetku federálního rozhlasu, redukce vysílací sítě, pokles uživatelských poplat-

ků, změny legislativy a problém rozestavěného rozhlasového domu v Praze na Pankráci. Ve 

skutečnosti ovšem byly reálné pravomoci Rady v těchto otázkách spíše omezené. 

Vzhledem k výše zmiňovanému kontextu práce Rady v roce 1992 měly v její agendě 

malé zastoupení finanční záležitosti rozhlasu (záležitosti majetku Rada přesunula na pozdě-

ji). Naopak je zřetelná aktivita Rady v posuzování mediální legislativy – a její podíl by byl 

zřejmě ještě větší, kdyby nechyběly zápisy z druhé poloviny roku. Když se totiž 23. červen-

ce 1992 ODS a HZDS dohodly, že ČRo i ČT budou privatizovány a převedeny na akciové 

společnosti, byla Rada ČRo jedním z nejhlasitějších odpůrců tohoto řešení. (Moravec 2000: 

70) Rada se vyjadřovala i k dalším procesním krokům, jež souvisely s budoucností federál-

ního i národního rozhlasu – v srpnu se postavila proti privatizaci stanice Československo 

(ibid.), na prosincovém mimořádném zasedání pak odmítla návrh poslanců, aby činnost 

ČRo byla po zrušení federálního vysílání hrazena ze státního rozpočtu.70 

Přestože v roce 1992 Rada ČRo volila generálního ředitele, tvoří jeho záležitosti jen 

malou část agendy. Je to dáno jednak tím, že na pozici generálního ředitele Rada – 

s odůvodněním, že zákonem stanovený termín jmenování to procesně neumožňoval – ne-

vypsala výběrové řízení, a po diskusi o jeho představách vedení ČRo zvolila na třetím     

                                                 
68 Tady je třeba upozornit, že pod slovem expert Rada zahrnuje i „poučené posluchače“, nikoli nutně odborníky v pravém slova 
smyslu. Například „programové expertizy“ pro Radu dlouho zpracovával bývalý disident Klement Lukeš. 
69 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1992. Sněmovní tisk 306/1993, PSP ČR, 1993. 
70 Viz zápis ze zasedání Rady ČRo ze 7. 12. 1992, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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zasedání 2. března do této pozice dosavadního úřadujícího ředitele Jiřího Mejstříka. Roli 

jistě hrálo i to, že v tomto roce Rada neprojednávala žádnou stížnost na práci ředitele.71 

S přihlédnutím k vnějším okolnostem je poněkud překvapivá míra pozornosti, kterou 

Rada věnovala otázkám vysílání pro menšiny. Sama dokonce podala námět na pořad, jež by 

se věnoval porušování novinářské etiky, problémům rasismu, netolerance k menšinám 

apod.72 Na základě konkrétní iniciativy Rady pak na konci listopadu začal ČRo vysílat pořa-

dy v romštině. Z obsahu vysílání ČRo Radu dále zajímalo zpravodajství a programové 

schéma stanice ČRo 3-Vltava. 

Z témat, jež Rada v tomto roce probírala, stojí za zmínku ještě regionální vysílání, je-

muž radní přisuzovali značný význam. Rada především řešila napjatou situaci studia v Plzni, 

potýkajícího se kvůli špatnému managementu se značnými problémy. Ty nakonec vedly už 

počátkem roku k odvolání ředitele Františka Fabiána. (Ješutová et al. 2003: 548) 

4.2.2.2  Rok 1993 

I v tomto roce výrazně ovlivňovaly práci Rady aktuální události vyžadující rychlé řešení. 

Tou nejvýznamnější, která se také výrazně promítla do agendy Rady, byla rezignace gene-

rálního ředitele Jiřího Mejstříka a organizace výběrového řízení pro volbu nového ředitele. 

Jiří Mejstřík rezignoval na svou funkci 22. března, tehdy ovšem Rada rezignaci nepřijala a 

opět ji projednávala na svém zasedání 26. března.73 Na něm se rozhodla rezignaci přijmout 

a vypsat výběrové řízení. 

Jak uvádí výroční zpráva za tento rok, ukázal odchod Mejstříka některé mezery v zákoně 

o ČRo. V období po rezignaci generálního ředitele (ta byla Radou prodloužena až k 31. květ-

nu) do volby ředitele nového – v situaci, kdy ještě nebyl schválen Statut ČRo – za činnost 

rozhlasu vlastně přímo zodpovídala Rada. Pro toto období Rada zvolila jako svého zmoc-

něnce ve vedení ČRo Milana Vítka.74 

Samotná volba nového ředitele vyvolala řadu emocionálních reakcí. Po první volbě 16. 

června nedostal žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, což vedlo k ostré kritice zejména ze 

strany pracovníků stanice ČRo 1-Radiožurnál. Ti dokonce 21. června navrhli Poslanecké 

sněmovně, aby odvolala Radu pro neplnění povinností a ředitele zvolila sama. (Moravec 

2000: 75) Rada nakonec situaci uklidnila konstatováním, že nového ředitele zvolí v horizontu 

                                                 
71 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1992. Sněmovní tisk 306/1993, PSP ČR, 1993. 
72 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 15. 6. 1992, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
73 Jiří Mejstřík odůvodnil svou rezignaci jednak svým zdravotním stavem, jednak odkazem na usnesení Rady, podle něhož by 
všechny jmenované funkce v ČRo měly být obsazeny konkurzem. (Ješutová et al. 2003: 428) 
74 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1993. Sněmovní tisk 926/1994, PSP ČR, 1994. 
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dnů. Stalo se tak na zasedání 28. června 1993, kdy se novým šéfem rozhlasu stal novinář Vlas-

timil Ježek.75 

V roce 1993 má významné zastoupení agenda personálních otázek ČRo, nejvyšší za sle-

dované období. Tento výsledek souvisí s diskusí Rady o pořádání konkurzů na jednotlivé po-

zice v rozhlase. Na zasedání 11. ledna vydala Rada usnesení, kterým doporučila, aby se na 

všechna místa v programové oblasti obsazená jmenováním vypsala konkurzní řízení.76 Rada 

přitom počítala s tím, že její členové budou přítomni v komisích pro výběr kandidátů.77 Na 

konci května ovšem Rada toto své rozhodnutí revidovala a usnesla se, že „se nebude zúčastňovat 

práce v konkurzních komisích při pořádání konkurzů na místa vedoucích pracovníků rozhlasu s výjimkou 

konkurzů na generálního ředitele a na funkce ředitelů regionálních studií.“78 

Poprvé se v tomto roce více otevírá otázka finanční, Rada jednala o několika pronájmech 

nebytových prostor patřících do majetku ČRo, a také o problému rozestavěného rozhlasové-

ho domu v Praze na Pankráci. Ten později bude součástí agendy Rady až do roku 1999. 

Stavbu rozhlasového paláce původně financoval stát, od 1. ledna 1993 ovšem přešla do ma-

jetku ČRo a postavila jeho vedení před rozhodnutí, co se stavbou dál. Vláda 21. července 

1993 odmítla návrh ministra financí Ivana Kočárníka, aby stavbu dokončil český stát. Vše 

pak nasvědčovalo tomu, že se ČRo pokusí mrakodrap dostavět z vlastních prostředků. 

(Moravec 2000: 77) 

V oblasti financí by nemělo zůstat nepovšimnuto, že Rada v tomto roce překročila sta-

novený rozpočet (především kvůli expertizám zadaných v souvislosti s volbou generálního 

ředitele). Jako východisko Rada (paradoxně) navrhla, aby její náklady hradil parlament. „Potře-

ba věrohodných a kvalitních expertiz kontrastuje se snahou Rady nezatěžovat rozpočet Českého rozhlasu 

přílišnými výdaji. […] Nabízí se řešení, že by Rada, volená parlamentem a konstituovaná jako zástupce 

veřejnosti, mohla být také parlamentem financována.“79 Nebezpečí, jež by z takovéto praktiky plynulo 

(snižování prostředků na činnost), si radní zjevně neuvědomovali.80 

                                                 
75 Ježek byl zvolen prostou většinou 5:4 hlasům. Rada zpočátku stála pevně za novým generálním ředitelem, třeba v případě 
odvolání šéfredaktora stanice Radiožurnál Václava Musílka. Ježek odvolal Musílka sotva čtrnáct dní po svém zvolení, sám Musí-
lek v tom spatřoval politické pozadí, postavila se za něj i řada zaměstnanců Radiožurnálu (a nepřímo i premiér Václav Klaus). 
(Moravec 2000: 76n) Podobně Rada podpořila i Ježkovy plány na reorganizaci rozhlasu. 
76 Jde o totéž usnesení, na které se odvolával ředitel Mejstřík při vysvětlování své rezignace. 
77 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 11. 1. 1993, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
78 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 31. 5. 1993, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
79 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1993. Sněmovní tisk 926/1994, PSP ČR, 1994. 
80 Možnost financovat činnost Rady – nebo alespoň její expertizy – z parlamentních prostředků je zmiňována i ve výročních zprá-
vách za rok 1994 a 1995. „Na samém začátku činnosti jsme žádný tlak ze strany parlamentu nepociťovali, takže nás zřejmě ne-
napadlo, co by mohlo nastat. Snažili jsme se hlavně šetřit už tak napjatý rozpočet rozhlasu,“ objasňuje tento krok předseda první 
Rady Zdeněk Susa. (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLIV) 
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Téma vysílání pro menšiny, tak zdůrazňované v prvním roce činnosti Rady, z diskusí 

o programu rozhlasu v druhém roce takřka zmizelo. Obsah vysílání probírala Rada spíše 

okrajově, věnovala se publicistice a zahraničnímu vysílání. 

Rada opakovaně vyjádřila své znepokojení nad stavem vysílacích kmitočtů ČRo, zdů-

raznila, že jde o veřejností citlivě vnímané téma, na něž však nemá v zásadě žádný vliv.81 

Oproti ostatním letům (zejména v kontextu prvního funkčního období Rady) se 

v agendě výrazněji objevuje problematika provozu ČRo. Důvodem je průběžná práce rad-

ních na Statutu ČRo, který byl schválen ke konci roku (16. 12.). 

Stabilní zastoupení v agendě měla problematika regionálních rozhlasových studií. Rada 

15. listopadu odsouhlasila zřízení regionálního studia v Olomouci. K 1. prosinci pak odvolala 

ředitele studia v Českých Budějovicích Ludvíka Švejcara a vypsala na funkci výběrové řízení.82 

Vnitřní záležitosti Rady poznamenalo chování jejího místopředsedy Jaroslava Po-

chmona. Poté, co nový generální ředitel Ježek vyhlásil výběrové řízení na pozici programo-

vého ředitele, rezignoval Pochmon 29. července na svůj post v Radě a přihlásil se do tohoto 

výběrového řízení, v němž následně uspěl. Tento postup vyvolal odpor části radních a zá-

roveň přitom poukázal na polarizaci názorů, s níž se Rada později mnohokrát potýkala. (viz 

Příloha č. 5, s. XVI) Nespokojení radní sepsali prohlášení, v němž praktiky Pochmona od-

suzují.83 Tento precedens později zohlednila novela zákona o ČRo č. 192/2002 Sb. Podle 

§ 5 nově „radní nebo osoby jemu blízké nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu 

k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě.“ 

4.2.2.3  Rok 1994 

Po dvou letech činnosti v zásadě ad hoc se v roce 1994 situace poněkud uklidnila. Na konci 

února přišel radní Pavel Scheufler s iniciativou vypracovávat čtvrtletní plány jednání Rady, 

která později přešla do praxe.84 Objevuje se tak první náznak systematičtější práce, doposud 

ovšem podmíněné některými nedořešenými problémy z minulých let. 

