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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje vývoj České televize a Českého rozhlasu v letech 2005 aţ 

2012 se zaměřením na mediální politiku, technologii, obsah a přístup k publiku. Jako 

teoretické východisko pro sběr a interpretaci dat poslouţila výzkumná činnost iniciativy 

RIPE, která na mezinárodní úrovni propojuje akademickou sféru s mediálními profesio-

nály a klade si za cíl redefinovat poslání veřejné sluţby pro 21. století. V posledních 

dvou aţ třech desetiletích se totiţ podle iniciativy RIPE zásadně změnil politický, eko-

nomický, technologický a společenský kontext, v důsledku čehoţ původní koncepce 

vysílání veřejné sluţby vytvořená v západní Evropě po druhé světové válce ztrácí svou 

legitimitu. Pro vysílatele veřejné sluţby (PSB) je nezbytné transformovat se na média 

veřejné sluţby (PSM) – rozšířit technologickou základnu o nové formy distribuce vedle 

tradičního vysílání, nastavit mechanismy obousměrné a interaktivní komunikace s pub-

likem, produkovat multimediální obsahy vyuţitelné na různých platformách a jasně 

vymezit a obhájit přidanou hodnotu své nabídky ve srovnání s komerčními subjekty. 

Práce za pouţití metody případové studie porovnává tento konceptuální rámec se situací 

v České televizi a Českém rozhlasu, přičemţ se snaţí odpovědět na otázku, do jaké míry 

obě organizace ve své strategii reflektují zmíněné trendy, neboli jak daleko dosud po-

kročily v přeměně z vysílatelů veřejné sluţby na média veřejné sluţby. 

Klíčová slova 

Česká televize, Český rozhlas, digitalizace, duální systém, konvergence, média veřejné 

sluţby, RIPE, vysílání veřejné sluţby 

  



   