Zřetelně narostla agenda v oblasti financí – Rada schvalovala více nájemních smluv a 

zapojila se do kampaně ČRo za zvýšení koncesionářských poplatků (ve spolupráci 

s vedením rozhlasu vytvářela tlak na politickou reprezentaci). V roce 1994 také probíhala 

reforma vnitřního ekonomického systému ČRo.85 

                                                 
81 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1993. Sněmovní tisk 926/1994, PSP ČR, 1994. 
82 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 15. 11. 1993, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
83 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1993. Sněmovní tisk 926/1994, PSP ČR, 1994. Viz také Mora-
vec 2000: 78. 
84 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 28. 2. 1994, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
85 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995. 
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Průběžně se Rada věnovala rozestavěnému domu na Pankráci. Během roku 1994 došlo 

k vyjasnění právních otázek – na rozhlas byl původně převeden jen pozemek a staveniště, 

ale nikoli práva a závazky související s výstavbou (Moravec 2000: 81), což napravila až 

v úplném závěru roku smlouva ČRo s ministerstvem financí.86 Vedení ČRo revidovalo své 

rozhodnutí o dostavbě pankráckého mrakodrapu a rozhodlo se jej prodat ve veřejné soutě-

ži organizované ČRo.87 

Vzhledem k dění kolem rozhlasových sítí se Rada opakovaně zabývala otázkou kmi-

točtů. V roce 1994 přestal ČRo 1-Radiožurnál vysílat na celoplošné středovlnné síti SV II, 

která byla privatizována do rukou soukromého Rádia Echo, čímž došlo k dalším změnám 

ohledně vysílacích frekvencí ČRo. (Ješutová et al. 2003: 430) Rada ovšem v této oblasti 

neměla žádné pravomoci. Na počátku roku se Rada postavila za zachování vysílání ČRo 1-

Radiožurnálu na dlouhovlnné síti, které rozhlas nakonec – nad rámec zákona – zachoval.88 

Při kontrole programu (vzdor tvrzení výroční zprávy mu Rada nevěnovala zvlášť vel-

kou pozornost) se radní soustředili na vysílání ČRo 2-Praha a změnu jeho programového 

schématu, přičemž se kriticky vyjadřovali k pořadu Přepadení.89 

Poměrné zastoupení všech agend mimo finanční bylo v roce 1994 víceméně stabilní. 

Ve věcech provozu se Rada začala z vlastní iniciativy zabývat zabezpečením archivních 

fondů ČRo a pokusila se o určitou systematizaci spolupráce s experty. Rada také jmenovala 

ředitele tří regionálních studií – Ostrava, České Budějovice a Brno.90 

Názory uvnitř Rady se dále polarizovaly, především kvůli neshodám v otázce kontrol-

ních pravomocí.91 Radní Jindřich Pokorný například na zasedání 7. listopadu poznamenal, 

že Rada sama omezuje své pravomoci a ztrácí tak své kontrolní schopnosti.92 Přes toto 

                                                 
86 Smlouva byla oficiálně uzavřena 3. ledna 1995. (viz Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. 
Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996) 
87 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo, 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995. 
88 ibid. Přepadení byl pořad s telefonickými žerty. 
89 ibid. 
90 ibid. 
91 „Existovalo vnitřní napětí v otázce, jak hluboce má Rada vědět o programu rozhlasu a jak dalece má ovlivňovat generálního 
ředitele,“ domnívá se dnes při zpětném hodnocení situace předseda tehdejší Rady ČRo Zdeněk Susa. (Osobní rozhovor Zdeňka 
Susy s autorem práce. Praha 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLIII) Vladimír Poštulka, člen Rady od roku 1993 a její předseda ve 
druhém volebním období, však jako příčinu neshod v Radě vidí spíše osobní spor členů o generálního ředitele Vlastimila Ježka. 
Rozkol v Radě byl podle něj dokonce takový, že činnost Rady až likvidoval, například v otázce prodeje RS Pankrác. (Osobní roz-
hovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. Příloha č. 18, s. XXXIX) Jana Slánská ale z pozice člena „vnitř-
ní opozice“ v Radě upřesňuje: „Lidé, kteří stáli za generálním ředitelem (Vlastimilem Ježkem, pozn. aut.), často před zasedáním 
chodili do jeho pracovny, kde s ním vše nejprve dohovořili, a pak hlasovali podle jeho vůle. To byla hlavní věc, která mně a dokto-
ru Pokornému vadila. Takže to nebyla osobní averze vůči řediteli, ale nesouhlas s tou částí Rady, která rezignovala na vlastní 
rozum a úsudek a prosazovala místo toho vůli generálního ředitele.“ (Osobní rozhovor Jany Slánské s autorem práce. Praha: 17. 
února 2010. Příloha č. 20, s. XLVII) 
92 Zápis ze zasedání Rady ČRo ze 7. 11. 1994, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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vnitřní napětí – které se v roce následujícím ještě prohloubilo – ovšem byla Rada schopná 

najít v zásadních otázkách shodné stanovisko.93 

4.2.2.4  Rok 1995 

V roce 1995 už vnitřní rozkol práci Rady poměrně výrazně ovlivnil, což se projevuje 

v nárůstu agendy věnující se interním záležitostem.94 Na straně ostrých kritiků vedení roz-

hlasu stáli především Jindřich Pokorný a Jana Slánská, jak ale uvádí výroční zpráva (a jak 

vyplývá ze zápisů), tentokrát často získávali na svou stranu více radních a dařilo se jim pro-

sazovat vlastní návrhy. Můžeme tu spatřovat počátek systematické snahy Pokorného a 

Slánské odstranit z funkce generálního ředitele Vlastimila Ježka.95 

Znovu se tak otevírá diskuse o některých starších finančních rozhodnutích – o tzv. 

kauze Harmonia Mundi96 a o problematice financování RS Pankrác z rezervního fondu 

rozpočtu ČRo.97 Výroční zpráva charakterizuje podstatu sporu takto: „Je pravděpodobné, že 

základní rozpor v práci Rady spočívá v názoru na míru ‚ovládání‘ kontrolované organizace. Jestliže větši-

na Rady se domnívá, že Rada by, vedle svého základního úkolu zprostředkovávat veřejnosti její právo na 

kontrolu, měla být jakýmsi supervizorem a zároveň mostem mezi Parlamentem a vedením rozhlasu, mos-

tem k jiným organizacím, k vládě, ke společenským stykům, jednotlivci v Radě se v podstatě domnívají, že 

Rada by měla být jakýmsi druhým řídícím orgánem Českého rozhlasu, orgánem, který by řediteli přikazo-

val, co má dělat. Takové postavení Rady by bylo o to paradoxnější, že na rozdíl od ředitele, jemuž by Rada 

přikazovala, nenesla by sama Rada vůbec žádnou trestně právní odpovědnost.“98 

Osobní spory uvnitř Rady i spory mezi částí radních a vedením rozhlasu se dostaly i do 

médií, což vedlo Radu ke snaze lépe kontrolovat informace, které její členové vynášejí na 

veřejnost. Sestavila proto tzv. prohlášení o mlčenlivosti, respektive o ochraně hospodář-

ského a personálního tajemství. Podle něj nesmějí členové Rady publikovat informace 

označené na zasedáních jako důvěrné. Porušení tohoto závazku může být důvodem 

                                                 
93 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo, 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995. 
94 Podle tehdejšího předsedy Rady ČRo Zdeňka Susy bylo hlavním negativem názorových sporů uvnitř Rady, že zdržovaly práci 
kontrolního orgánu. (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLIV) 
95 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996. 
96 Spor o pro ČRo nevýhodnou smlouvu se společností Harmonia Mundi, která měla zajišťovat propagaci českých hudebníků a 
hudebních děl v zahraničí. Na obranu vedení ČRo je třeba uvést, že záležitost byla právně řešena a že navíc tuto smlouvu vedení 
ČRo zdědilo po svých předchůdcích – ČRo ji totiž uzavřel již v roce 1991 ještě jako organizační složka federálního rozhlasu. (Vý-
roční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995) 
97 V roce 1993 bylo nutné provést urychleně zazimování staveniště RS Pankrác. Pro tento výdaj nebyla vedena položka 
v rozpočtu rozhlasu, proto se vedení rozhodlo saturovat ji z rezervního fondu. (Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření 
ČRo za rok 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995) 
98 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996. 
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k návrhu na odstoupení z funkce.99 Jana Slánská a Jindřich Pokorný ovšem prohlášení od-

mítli podepsat.100 

Kupodivu, navzdory všem osobním invektivám uvnitř Rady dochází v roce 1995 ke 

skutečné systematizaci práce kontrolního orgánu, završené návrhem pevného strukturování 

zápisů ze zasedání, jež byl uveden do praxe 29. května.101 

Rada se také prvně výrazně více zabývala obsahem vysílání ČRo. Pozornost věnovala 

především změnám na stanici ČRo 1-Radiožurnál. Na zasedání 6. listopadu hodnotila změ-

ny ve vysílání stanice velmi negativně – podle radních se ČRo 1 začal vymykat 

z Programových zásad ČRo, dostal komerčnější zvuk a příliš se přiblížil mladému poslu-

chači. Rada svou kritiku personálního a programového řízení stanice spojila s naléhavým 

doporučením generálnímu řediteli odvolat šéfredaktora ČRo 1 Alexandra Píchu.102 Dále 

Rada i v tomto roce sledovala program ČRo 2-Praha, částečně se zabývala vysíláním 

ČRo 3-Vltava. Rada rovněž vyjádřila své přání, aby rozhlas vysílal více vlastních původních 

rozhlasových her.103 Z hlediska obsahu vysílání řešila ještě situaci náboženského vysílání 

(spory mezi redaktory redakce náboženského života a šéfredaktory vysílacích stanic, stíž-

nosti na nedodržování smlouvy mezi ČRo, biskupskou konferencí a Ekumenickou radou 

církví). Rada podpořila zachování křesťanského vysílání na vlnách ČRo a iniciovala setkání 

zástupců ČRo, biskupské konference a Ekumenické rady církví, na němž byla sestavena 

nová dohoda o křesťanském vysílání.104 

V druhé polovině roku 1995 se v Radě vedla diskuse o novém projektu vedení rozhla-

su, stanici ČRo 6/Rádio svobodná Evropa. Nekomerčně zaměřený publicistický okruh 

ostře kritizovaly především Asociace provozovatelů soukromého vysílání a Rada pro roz-

hlasové a televizní vysílání. (Ješutová et al. 2003: 432) Rada ČRo naopak tento záměr přiví-

tala a vyjádřila mu podporu.105 K jinému plánu vedení – okruhu ČRo 4 pro mladé 

posluchače – Rada zaujala zamítavé stanovisko, zejména kvůli nedostatku vysílací kapacity 

pro nový okruh.106 Projednávání těchto dvou projektů se v analýze promítlo oproti před-

chozím letům vyšším zastoupením příslušné agendy. 

                                                 
99 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 29. 5. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Viz Příloha č. 7, s. XX. 
100 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 10. 7. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. K Pokornému a Slánské se přidala ještě Hana Bělo-
hradská, která na zasedání 10. července 1995 nebyla přítomna. (viz LN 13. 4. 1996) 
101 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996. 
102 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 6. 11. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Viz Příloha č. 8, s. XXIII. Generální ředitel Vlastimil 
Ježek se doporučením Rady neřídil, Pícha zůstal na postu šéfredaktora Radiožurnálu do roku 2003. 
103 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 11. 9. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
104 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996. 
105 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 29. 5. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
106 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 6. 11. 1995, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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Oproti roku 1994 se Rada podstatně méně věnovala finančním záležitostem. Opět se 

projednávala otázka RS Pankrác – Rada se podílela na organizaci výběrového řízení na pro-

dej objektu, 19. září pak souhlasila s jeho prodejem vítězi konkurzu firmě Niko.107 

Poslední významnější událostí tohoto roku byl návrh Rady na odvolání ředitele rozhla-

sového studia Hradec Králové Petra Haše (11. 12. 1995). Rada tak reagovala na stížnosti 

části zaměstnanců studia na změny ve vysílání stanice a napětí mezi vedením a pracovníky 

redakce. Generální ředitel Ježek doporučení Rady nevyhověl, celou věc poté projednával 

i Parlament ČR (3. 1. 1996 vydal doporučení, aby Rada zpracovala materiál o regionálních 

studiích). Rada rovněž zvolila ředitele studia v Brně.108 

4.2.2.5  Rok 1996 

I poslední rok prvního volebního období byl poznamenán pokračujícími neshodami uvnitř 

Rady. Ty vrcholí v únoru a březnu, kdy se prostřednictvím polemiky mezi radní Janou 

Slánskou a předsedou Rady Zdeňkem Susou na stránkách Lidových novin dostávají i na 

veřejnost.109 (viz Příloha č. 9, s. XXV) Vnitřní krizi v Radě projednávala 11. dubna také Stá-

lá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, která konstatovala, že napětí 

v Radě – týkající se především dvou sporných bodů, otázce hospodaření ČRo a nedořeše-

ného prodeje RS Pankrác – je neodstranitelné. Někteří členové stálé komise proto navrho-

vali Radu rozpustit.110 S problematickou situací v Radě souvisí i nárůst záležitostí 

generálního ředitele, který vyplývá z analýzy agendy v tomto roce. Je způsoben opakova-

nými žádostmi především Jany Slánské (v tomto případě můžeme mluvit o osobním sporu 

radní a generálního ředitele) o revizi některých rozhodnutí ředitele.111 

Z vnitřních záležitostí se Rada zabývala ještě zadáváním expertiz. Usnesením z 22. 

dubna určila, že závěry expertiz mohou být považovány za názor Rady, pokud se k nim 

Rada dále nevyjádří. Nově se zavádí pravidlo půlročně vyhodnocovat práci expertů a 

v případě nedostatečné kvality expertiz s nimi rozvázat spolupráci.112 

Původní předpoklad, že Rada bude v roce 1996 projednávat podrobně problematiku 

regionálních studií, nebyl – jak radní sami přiznávají ve výroční zprávě – zcela naplněn. Stá-

lá komise PSP ČR pro sdělovací prostředky požádala na konci ledna Radu, aby vypracovala 

                                                 
107 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1995. Sněmovní tisk 44/1996, PSP ČR, 1996. 
108 ibid. 
109 Generální ředitel Ježek požádal v této souvislosti Radu, aby vymyslela mechanismus, který by zabraňoval ventilaci neověře-
ných podezření. (Dopis Vlastimila Ježka Radě ČRo z 22. 4. 1996, Archiv ČRo, fond Rada ČRo) 
110 Viz Lidové noviny 13. 4. 1996, databáze Anopress. 
111 Viz např. zápis ze zasedání Rady ČRo z 5. 2. 1996, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Slánské vadily například výše zmíněný spor 
o společnost Harmonia Mundi nebo postup ředitele při zazimování RS Pankrác. (viz poznámky pod čarou č. 96 a 97) 
112 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 22. 4. 1996, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Stálými experty Rady byli v roce 1996 K. Lukeš, 
V. Karfík a V. Volková. (Sněmovní tisk 173/1997, PSP ČR, 1997) 
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projekt o charakteru a postavení regionálních studií. (Moravec 2000: 94) Radní se sice věcí, 

především studii Hradec Králové (viz kap. 4.2.2.4) a Ústí nad Labem, zabývali, komplexní 

zhodnocení vysílání v regionech ale přenechali až svým nástupcům. 

Prioritou tohoto roku totiž byla kontrola obsahu vysílání. Rada zorganizovala několik 

setkání (tzv. kulatých stolů) nad programy jednotlivých stanic. Jde o jeden z případů, kdy se 

ukazují limity zvolené metody průzkumu, neboť kvantitativní analýza tuto skutečnost neu-

mí zohlednit. Zatímco početně tedy agenda kontroly obsahu není zastoupena nikterak vý-

znamněji, rozhodně má na celkové agendě roku výrazný podíl svou komplexností a 

podrobností (kvalitou). Pozornost se v rámci kulatých stolů soustředila především na okruh 

ČRo 2-Praha, kde Rada s povděkem kvitovala postupné stahování pořadů autorské skupiny 

Radio Mama, kterou podle expertů Rady „touha po naprosté neotřelosti a originalitě přivedla […] 

téměř k úplnému pohrdání posluchačem.“113 Dále se Rada zaměřila na nové programové schéma 

ČRo 3-Vltava a na vysílání ČRo 1-Radiožurnál. 

Vysoký podíl finanční agendy v tomto roce souvisí opět s děním kolem RS Pankrác. 

Vítěz konkurzu z předchozího roku, firma Niko, nesplnila své závazky a nezaplatila sjedna-

nou cenu. Vedení ČRo se proto rozhodlo vypsat další výběrové řízení, jež však skončilo 

neúspěšně. Na konci roku tak ČRo svěřil zastupování v otázce prodeje mrakodrapu agentu-

ře Colliers International.114 

Ze všech probíraných témat zmiňme ještě poněkud atypické usnesení č. 16/96 (ozna-

čené jako memorandum), v němž Rada uvažuje nad budoucím uspořádáním audiovizuál-

ních médií veřejné služby v ČR. Objevuje se v něm myšlenka možného propojení ČT a 

ČRo do jednoho organizačního celku. Memorandum lze vnímat jako určitý odkaz Rady, 

vizi toho, kam by mohla vést vzájemná spolupráce ČRo a ČT, kterou se Rada snažila pro-

hlubovat.115 

4.2.2.6  Rok 1997 

V únoru roku 1997 skončilo první volební období Rady a byla zvolena Rada nová, částečně 

obměněná. Noví členové se pak během roku věnovali ve zvýšené míře provozním otázkám 

(což je patrno i z výsledků analýzy), především pak stanovení koncepce práce ve svém 

                                                 
113 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1996. Sněmovní tisk 173/1997, PSP ČR, 1997. 
114 ibid. 
115 Memorandum (usnensení č. 16/86) zní: Je zřejmé, že pro Český rozhlas i Českou televizi by bylo výhodné úzce spolupracovat 
jak ekonomicky, tak programově. Tato spolupráce by mohla vést k pozdějšímu spojení obou médií v jeden celek, jak je tomu 
v některých zemích (Velká Británie, Rakousko). Takové spojení by mělo být už v první fázi formulováno zákonem. Rada by uvíta-
la, kdyby se mohla na přípravě příslušných zákonných norem podílet. Viz zápis ze zasedání Rady ČRo z 1. 4. 1996, Archiv ČRo, 
fond Rada ČRo. 
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funkčním období. Završením těchto diskusí bylo Programové prohlášení Rady ČRo, vyda-

né 25. června. (viz Příloha č. 10, s. XXVII) 

První výraznější změna nastala ve způsobu zadávání expertiz. Metodiku zadávání ex-

pertiz řešila Rada hned několikrát. Výsledkem bylo (k 1. červnu) zrušení objednávek dosa-

vadních pravidelných expertiz pro Radu a rozhodnutí nadále požadovat jen expertizy 

s konkrétním zadáním.116 

Už v prvním roce funkčního období se (zatím jen mírně) projevuje větší zastoupení 

otázek provozu a obsahu vysílání v agendě Rady. V oblasti provozu například Rada zrevi-

dovala projekt vysílacího okruhu ČRo 6/RSE, opět nechala analyzovat finanční a právní 

vztahy jednotlivých zapojených subjektů.117 Nově se podrobněji zabývala jazykovým proje-

vem redaktorů118 nebo bezdůvodným označováním etnických skupin ve vysílání.119 V reakci 

na postup ministerstva zahraničí poukazovala na důležitost toho, aby vysílání pro zahraničí 

zůstalo v kompetenci ČRo.120 

Z obsahových otázek se Rada věnovala především vysílání ČRo 1-Radiožurnálu a 

ČRo 6/RSE, zvláštní pozornost pak zaměřila na pořad ČRo 1 Čteme z denního tisku, přičemž 

autorům pořadu doporučuje, aby zpestřili výběr ve vysílání prezentovaných listů.121 

Rada se během roku opakovaně vyjadřovala ke změnám zákona o rozhlasovém po-

platku. Poslanci jej chtěli nejprve zvýšit z 25 na 35 Kč, většímu nárůstu bránila především 

Asociace provozovatelů soukromého vysílání. Po dohodě Asociace s generálním ředitelem 

ČRo byl poplatek – výměnou za snížení podílu reklamy na ČRo – zvýšen na 37 Kč. Rada 

v této věci stála za vedením ČRo. (Moravec 2000: 98) 

Z předchozího roku zdědila nová Rada od své předchůdkyně dokumenty o vysílání re-

gionálních studií. Noví radní pokračovali v diskusích nad regionálním vysíláním, řešili obsa-

zení vedoucího postu ve studiu Brno, Ústí nad Labem a Ostrava. Podrobněji se soustředili 

na situaci v ostravském studiu, potýkajícím se s velmi nízkou poslechovostí. (ibid.: 101) 

V prodeji RS Pankrác nastal další posun, na který musela Rada reagovat. Nejprve bylo 

vypsáno výběrové řízení, na jehož základě se hovořilo o prodeji stavby společnosti Vodní 

stavby Bohemia. Nakonec ale rozhlas dostal lepší nabídku od singapurské společnosti Wells 

Holding a 6. listopadu s ní uzavřel kupní smlouvu. (ibid.: 100) 

                                                 
116 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 14. 5. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
117 Viz zápis ze zasedání Rady ČRo z 28. 5. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
118 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 30. 7. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
119 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 3. 9. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
120 Viz zápis Rady ČRo ze 17. 9. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Ministerstvo se v září rozhodlo, že zahraniční vysílání musí 
projít modernizací. Snížilo proto prostředky a na vysilatele vypsalo veřejnou soutěž (tu později 8. 12. vyhrál dosavadní provozova-
tel vysílání, tedy ČRo). (Moravec 2000: 101) 
121 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 3. 9. 1997, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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4.2.2.7  Rok 1998 

V roce 1998 pokračoval z hlediska agendy Rady zájem o záležitosti provozu a obsahu vysí-

lání ČRo. Komplexním hodnocením prošla především stanice ČRo 1-Radiožurnál. Po řadě 

diskusí vyjádřila Rada své stanovisko k tomuto okruhu usnesením č. 18/98 z 22. dubna (viz 

Příloha č. 14, s. XXXIII). V oblasti zpravodajství v něm například upozorňuje na přeceňo-

vání některých domácích událostí, doporučuje rozšířit kulturní zpravodajství či zvážit délku 

sportovního zpravodajství v hlavních relacích.122 Vedle Radiožurnálu se Rada více vyjadřo-

vala rovněž k ČRo 6/RSE a ČRo 7-Radio Praha. Připomínky a podněty k obsahové stránce 

vysílání jsou oproti prvnímu volebnímu období Rady podrobnější a konkrétnější. 

S astrofyzikem Jiřím Grygarem například Rada konzultovala obsah pořadů o esoterických 

naukách, na něž si stěžovala část odborné veřejnosti.123 Skutečnost, že radní v druhém ob-

dobí kladou na obsah velký důraz, dokresluje i poněkud zvláštní doporučení, aby všechny 

okruhy ČRo na závěr dne vysílaly českou hymnu.124 

Nově je v provozní agendě zařazena (předchozí Radou v zásadě nereflektovaná) oblast 

etiky pracovníků ČRo. Rada už na svém prvním zasedání v roce 1998 doporučila generál-

nímu řediteli, aby pracovníkům ve zpravodajství a publicistice připomněl některé základní 

pracovní zásady, vyplývající z charakteru média veřejné služby – zejména dodržování prin-

cipu objektivity a nestrannosti, zdrojování informací a zabránění propagace nějakého myš-

lenkového proudu či politického uskupení.125 V té souvislosti se Rada rozhodla, že 

v následujícím roce vypracuje Etický kodex pracovníka ČRo.126 

V roce 1998 upoutal ČRo mediální pozornost především v souvislosti s tzv. kauzou Jiří 

Černý. Rada se nejprve zabývala pořadem Host do domu z 20. ledna 1998, kde Černý v roli 

hosta zneužil prostor ve vysílání ke komentáři vlastního občanskoprávního sporu se svou 

bývalou ženou o autorství publikace Hvězdy tehdejších hitparád. Rada na zasedání 11. března 

doporučila generálnímu řediteli, aby z této události (kterou Rada charakterizovala jako zne-

užití živého veřejnoprávního vysílání) vyvodil důsledky.127 Vlastimil Ježek ovšem přišel 

s odlišnou iniciativou a 17. března vydal své rozhodnutí o některých skutečnostech podmiňujících 

vznik nebo ukončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo autorských 

smluv ČRo. Podle něj neměl rozhlas spolupracovat s osobami pravomocně odsouzenými za 

úmyslný trestný čin nebo s těmi, kdo nedovoleně zasáhli do osobnostních práv, autorských 

                                                 
122 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 22. 4. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
123 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1998, internetový archiv Rady ČRo. 
124 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 25. 2. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
125 Zápis ze zasedání Rady ČRo ze 7. 1. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Viz Příloha č. 11, s. XXIX. 
126 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1998, internetový archiv Rady ČRo. 
127 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 11. 3. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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práv či práv na ochranu dobré pověsti. Rada toto rozhodnutí ředitele podpořila.128 Veřej-

nost si jej ovšem vyložila spíše jako osobní útok ředitele na Jiřího Černého, který byl prv-

ním, koho se zmíněné nařízení dotklo. Za Černého se pak postavily i některé známé 

osobnosti jako Jiří Stivín či Pavel Bobek. (Moravec 2000: 102) Po konzultaci s Ústavem stá-

tu a práva Akademie věd ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy změnila své stano-

visko i Rada a 8. dubna doporučila generálnímu řediteli pozastavit platnost jeho nařízení.129 

Vlastimil Ježek je pak 4. září úplně zrušil. (Moravec 2000: 106) 

V oblasti financí řešila Rada především pronájmy různých nebytových prostor 

v majetku ČRo. 10. prosince podala Rada stálé komisi PSP ČR pro sdělovací prostředky 

podnět ke zvýšení koncesionářských poplatků na 42 korun. Poněkud do pozadí ustoupilo 

dění kolem RS Pankrác. Objevily se ale další problémy se splácením sjednané sumy ze stra-

ny vítěze konkurzu, společnosti Wells Holding. V půlce prosince Wells Holding vůbec ne-

uhradila pravidelnou splátku. (ibid.: 107) 

Regionálním studiím v tomto roce Rada nevěnovala přílišnou pozornost. Soustředila 

se hlavně na studio v Brně, kde jmenovala nového ředitele Ludvíka Němce, a v Ostravě. 

Pro další práci Rady bylo důležité její rozhodnutí nevypisovat konkurz na generálního 

ředitele z 9. září. Rada začala vyjednávat se stávajícím ředitelem o koncepci jeho dalšího pů-

sobení v čele ČRo do roku 2005. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že zákon jí nijak neukládá 

povinnost výběrové řízení vypsat.130 

4.2.2.8  Rok 1999 

Ve sledovaném období byl rok 1999 rokem největší aktivity Rady. Do výsledků analýzy se 

především promítla volba nového generálního ředitele. Dosavadní ředitel Ježek, přestože 

mu Rada nabídla setrvání ve funkci bez výběrového řízení, se rozhodl k 30. červnu ukončit 

pracovní poměr (oznámil to dopisem Radě 8. února). Důvodem podle něj byl tlak veřejnos-

ti a kritika Radou navrženého postupu.131 Ježek ovšem zároveň nesplnil očekávání Rady při 

jednání o budoucnosti ČRo.132 Rada tedy vyhlásila na funkci výběrové řízení a 9. června 

zvolila novým ředitelem Václava Kasíka.133 

                                                 
128 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 1. 4. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Viz Příloha č. 12, s. XXX. 
129 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 8. 4. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Viz Příloha č. 13, s. XXXII. 
130 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 9. 9. 1998, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
131 Kritika eskalovala na stránkách Lidových novin, které 1. února přinesly otevřený dopis redaktora ČRo Miloše Rejchrta, v němž 
Rejchrt vyzývá ředitele Ježka, aby požádal Radu o vypsání výběrového řízení. (Moravec 2000: 109) 

Tehdejší předseda Rady ČRo Vladimír Poštulka doplňuje, že mezi Radou a představou Vlastimila Ježka o dalším řízení roz-
hlasu panovaly určité neshody. Hlavní problém pak představovala osobnost šéfredaktora ČRo 1-Radiožurnálu Alexandra Píchy, 
jehož Rada opakovaně kritizovala. Jako ústup před tlakem veřejnosti odchod Ježka prezentovala média. (Osobní rozhovor Vladi-
míra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. Příloha č. 18, s. XL) 
132 „Generální ředitel Ježek měl pocit, že tím, že po něm chceme nějaký program, zasahujeme do jeho pravomocí. Šlo o opako-
vanou otázku, jestli je generální ředitel skutečně nezávislý, nebo zda je intendantem Rady. Rada sice nikdy řediteli nic            
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Fungování Rady ovlivnila na počátku roku rezignace jejího předsedy Vladimíra Poštul-

ky. Stalo se tak krátce poté, co Rada projednávala vazbu časopisu Labužník – jeho spoluma-

jitelem byl právě Poštulka – a nového pořadu ČRo Kulinářský lexikon. Ve znělce pořadu 

(poprvé vysílaného 8. ledna 1999) bylo zmíněno, že vznikl ve spolupráci s časopisem La-

bužník. Rada upozornila, že situaci lze vnímat jako střet zájmů a požádala, aby byl název 

časopisu ze znělky pořadu stažen.134 Vladimír Poštulka pod vlivem těchto událostí oznámil 

28. ledna svou rezignaci na funkci radního.135 

Přetrvávající výrazné zastoupení otázek provozu Rady v její agendě vyplývá v tomto 

roce především z častější účasti radních na různých konferencích a seminářích.136 Rada rov-

něž uspořádala dva výjezdy do zahraničí a seznámila se s kontrolními orgány rakouské ORF 

a německé Bayerischer Rundfunk.137 Projednávala také problematiku expertních komisí – 

nově se rozhodla vytvořit tři stálé odborné komise (programovou, ekonomickoprávní a 

technickou), které by vedle informací na pořádání předkládaly Radě pravidelné čtvrtletní 

zprávy z daných oblastí.138 

O něco méně než v předchozím roce se Rada zabývala obsahem vysílání. Nadále 

ovšem hlavní předmět jejího zájmu představoval okruh ČRo 1-Radiožurnál, a nadále byla 

s jeho obsahem nespokojena. Ve svém usnesení č. 83/99 Rada konstatovala, že „je znepoko-

jena úrovní a skladbou programu ČRo 1. V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby provedl 

opatření, která by vedla k obnovení důvěry veřejnosti v program ČRo 1. Součástí těchto opatření by mělo 

být přehodnocení přístupu k výběru a délce příspěvků. Rada trvá též na důsledném zachování nestrannosti 

a objektivity.“139 Podrobněji se Rada věnovala náboženskému vysílání140 a vysílání pro děti, 

zabývala se ale také agenturními výzkumy zadávanými Českým rozhlasem. Dle svého   

                                                                                                                                               

nenařizovala, každopádně tlak na jeho osobu se postupem času, a ve druhé Radě především, stupňoval. Ředitel Ježek tedy od-
mítl body, které jsme po něm požadovali, předložit,“ objasňuje tehdejší radní Zdeněk Susa. (Osobní rozhovor Zdeňka Susy 
s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLV) 
133 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo v roce 1999, internetový archiv Rady ČRo. 
134 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 13. 1. 1999, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
135 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 28. 1. 1999, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. „Už při vstupu do Rady jsem na tuto skutečnost upo-
zorňoval, stejně jako na to, že jsem autorem řady písní, které rozhlas vysílá, což by mohlo být interpretováno jako střet zájmů. 
V samotném pořadu Kulinářský lexikon nepadlo o časopisu – a mé pozici v něm – ani slovo. Nepobíral jsem honorář, ten jsem 
přenechával nadaci Zdeňka Svěráka Paraple. Kampaň kolem Kulinářského lexikonu rozjeli v médiích lidé, jimž se nelíbil můj  
návrh na uspořádání uzavřeného konkurzu na generálního ředitele. Takového konkurzu by se nemohl účastnit kdokoli, ale jen 
lidé, které by Rada sama vybrala. Vlastně jsem ale tuto kampaň tak trochu využil k odstoupení, protože jsem už v druhé Radě 
působit moc nechtěl. Moje rezignace vyvolala dost překvapení, ale jsem přesvědčen, že je-li u veřejnosti pocit, že se někdo dostal 
do konfliktu zájmů, měl by dotyčný, tak jako já, odstoupit,“ hodnotí svůj odchod z Rady Vladimír Poštulka. (Osobní rozhovor Vla-
dimíra Poštulky a autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. Příloha č. 18, s. XL) 
136 Není ovšem jasné, zda to je opravdu větší aktivitou radních či tím, že tzv. druhá Rada pořizuje podrobnější zápisy ze zasedání. 
137 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1999, internetový archiv Rady ČRo. 
138 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 19. 5. 1999, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
139 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 24. 11. 1999, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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usnesení č. 91/99 nepovažovala za vhodné, aby ČRo inicioval výzkumy na témata, která 

bezprostředně nesouvisí s ČRo.141 

Výrazný nárůst zaznamenala agenda provozu ČRo, což je dáno především tím, že 

v roce 1999 Rada projednávala Statut a Etický kodex ČRo. Naopak výrazně menší pozor-

nost věnovala regionální studiím – výjimkou byla volba ředitele studia Olomouc. 

V roce 1999 projednávala Rada mimořádné množství návrhů smluv, ať už k prodeji, či 

k pronájmu rozhlasových nemovitostí. Rapidní nárůst této agendy vysvětluje vedle toho ještě 

závěrečná fáze několikaleté snahy o prodej RS Pankrác. ČRo nejprve vypověděl smlouvu 

společnosti Wells Holding, která nesplácela své závazky. Následně (15. dubna) vypsal nové 

kolo veřejné soutěže a prodal budovu společnosti ECM Radio Plaza (za 285 milionů korun, 

přitom odhady prodejní ceny se původně pohybovaly nad dvěma miliardami). Ke 30. prosinci 

se podařilo podepsat všechny potřebné smlouvy a společnost ECM zaplatila dohodnutou 

částku. Rozhlas se tak uzavřel jednu z nejproblematičtějších kapitol své dosavadní existence. 

(Moravec 2000: 114) 

4.2.2.9  Rok 2000 

Navzdory poklesu celkové agendy v absolutních číslech (což je dáno tím, že rok 2000 byl 

pro ČRo klidným rokem) byla i v roce 2000 Rada velmi aktivní. V koncepci činnosti nena-

stala žádná větší změna, vedle vlastního provozu Rady a otázek finančních a majetkových 

věnovala Rada poměrně velký prostor problematice obsahu vysílání a provozu ČRo. 

Z hlediska obsahu byl prioritou opět okruh ČRo 1-Radiožurnál. Rada shrnula expertizy a 

diskuse probíhající už od roku 1999 do svého usnesení č. 17/2000 (viz Příloha č. 15, s. XXXV). 

Podle radních bylo třeba se soustředit hlavně na pořad Ozvěny dne. Rada doporučila v rámci po-

řadu mj. věnovat větší pozornost řazení zpráv, uvádět informace do souvislostí, nepřeceňovat 

některé informace či oddělovat věcné informace od komentáře.142 Později během roku se 

k ČRo 1 vrátila při hodnocení vyváženosti pořadu Čteme z českého tisku.143 Konstantní byl také 

zájem Rady o dětského posluchače v souvislosti s vysíláním ČRo 2 – Rada vytkla tomuto okru-

hu, že (přestože se profiluje jako rádio rodinného typu) zanedbává dětské posluchače.144 

V oblasti provozu ČRo Rada dokončila jednání o bleskových průzkumech zadávaných 

ČRo (zabývala se jimi už na konci roku 1999). Podle konečného usnesení z 26. ledna jsou 

                                                                                                                                               
140 Na zasedání 27. ledna se Rada vyjadřovala proti necitlivému krácení bohoslužeb na ČRo 2. Později v červnu řešila novou 
dohodu mezi ČRo, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví poté, co generální ředitel Ježek stávající dohodu 
jednostranně vypověděl. Viz Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1999, internetový archiv Rady ČRo. 
141 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 15. 12. 1999, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
142 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 5. 4. 2000, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
143 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 6. 12. 2000, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
144 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 13. 9. 2000, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
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průzkumy vhodným obohacením programu, jen je třeba se důsledněji věnovat zadávání 

otázek a způsobu prezentace výsledků.145 Dále se Rada zabývala problematikou přímých 

telefonátů do vysílání, s odkazem na případy, kdy dochází ke zneužití tohoto prostředku 

komunikace rozhlasu posluchači. Podle názoru radních by moderátor pořadů s živými tele-

fonáty měl mít technickou možnost vyloučit nekorektní nebo obecný etický rámec překra-

čující projevy.146 

Rada se dále vyjadřovala k připravovaným změnám zákona č. 484/1991 Sb. a projed-

návala s vedením projekt rekonstrukce staré rozhlasové budovy v ulici Vinohradská. 

V souvislosti se změnou územního členění České republiky Rada doporučila, aby každý kraj 

měl své regionální studio.147 

4.2.2.10  Roky 2001 a 2002 

Až na drobné odchylky je poměrné zastoupení agendy v roce 2001 v podstatě shodné 

s rokem předchozím, což jen dokládá konzistenci práce Rady v druhé polovině druhého 

funkčního období. 

Specifickým tématem, vztahujícím se k obsahu vysílání, byla reflexe tzv. vánoční krize 

v České televizi. Rada si nechala zpracovat expertizu vyváženosti vysílání ČRo o této mi-

mořádné situaci. Nakonec konstatovala, že přístup ČRo byl profesionální a nedošlo 

k narušení vyváženosti a nestrannosti, čímž se proti závěrům expertizy částečně vymezila.148 

V souvislosti s krizí v ČT Rada také porovnávala přístup ČRo 1-Radiožurnálu a 

ČRo 6/RSE, přičemž ČRo 1 hodnotila jako aktuálnější a z hlediska neutrality profesionál-

nější.149 Mimo televizní krizi se Rada v oblasti obsahu vysílání věnovala ještě programovým 

změnám stanice ČRo 2-Praha a vysílání pro menšiny. 

Velký důraz v rámci provozu ČRo kladla Rada na rozvoj úseku ČRo 8-Internet a na in-

ternetizaci ČRo obecně.150 Vedle toho radní projednávali etický kodex a návrh zásad ČRo. 

Důležité bylo v tomto roce zapojení Rady do tvorby novely zákona o Českém rozhla-

su. Rada jednak nepovažovala za vhodné měnit zákon co nejrychleji a zcela dle vzoru zá-

kona o České televizi, naopak do něj chtěla promítnout specifika rozhlasu. Vyjadřovala se 

i k některým konkrétním záměrům, zejména politické vazbě Rady na PSP ČR, a také 

                                                 
145 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 26. 1. 2000, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. V tomto případě Rada naprosto převrátila své pů-
vodní stanovisko. Na konci roku 1999 totiž doporučila do vysílání nezařazovat výzkumy, které by se přímo nevztahovaly 
k problematice ČRo. Viz zápis Rady ČRo z 15. 12. 1999. 
146 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 1. 11. 2000, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
147 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 2000, internetový archiv Rady ČRo. 
148 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 13. 6. 2001, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. Příslušné usnesení viz Přílohy č. 16 a č. 17, 
s. XXXVII a XXXVIII. 
149 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 19. 9. 2001, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
150 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 2001, internetový archiv Rady ČRo. 
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k postavení dozorčí komise. Podle usnesení č. 3/01 necítí Rada potřebu institucionalizovat 

jednu ze svých komisí a stavět ji nad ostatní.151 Veškeré připomínky Rady ČRo ovšem de fac-

to jen protáhly celý proces schvalování novely, která byla nakonec přijata téměř v původním 

znění (tj. analogicky k novele zákona o ČT) a bez výrazné debaty na půdě PSP ČR. 

V roce 2002 se uskutečnilo jen sedm zasedání Rady v jejím druhém funkčním období. 

Rada už vzhledem ke končícímu mandátu neprojednávala žádné zásadní otázky, schválila 

návrhy některých smluv a programovou část výroční zprávy. 

 

4.3  Závěr 
Výsledky kvantitativní analýzy a jejich následná interpretace v kontextu fungování Českého 

rozhlasu (a vůbec českých audiovizuálních médií) umožňuje rozdělit první desetiletí práce 

Rady na čtyři období. 

Hlavními kritérii dělení jsou míra koncepčnosti práce Rady a objem a rozvrstvení její 

agendy. V případě prvního volebního období ovšem přihlížím také k personálním vztahům 

uvnitř Rady, neboť výrazně ovlivnily jak činnost, tak prezentaci Rady navenek. Zvolené 

dělení respektuje přechod mezi prvním a druhým volebním obdobím, neboť jde v tomto 

případě o poměrně výrazný zlom v práci Rady.152  

V letech 1992–1993 tedy můžeme hovořit o (i) období nekoncepčního řízení Rady. Problé-

my související nejprve s vytvořením nového vysilatele veřejné služby byly později vystřídá-

ny nutností reagovat na politickou situaci a rozdělení státu. Rada po vytvoření základních 

pravidel svého vlastního vnitřního fungování a vyjasnění své pozice v rámci ČRo neměla 

možnost sama určovat svou agendu, naopak se ad hoc věnovala naléhavým aktuálním 

otázkám přicházejícím zvenčí. 

Postupně se ovšem vnitřní záležitosti ČRo stabilizovaly, a tak i práce Rady je mnohem 

koncepčnější. Zároveň ovšem uvnitř Rady nastává neřešitelné názorové napětí vycházející 

z odlišného pojetí úlohy kontrolního orgánu, proto léta 1994–1996 představují (ii) období 

vnitřního rozkolu v Radě. Část radních během něj cíleně oponuje jednotlivým rozhodnutím 

orgánu jako celku, a apeluje dokonce na odvolání generálního ředitele. Samotné rozhodo-

vání je pak do jisté míry závislé na přítomnosti jednotlivých členů na jednáních. Mediální 

obraz Rady je v tomto období špatný, vnitřní rozpory v Radě zneklidňují jak vedení ČRo, 

                                                 
151 Zápis ze zasedání Rady ČRo z 10. 1. 2001, Archiv ČRo, fond Rada ČRo. 
152 Můžeme předpokládat, že po roce 2002, kdy je vždy jednou za dva roky volena třetina radních, podobná situace už nenastane, 
což je ovšem otázka pro další bádání. 
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tak některé politiky. Z hlediska agendy Rada jen poměrně málo řeší otázky provozu ČRo a 

obsahu vysílání. 

Změna přichází společně s volbou nové Rady, u které je mnohem jasnější důraz na 

koncepční práci, přičemž se soustředí právě na oblasti obsahu vysílání a provozu ČRo. 

Roky 1997–1998 proto můžeme nazvat (iii) obdobím reformy Rady v koncepční a výkonný kontrol-

ní orgán. K systematizaci práce Rady naplno dochází vlastně až v tomto období, byť Rada 

sama o ní hovoří již ve výroční zprávě za rok 1994. Výrazná změna nastala především 

v systému zadávání expertiz. Rada omezila průběžný monitoring vysílání a soustředila se 

zejména na konkrétně zadávané hloubkové analýzy určitých jevů. Velmi často vypracování 

posudků nenechávala na jednotlivcích, ale zadávala je odborným institucím (např. Centru 

pro mediální studia UK FSV). Zřetelná je snaha Rady prezentovat svou činnost veřejnosti a 

do určité míry ji (díky technickým možnostem internetu) zpřístupnit, i když zasedání i nadá-

le zůstávají neveřejná. 

V letech 1999–2001 (resp. 2002 po dobu druhého funkčního období Rady) se pak tyto 

změny naplno projevují v (iv) období vysoké aktivity Rady. Objem agendy mezi lety 1998 a 1999 

skokově vzrostl a tento trend se v zásadě udržel i v dalších letech. Rada je konsolidovaným 

orgánem, který má jasnou představu o své činnosti, hodnotí obsah vysílání (především zpra-

vodajství a publicistiku) a zasahuje i do provozu ČRo, například pokusem o sestavení etické-

ho kodexu. Poměrné zastoupení agendy je v letech 2000 a 2001 takřka stejné, v roce 1999 

vybočuje v zásadě jen kvůli volbě generálního ředitele a prodeji RS Pankrác. 

 

V úvodu této kapitoly jsem stanovil čtyři předběžné hypotézy, které se na tomto místě sluší 

zhodnotit. 

První hypotéza předpokládala, že Rada se v prvních letech bude zabývat ve větší míře 

otázkami vlastního provozu a ujasněním svých kompetencí. V kvantitativní analýze se tento 

předpoklad nepotvrdil, zastoupení příslušné agendy je v jednotlivých letech s několika vý-

jimkami stejné. Každopádně k ujasnění kompetencí v prvních letech skutečně dochází. 

Podobně neplatí předpoklad, že Rada bude během prvních let činnosti řešit ve větší 

míře otázky financí a majetku ČRo. K jednorázovému vypořádání majetkových vztahů ne-

došlo a k jeho pronajímání a prodeji docházelo postupně. 

Potvrdilo se naopak tvrzení, že Rada bude zpočátku řešit problémy ad hoc bez jasné 

koncepce činnosti. Stejně tak platí, že se Rada postupem času více věnovala obsahu vysílá-

ní, což ovšem souvisí teprve s nástupem částečně obměněné Rady ve druhém funkčním 

období.  
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5. PROVOZ RADY ČESKÉHO ROZHLASU 
 

V předchozí kapitole jsme se zaměřili na to, o čem Rada během prvního desetiletí své exis-

tence jednala. Následující dvě kapitoly popisují, jak byla činnost kontrolního orgánu organi-

zována, a kdo vlastně Radu v tomto období tvořil. Dokreslují tak její celkový obraz. 

 

Procesní postupy Rady stanovil zákon o ČRo jen v základních obrysech. Podle § 7 zákona 

č. 484/1991 Sb. se Rada řídila jednacím řádem, který měla přijmout do třiceti dnů od zvo-

lení. Rozhodnutí přijímala Rada nadpoloviční většinou hlasů, a to i v případě volby gene-

rálního ředitele (ostatně generální ředitel Ježek byl zvolen právě prostou většinou).153  

Vlastní jednací řád shrnuje úkoly Rady, určuje její vztah a odpovědnost (vůči ČRo a 

PSP ČR), způsob usnášení a voleb v Radě a postavení Předsednictva Rady, věnuje se komi-

sím, podobě zápisu a hospodaření Rady. 

 

Rada sama sebe podle jednacího řádu z roku 1993 (viz Příloha č. 4, s. XI) vnímala jako spo-

jovací článek mezi Parlamentem ČR a ČRo, přičemž v této roli zastupovala zájem veřejnos-

ti.154 Poněkud nejasné je konstatování řádu, že Rada není součástí ČRo. Už víme, že Rada 

byla (a je) financována z prostředků ČRo (a že to sama v prvním volebním období považova-

la za nešťastné), zároveň má kancelář v sídle ČRo. Takto proklamovaná nezávislost je tedy 

spíše formální. 

K usnášeníschopnosti Rady stanovil řád nutnou přítomnost nadpoloviční většiny členů 

a s výjimkou odvolání generálního ředitele stačila k přijetí rozhodnutí prostá většina pří-

tomných (u odvolání generálního ředitele pak dvě třetiny). 

Rada měla zasedat dle potřeby, minimálně ovšem dvanáctkrát ročně, a její zasedání by-

la uzavřená. Tak tomu zůstalo po celé sledované období, přístup veřejnosti na zasedání Ra-

dy zajistila až novela č. 192/2002 Sb.155 Jednou do roka se pak konalo výroční zasedání, na 

němž měli radní zhodnotit svou činnost v předchozím roce. 

                                                 
153 V souvislosti s novelou č. 192/2002 doznal § 7 určitých změn. Novela zpřesňuje hlasovací zásady: zatímco dosud k přijetí 
jakéhokoli rozhodnutí stačila prostá většina, nyní se jako výjimka zavádí volba generálního ředitele ČRo, k jehož zvolení je třeba 
kvalifikované většiny, tj. aspoň 6 hlasů. Nově také zákon ukládá, že jednání Rady ČRo jsou veřejná a že je z nich pořizován zápis. 
Veřejnost přitom může být usnesením Rady z celého jednání nebo jeho části vyloučena jen v případě, že jsou projednávány skuteč-
nosti chráněné podle zvláštních právních předpisů, případně může být z jednání vykázána osoba, která je opakovaně narušuje. 
154 S tímto pohledem se zcela ztotožňuje předseda první Rady Zdeněk Susa: „Radu jsem chápal jako polštář mezi parlamentem a 
rozhlasem. To znamená, že cílem bylo dát rozhlasu co největší klid, omezit politické tlaky. Chtěli jsme, aby veřejnoprávní médium 
bylo nezávislé a nebylo vázané na nějaké komerční tlaky.“ (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 
2010. Příloha č. 19, s. XLVI) 
155 Uzavřenost zasedání určoval Jednací řád Rady. Ve druhém volebním období sice Rada ČRo provedla řadu kroků, jak přiblížit 
a otevřít svou činnost veřejnosti. Svá zasedání ale na základě usnesení z dubna 1997 nechala až do roku 2002 uzavřená. (Viz 



 

65 

 

Počet zasedání v jednotlivých letech značně kolísal, jak ukazuje tabulka 6, což souvise-

lo často s vnějšími okolnostmi, zejména volbou generálního ředitele, která s sebou zároveň 

nesla velký počet mimořádných zasedání. Nápadný je především růst počtu zasedání ve 

druhém volebním období Rady, který obecně konvenuje se závěry předchozí kapitoly.156 

 

Tabulka 6  Počet zasedání Rady ČRo v letech 1992–2002 

zasedání\rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

řádná 16 24 26 22 19 17 32 36 40 41 
mimořádná 4 10 3 2 0 0 0 6 3 0 

celkem 20 34 29 24 19 17 32 42 43 41 
 

Orgánem oprávněným jednat jménem Rady mezi jejími zasedáními bylo Předsednictvo 

Rady ČRo, tvořené předsedou a dvěma místopředsedy (voleni vždy na výročním zasedání 

Rady). Předsednictvo také vystupovalo jménem Rady v parlamentu.157 

Možnosti veřejnosti zjistit o konkrétní činnosti Rady bližší informace byly zpočátku jen 

velmi omezené. Zápisy ze zasedání radní ukládali na sekretariátu Rady, a dle jednacího řádu 

tu byly k nahlédnutí jen poslancům PČR. S veřejností, kterou měla Rada zastupovat, se 

v písemných dokumentech nepočítalo. Nicméně od července 1993 byly rozhodnutím Rady 

zápisy vyvěšovány v sídle ČRo jako veřejná listina.158 Usnesením z 9. května 1994 pak Rada 

rozhodla, že bude zápisy průběžně zasílat Stálé komisi pro sdělovací prostředky, 5. února 

1996 odsouhlasila jejich přeposílání i do regionálních studií ČRo. Od dubna 1998 jsou veš-

keré zápisy přístupné na internetových stránkách Rady.159 

Veškeré materiály potřebné pro práci kontrolního orgánu mohla Rada získat jen pro-

střednictvím generálního ředitele. „Bylo to opatření, jak zamezit přímému ovlivňování nižších složek 

rozhlasu Radou. Všechny materiály jsme získávali prostřednictvím ředitele, který Radě v tomto směru musel 

vyhovět. Členové Rady také nejednali samostatně s jednotlivými pracovníky rozhlasu. Když chtěla Rada 

                                                                                                                                               

zápis Rady ČRo z 23. 4. 1997) „Zpočátku nebyl žádný tlak veřejnosti ani novinářů,“ vysvětluje bývalý radní Zdeněk Susa. „Ote-
vřená zasedání se musí vést jinak, než zasedání uzavřená, a opět by to zdržovalo práci Rady. Jednání tedy byla uzavřená, ale 
téměř na každém z nich jsme měli hosty, ať už jsme si je přímo pozvali, nebo sami požádali o přítomnost na zasedání. Nebylo to 
tedy tak, že by se k nám lidé nedostali a že bychom něco tajně pekli za zády veřejnosti. Nechtěli jsme hlavně přítomnost žádných 
lobbistů a žádné ovlivňování, zkrátka jsme si vše chtěli vyříkat sami.“ (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. 
února 2010. Příloha č. 19, s. XLIV) 
156 „V druhém volebním období jsme se scházeli častěji, ale schůze zase netrvaly tak dlouho. Věcí k řešení bylo také v druhé 
Radě mnohem více,“ vysvětluje Vladimír Poštulka. (Osobní rozhovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. 
Příloha č. 18, s XLII) 
157 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1992. Sněmovní tisk 306/1993, PSP ČR, 1993. 
158 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995. 
159 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1998, internetový archiv Rady ČRo. 
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s někým jednat, požádala ředitele, aby ho na Radu přizval. Nevzpomínám si, že by nám během celých deseti 

let generální ředitel v nějaké žádosti nevyhověl,“ vzpomíná předseda první Rady Zdeněk Susa.160 

 

Jednací řád Rady se během sledovaných deseti let měnil jen výjimečně. Výraznější změnu 

řádu Rada přijala 6. 3. 1995 v souvislosti s rostoucími rozpory mezi jednotlivými radními. 

Tato novela řádu zpřesňovala především oblast kompetencí Rady. Důležitý je článek, podle 

něhož jsou členové rady povinni respektovat většinou přijatá usnesení a odlišné názory 

mohou prezentovat jen jako soukromé osoby. Jiný bod se týká vystupování radních 

v médiích – jménem celé Rady v nich mohou promluvit jen členové Předsednictva Rady, 

jiný člen musí mít od Rady pověření.161 

Další větší změna jednacího řádu proběhla 26. ledna 2000. Vedle způsobu, jakým má 

Rada komunikovat s veřejností, došlo k výraznější změně v článku o postavení Rady. Ten 

zpřesňuje vazbu mezi Radou a PSP ČR a v zásadě – pod záminkou zachování kontinuity 

v kontrole ČRo – vytváří prostor pro politické ovlivnění ČRo. Podle příslušného bodu162 

„pokud po uplynutí funkčního období všech členů Rady nejsou zvoleni noví členové Rady, pravomoc Rady 

přechází přímo na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Stejná zásada platí i pro případ, že by Rada 

byla PSP odvolána a noví členové Rady vy nebyli současně zvoleni.“163 

 

Jednací řád je dokumentem upravujícím především vnitřní záležitosti Rady, přijímá jej – 

pravda na základě zákona – Rada sama. Na základě tohoto stručného shrnutí některých 

nejdůležitějších bodů jednacích řádů z let 1992–2002, lze konstatovat, že změny jednacího 

řádu většinou ex post reagují na problematické situace, které mohou v práci Rady nastat. 

Změnu z ledna 2000 je ovšem třeba vnímat jako jeden z aspektů neujasněné hranice mezi 

„nezávislým ČRo“ a politickou mocí. 

                                                 
160 Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLV. 
161 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1994. Sněmovní tisk 1850/1995, PSP ČR, 1995. 
162 Příslušný bod při další úpravě v roce 2002 z jednacího řádu Rady zmizel. 
163 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za rok 1999, internetový archiv Rady ČRo. 
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6. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RADY ČESKÉHO ROZHLASU 
 

Zákon o Českém rozhlasu specifikoval kritéria pro kandidáty do Rady ČRo pouze výčtem 

neslučitelných funkcí. Podle původního zákona č. 484/1991 Sb. sem patřily funkce preziden-

ta ČSFR, poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústřední-

ho orgánu státní správy nebo jejich náměstků. Členové také nesměli být členy politické strany 

či hnutí, členy orgánu společností působících v oblasti rozhlasového vysílání a nesměli zastu-

povat obchodní zájmy, které by mohly nepříznivě ovlivňovat jejich nestrannost.164 

O odborné způsobilosti radních či požadavcích na jejich vzdělání se zákon nezmiňoval 

(a změna nenastala ani s jeho novelou). Přitom aspoň některé základní odborné znalosti, 

zejména charakteru ekonomického, právnického a teoreticky-mediálního by mohly kont-

rolnímu orgánu ulehčit práci a zvýšit jeho úroveň. Chybějící odborníky je sice možné na-

hradit nějakým konzultačním tělesem, každopádně taková praxe výrazně snižuje 

akceschopnost kontrolního orgánu. 

Inspiraci v tomto ohledu můžeme najít na Slovensku, kde byla nedávno přijata novela, 

jež se výrazně dotkla kontrolního orgánu jiného média veřejné služby, Správné rady zpra-

vodajské agentury TASR. Podle § 9 zákona č. 385/2008 Zb. mají být v pětičlenné radě 

vedle jednoho zástupce zaměstnanců ještě čtyři odborníci – v oblasti práva, ekonomie, žur-

nalistiky a informačních technologií, přičemž za odborníka je považován člověk 

s vysokoškolským vzděláním druhého stupně.  

V Radě ČRo nezasedal v prvních dvou volebních obdobích žádný ekonomický odbor-

ník, což lze v orgánu, jehož prioritou – a to navíc politickou mocí stanovenou prioritou – je 

kontrola financí ČRo, označit za paradoxní. Vinu ovšem nelze připisovat Radě, ale samot-

ným politikům (respektive poslancům), kteří Radu volí.165 Právnické vzdělání měl v první 

                                                 
164 Viz § 5, zák. č. 484/1991 Sb. Novela zákona z roku 2002 výčet neslučitelných funkcí v § 5 rozšířila. Funkce radního je podle ní 
neslučitelná navíc s funkcí senátora, představitele justice (soudce, státní zástupce), člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena 
bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, člena ostatních mediálních rad (RČT, RRTV, RČTK), ředitele ČT 
a člena dozorčí komise ČT nebo ČRo. Výčet kupodivu nezahrnuje např. ředitele ČTK. Člen rady rovněž nově nesmí zastávat 
nejen funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ale i ve společenských organizacích a sdruženích, občanských ini-
ciativách apod. Radní nebo osoby jemu blízké nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, 
a to i dva roky po ukončení členství v Radě. Tato úprava má zabránit opakování situace z roku 1993, kdy místopředseda Rady 
Jaroslav Pochmon rezignoval na svou funkci, aby se mohl účastnit výběrového řízení na programového ředitele ČRo. (viz kap. 
4.2.2.2) 
165 Ostatně v případě volby první Rady žádná důkladnější debata o způsobilosti kandidátů pro post radního neproběhla. Jediným 
závažnějším problémem, který se v této oblasti řešil, byla otázka lustračních osvědčení kandidátů. (viz <http://www.psp.cz/eknih/ 
1990cnr/stenprot/030schuz/s030002.htm#r15>) 
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Radě Jindřich Pokorný, ve druhé Jan Kalfus. Ten však byl členem Rady jen krátce (11. 3. 

1997–30. 10. 1998) – po jeho odchodu až do roku 2002 v Radě žádný právník nezasedal.166 

Vzhledem k tomu, že vysílání veřejné služby, jak jsem zmínil v úvodu, bylo (a je) u nás 

vnímáno jako do značné míry kulturotvorné, dostaly se do první Rady (volené ještě hlavně 

na osobnostním principu) především osobnosti veřejného kulturního života. První Radu 

tak tvořili spisovatelka Hana Bělohradská, publicistka Helena Klímová, pedagožka FSV UK 

Květoslava Neradová, ředitel divadla hudby v Ostravě Jaroslav Pochmon, publicista a pře-

kladatel Jindřich Pokorný, publicistka Eleonora Rasmussenová, fotograf Pavel Scheufler, 

filmová scenáristka Jana Slánská a ordinář pneumologické kliniky Zdeněk Susa. (Köpplová 

et al. 2003: 104) Z hlediska odbornosti Rada ČRo poněkud zaostávala za paralelně volenou 

Radou ČT, která měla ve svých řadách ekonoma a právníka Karla Kühnla a politologa Pet-

ra Fleischmanna. 

Druhá Rada ČRo byla – podobně jako RČT – volena už nikoli na základě osobnostní-

ho principu, nýbrž podle stranického klíče. Bývalí členové této Rady ale zdůrazňují, že mezi 

tehdejší a současnou situací byl výrazný rozdíl. „Vazba na politické strany nebyla tak zjevná, ja-

ko je teď. Jsem přesvědčen, že v rozhodování Rady nebylo možné rozeznat, kdo byl zvolen za jakou stranu. 

K usnesením se dalo dojít bez ohledu na politické hledisko. Dnes mám pocit, že členové Rady jsou spíše 

sluhové politických stran,“ říká například Vladimír Poštulka.167 

Politické strany ale zároveň usilovaly o větší odbornost rad, kterou měla zajistit pří-

tomnost mediálního odborníka – v případě Rady ČRo Barbary Köpplové (nominována 

ODA), v případě Rady ČT Jana Jiráka (rovněž nominovaný ODA). Druhá Rada ČRo měla 

i svého odborníka na oblast práva, Jana Kalfuse (ODS), který ovšem po zhruba roce a půl 

složil funkci. Dalšími radními byli v roce 1997 zvoleni knihkupec a spoluzakladatel Radia 

                                                 
166 Předseda druhé Rady ČRo Vladimír Poštulka vidí v odborném složení Rady velký problém. „Osobně jsem v Radě potřeboval 
především právníky – jednoho odborníka na autorské právo a jednoho na smluvní právo, tedy člověka, který by byl schopen od-
borně posoudit projednávané smlouvy. A pak v Radě výrazně chyběl ekonom. S tím byl vážný problém, jelikož v tomto případě 
nestačil jen externí poradce, kterého jsme měli. Poradce totiž nemohl nahlédnout do některých tajných smluv, do kterých radní 
přístup měli. To bylo problematické hlavně při schvalování závěrečné zprávy. A scházel i zástupce církve, protože se neustále 
řešily problémy náboženského vysílání.“ (Osobní rozhovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. Příloha    
č. 18, s. XLI) 

Naproti tomu předseda první Rady Zdeněk Susa je přesvědčen, že v Radě by měly zasedat především osobnosti s morálním 
kreditem a kulturním zázemím. „Jde o politickou funkci, ale ne funkci, která má rozhlas řídit. Na odbornou práci si Rada mohla 
přizvat experty v daném oboru. Je to podobné jako v případě ministra zdravotnictví, který také nutně nemusí být lékař.“ (Osobní 
rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLV) 
167 Osobní rozhovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 2010. Příloha č. 18, s. XLI. („Se stranami, za které jsem 
byl zvolen, jsem nikdy nic nekonzultoval. Samozřejmě jsem znal konkrétní lidi a o aktuálních problémech se s nimi bavil, ale žád-
né úkoly nebo směrnice jsem od nich nikdy nedostal,“ upřesňuje Poštulka vztah k politické moci.) Podobně předseda první a člen 
druhé Rady Zdeněk Susa zdůrazňuje, že se za celých deset let nesetkal s politickým tlakem: „S vedením strany, za kterou jsem 
byl zvolen (KDU-ČSL, pozn. aut.), jsem nikdy neměl žádnou konzultaci,“ říká Susa. Připouští ale, že v závěru druhého funkčního 
období bylo při některých hlasováních možné se domnívat, přinejmenším u členů zvolených za velké strany, že mají určité in-
strukce. „Nikdy to ale nebylo zřetelné a nikdy jsme neměli od politiků žádné výhrůžky.“ (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem 
práce. Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLIV) Bývalá radní Jana Slánská je naopak přesvědčena, že hlasování Rady byla 
politickými stranami ovlivněna: „Nikdo to před sebou samozřejmě nenesl jako transparent, ale při hlasováních se to projevovalo.“ 
(Osobní rozhovor Jany Slánské s autorem práce. Praha: 17. února 2010. Příloha č. 20, s. XLVII) 
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Jih Milan Blažek (ODS), spisovatelka a publicistka Iva Kotrlá (ČSSD), textař, publicista a 

gurmet-kritik Vladimír Poštulka (ODA), novinářka Lenka Procházková (ČSSD) a bývalý 

rozhlasový pracovník Richard Seemann (ČSSD). Z první Rady ve funkci zůstali Pavel 

Scheufler (ODS) a Zdeněk Susa (KDU-ČSL).168 

 

Na závěr této stručné kapitoly uvádím chronologický přehled personálních změn 

v Radě Českého rozhlasu, sestavený na základě výročních zpráv. 

 

30. 1. 1992 ČNR zvolila první Radu ČRo ve složení Hana Bělohradská, Helena Klímo-
vá, Květoslava Neradová, Jaroslav Pochmon, Jindřich Pokorný, Eleonora 
Rasmussenová, Pavel Scheufler, Jana Slánská a Zdeněk Susa. 

22. 3. 1993 Zdeněk Susa oznámil své rozhodnutí rezignovat na funkci předsedy Rady. 
O čtyři dny později svou rezignaci stáhl a snažil se prosadit, aby funkce 
předsedy mezi radními rotovala.169 

29. 7. 1993  Dopisem Radě rezignoval na svou pozici místopředsedy a člena Rady Jaro-
slav Pochmon. Důvodem byl jeho úmysl zúčastnit se konkurzu na progra-
mového ředitele ČRo. (viz kap. 4.2.2.2) 

15. 10. 1993 Jako náhrada za Jaroslava Pochmona byl radním zvolen textař, gurmet-kritik 
Vladimír Poštulka. 

1. 10. 1994 Na svou funkci rezignovala Helena Klímová.170 

28. 2. 1995 Jako náhrada za Helenu Klímovou byla členkou Rady zvolena Václava Ve-
selá. 

26. 2. 1997 Poslanecká sněmovna zvolila v prvním kole hlasování všech devět členů 
druhé Rady ČRo. Zvoleni byli Milan Blažek (ODS), Jan Kalfus (ODS), Bar-
bara Köpplová (ODA), Iva Kotrlá (ČSSD), Vladimír Poštulka (ODA), Len-
ka Procházková (ČSSD), Richard Seemann (ČSSD), Pavel Scheufler (ODS) 
a Zdeněk Susa (KDU-ČSL). 

30. 10. 1998 Na funkci radního rezignoval z profesních důvodů Jan Kalfus. 

28. 1. 1999  Na funkci radního rezignoval předseda Rady Vladimír Poštulka. Stalo se tak 
krátce poté, co Rada projednávala vazbu časopisu Labužník – jeho spoluma-
jitelem byl právě Poštulka – a nového pořadu ČRo Kulinářský lexikon. (viz 
kap. 4.2.2.8) 

14. 4. 1999 Místo Jana Kalfuse a Vladimíra Poštulky se funkce radních ujali herec a 
publicista Michal Pavlata a spisovatel Milan Uhde. 

25. 2. 2002 Skončilo druhé funkční období Rady. 

                                                 
168 Z první rady také přišel Vladimír Poštulka, který ale nebyl ve funkci po celé první volební období, a navíc v roce 1999 z Rady 
odstoupil. 
169 Sám Zdeněk Susa si dnes na tento krok už nevzpomíná. „Jisté je, že na funkci předsedy byla podle mého názoru kladena 
neúměrná zátěž, a tak mi asi přišlo vhodné, že bychom se měli o ni střídat.“ (Osobní rozhovor Zdeňka Susy s autorem práce. 
Praha: 2. února 2010. Příloha č. 19, s. XLV) 
170 Rezignaci na post radní zvažovala i Jana Slánská – společně s Klímovou chtěla rezignovat na protest proti praktikám Rady a 
způsobu jejího rozhodování. Helena Klímová ale nakonec jako důvod odstoupení udala zdravotní důvody. „Přišlo by mi hloupé, 
abych také odstoupila ze zdravotních důvodů. Takto ten protest ztrácel smysl, proto jsem v Radě zůstala,“ komentuje věc 
s odstupem Jana Slánská. (Osobní rozhovor Jany Slánské s autorem práce. Praha: 17. února 2010. Příloha č. 20, s. XLVIII) 
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ZÁVĚR 
 

V době, v níž jsme se při popisu činnosti Rady Českého rozhlasu pohybovali, nebylo pro-

středí v České republice vysílání veřejné služby právě nakloněno. Vláda premiéra Václava 

Klause ostře prosazovala svůj liberální koncept, aniž by patřičně přihlížela ke specifikům 

médií. Vysílání veřejné služby se sice postupně rozvíjelo, ale preferován byl privátní sek-

tor.171 (Moravec 2000: 44) V případě Českého rozhlasu bylo zřejmé napětí ve vztahu se stá-

tem, zejména v oblasti financování rozhlasu. Stát na ČRo převedl svůj původní závazek na 

dostavbu RS Pankrác, politici opakovaně projevovali jen malou ochotu zvyšovat uživatel-

ské poplatky, navíc stát odebral rozhlasu některé frekvence, jež se rozhodl privatizovat, 

a ovlivnil tím dostupnost signálu a zprostředkovaně i poslechovost ČRo. 

Nepřímo se tak potvrzuje v první kapitole zmiňovaná myšlenka Karola Jakubowicze, 

podle něhož nebyl v postkomunistické střední Evropě vytvořen patřičný demokratický 

kontext pro rozvoj vysílání veřejné služby. V návaznosti na Jakubowiczův popis selhání 

transformace střední Evropy jsme předložili tezi, že nefunguje-li systém vysílání veřejné 

služby, pak i způsob jeho kontroly vykazuje patologické rysy. 

Můžeme skutečně říci, že – bez ohledu na její konkrétní agendu, které se práce věnova-

la především – Rada ČRo byla v letech 1992–2002 problematickým orgánem. 

První problematickou oblastí byl vztah kontrolního orgánu média veřejné služby 

k politické reprezentaci státu. Vliv na personální obsazování Rady si po celé období (a je 

tomu tak dodnes) ponechala jen Poslanecká sněmovna – horní komora Parlamentu ČR 

(Senát) do nich nemohl zasáhnout. Zákon o Českém rozhlasu obsahoval pro PSP ČR až 

příliš snadnou cestu k odvolání Rady jako celku, pokud k tomu PSP našla záminku 

(v případě ČRo se tomu tak nestalo, v případě ČT ano). Vazba Rady na PSP ČR se projevi-

la při volbě radních v roce 1997, která proběhla na základě stranického klíče (byť radní sa-

mi opakovaně tvrdili, že od stran, jež je navrhly, nedostávali poté žádné instrukce). 

Tendence posilování vazby mezi Radou a politickou mocí ovšem nepřicházela jen ze 

strany politiků, ale i od pracovníků rozhlasu (např. při volbě generálního ředitele v roce 

1993 chtěla skupina zaměstnanců, aby poslanci rozpustili Radu a zvolili ředitele sami), ba 

i od samotných radních (opakované návrhy, aby činnost Rady – nebo aspoň náklady na za-

dávání expertiz – byly hrazeny ze státního rozpočtu). 

Druhým výrazným problémem bylo – především zpočátku – neujasněné postavení a 

kompetence Rady. Zákon o ČRo vymezil působnost Rady jen velmi obecně. Zatímco radní 

                                                 
171 Viz osobní rozhovor autora práce s Richardem Seemannem. Praha, 16. 3. 2010. Příloha č. 21, s. XLIX. 
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spatřovali svou důležitou úlohu v kontrole programu172, politická reprezentace tendovala 

spíše k redukci úlohy Rady na pouhou kontrolu hospodaření (jako členy rady však para-

doxně jmenovala vesměs osobnosti bez ekonomického či právnického vzdělání). O tom, 

jak by Rada měla vypadat, nebyla mezi politiky shoda – snahu, aby regulace a zásahy kont-

rolního orgánu do vysílání byly co nejmenší, na druhé straně vyvažovaly stížnosti politiků, 

že Rada má malé pravomoci.173 Legislativa nijak neřešila odbornou způsobilost volených 

radních. Odborné posudky zpracovávaly pro Radu poradní komise, jejichž sestavování 

(a financování jejich práce) tvořilo jeden ze stálých, opakovaně probíraných problémů Rady. 

S tím souvisí další, a možná ještě důležitější aspekt. Rada sama nebyla během celých 

deseti let schopna jasně určit závazná kritéria, jež by měl rozhlas naplňovat a jež také bude 

při kontrole rozhlasu uplatňovat. Zejména v případě provozu rozhlasu a kontroly progra-

mu neexistovala platforma, jež by Radě umožňovala žádat nápravu. Existující Statut ČRo a 

Programové zásady ČRo formulovaly některé principy jen obecně. Někdejší předseda a 

člen Rady ČRo Richard Seemann v tomto smyslu za významný zlom považuje přijetí Ko-

dexu ČRo.174 K tomu ovšem došlo až po roce 2002, navíc na popud nového zákona a nikoli 

samotné Rady175 (nehledě k tomu, že v případě Kodexu ČRo a ČT nejde o čistě interní re-

gulační normu, protože znění Kodexu schvaluje PSP ČR). 

 

Na práci Rady mělo vliv i konkrétní personální složení a shoda jejích členů na způsobu prá-

ce (té se zejména v prvním volebním období nedostávalo). 

Dominantní agendu ve sledovaném desetiletí tvořily oblasti financí (respektive hospoda-

ření s majetkem ČRo) a vnitřních záležitostí Rady. Naopak jen velice málo se Rada podílela 

                                                 
172 Soudě tak minimálně podle shrnutí dosavadní činnosti Rady ve výroční zprávě za rok 1996, kde první Rada charakterizuje 
kontrolu programu jako podstatný úkol, a programového prohlášení druhé Rady z roku 1997. 
173 V minulých obdobích při projednávání závěrečné zprávy Rady ČRo v Poslanecké sněmovně Parlamentu zazněla několikrát 
námitka, že Rada sice dobře analyzuje problémy rozhlasu, ale že z toho nevyplývají žádná opatření. Úkoly Rady ČRo ovšem 
stanovuje zákon; stejně tak jsou zákonem vymezeny i pravomoci Rady. Rada rozhlas přímo neřídí, do vedení rozhlasu může 
zasahovat pouze prostřednictvím generálního ředitele. Pokud je Rada s prací rozhlasu nespokojená, může se usnést na jediném 
opatření, totiž na odvolání generálního ředitele. To je ovšem řešení krajní a žádná Rada k němu bez vskutku vážných důvodů 
nepřistoupí, pokud jí záleží na stabilitě média, za které odpovídá. (viz Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti a hospodaření ČRo za 
rok 2001, internetový archiv Rady ČRo.) 

Nejasnost pravomocí potvrzují i bývalí radní. „Rada byla konstruována jako dozorčí orgán, a nemá přitom vlastní pravomoci kromě 
sesazení generálního ředitele. Už například šéfa stanice sesadit nemůže, a kdyby to opravdu udělat chtěla, musela by odvolat 
generálního ředitele,“ upozorňuje Vladimír Poštulka. (Osobní rozhovor Vladimíra Poštulky s autorem práce. Praha: 28. ledna 
2010. Příloha č. 18, s. XL) 
174 „Do roku 2002 řada těch dokumentů ještě neexistovala,“ říká Richard Seemann. „Byl tu zákon o Českém rozhlase, ale nebyly 
tu tyto podzákonné normy jako kodex. Rada se také do té doby neměla o co opřít. Když něco vytýkala generálnímu řediteli, nemě-
la předpis, na kterém by mohla své tvrzení postavit. Zejména kodex je v tomto smyslu velmi důležitý. Ten velmi přesně popisuje, 
co má a nemá být ve vysílání, jakých chyb se je možné dopustit a podobně.“ (Osobní rozhovor Richarda Seemanna s autorem 
práce. Praha, 16. 3. 2010. Příloha č. 21, s. LII) 
175 Rada sice od konce 90. let 20. století o přijetí kodexu diskutovala, ale do výsledné podoby se jej vypracovat nepodařilo. 
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na projektech ČRo ve fázi jejich plánování, kdy bylo možné nějakým způsobem zasáhnout do 

jejich podoby, což vycházelo ze závazku Rady vykonávat následnou (a vnější) kontrolu. 

Přechod mezi volebními obdobími Rady neproběhl plynule, což bylo dáno způsobem 

volby radních. Ve druhém období pak nastala poměrně výrazná změna. Vnitřní situace 

v Radě (i Českém rozhlase) se stabilizovala. V agendě Rady měly větší prostor záležitosti 

provozu ČRo a obsahu vysílání, především ovšem byla jednotlivá témata z těchto oblastí 

diskutována a probírána Radou podrobněji než dosud. V oblasti kontroly obsahu věnovala 

Rada v obou volebních obdobích hlavní pozornost zpravodajství a publicistice, především 

tedy okruhům ČRo 1-Radiožurnál a ČRo 2-Praha. 

Druhá Rada prakticky nezasahovala do činnosti generálního ředitele rozhlasu, nemuse-

la s ním také řešit některé kompetenční spory. Od roku 1999 pak Rada fungovala jako ak-

tivní orgán, který v řadě svých aktivit výrazně rozšiřoval náplň své působnosti nad rámec 

platného zákona. 

 

Požadavek na změnu výše naznačených sporných bodů ve vymezení kontrolního orgánu 

veřejné sužby a jeho vazbě na politickou moc se dostal do veřejného diskurzu během tzv. 

televizní krize na přelomu let 2000 a 2001. Každopádně ani nátlak veřejnosti na odstranění 

nejvýraznějších problematických částí se v novele zákonů o ČT ani ČRo příliš neprojevil. 

Kontrolní orgány médií veřejné služby prošly sice (víceméně kosmetickou) úpravou, jejich 

reálné kompetence byly ale spíše omezeny. Jak se tyto změny promítly do vlastní agendy 

Rady Českého rozhlasu, to je otázka pro případné další studium. 
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RESUMÉ 
 

Práce Agenda Rady Českého rozhlasu v letech 1992–2002 se věnuje postavení a činnosti 

kontrolního orgánu rozhlasu veřejné služby v prvních deseti letech jeho existence. 

Úvodní část nejprve popisuje koncept vysílání veřejné služby a jeho historický vývoj, 

se zaměřením na tzv. krizi vysílání veřejné služby, o níž se začíná mluvit na konci 80. let 20. 

století. Právě v této situaci vzniká rámec pro vysílání veřejné služby v České republice. Vě-

nuje se také postavení a tvorbě kontrolních orgánů médií veřejné služby. 

Druhá kapitola práce se zaměřuje na postavení a tvorbu kontrolních orgánů médií ve-

řejné služby. Rozebírá postavení Rady ČRo, způsob její volby, možnost jejího odvolání a 

její kompetence, jak je určil zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Dále kapitola obsa-

huje srovnání Rady ČRo s Radou guvernérů BBC, která byla pro Českou republiku při kon-

stituování vysílání veřejné služby vzorem. 

Třetí kapitola doplňuje výklad o právním zakotvení Rady ČRo rozborem novel zákona 

č. 484/1991 Sb., jež se dotkly fungování Rady. 

Čtvrtá, nejdůležitější kapitola, popisuje agendu Rady Českého rozhlasu, tedy témata, 

kterým se Rada ve vymezeném období aktivně věnovala. Z kvantitativní analýzy vyplynulo 

výrazné zastoupení finančních otázek a problematiky vnitřních záležitostí Rady v její agen-

dě. Podrobný chronologický popis, interpretující výsledky kvantitativní analýzy, přibližuje 

činnost Rady v širším kontextu fungování Českého rozhlasu. V závěru čtvrté kapitoly je 

nabídnuto rozdělení prvního desetiletí práce Rady na čtyři období: (i) období nekoncepčního 

řízení Rady (1992–1993), (ii) období vnitřního rozkolu v Radě (1994–1996), (iii) obdobím reformy 

Rady v koncepční a výkonný kontrolní orgán (1997–1998), (iv) období vysoké aktivity Rady (1999–

2001). 

Poslední dvě kapitoly doplňují celkový obraz o působení Rady Českého rozhlasu popi-

sem jejího provozu a personálního obsazení. 
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SUMMARY 
 

Thesis Work of Czech Radio Council between 1992 and 2002 deals with the service and         

operation of the supervisory authority of public service radio in the first decade of its exis-

tence. 

First, the introduction describes the concept of public service broadcasting (PSB) and 

its historical development, focusing on the so-called PSB crisis, which is discussed from the 

late 80th of the 20th century. The framework for PSB in the Czech Republic was esta-

blished then. This chapter also focuses on the status and constitution of the supervisory 

authorities of PSB. 

The second chapter interprets the way the Council was instituted in the Czech law. It 

analyzes the status of the Council, particular method of election, the possibility of          

withdrawal and the competencies of the Council. The analysis is based on Act 484/1991 

Coll., On Czech Radio. The chapter contains also a comparison of the Czech Radio   

Council and the BBC Board of Governors, which was considered as a standard of a       

supervisory body. 

The third chapter completes the interpretation of the legal framework of the Czech 

Radio Council. It analyzes the amendments of Act 484/1991 Coll., which have affected the 

work of the Council. 

Fourth, the most important chapter, describes the work of Czech Radio Council, i. e. 

the issues which the Council (within the stated time period) focused on. Detailed        

chronological description interprets the results of quantitative analysis and introduces the 

Council’s activities in the broader context of the Czech Radio functioning. At the end of 

the fourth chapter a concept of differentiation of the first decade of the Council’s work  

into four periods is provided: (i) the period of random operation of the Council (1992–

1993), (ii) the period of internal conflict in the Council (1994–1996), (iii) the period of    

reform of the Council into a conceptual and efficient supervisory authority (1997–1998), 

(iv) the period of the substantive activity of the Council (1999–2001). 

The last two chapters, describing the Council’s operation and its personal cast,     

complement the overall image of the Czech Radio Council actvities. 
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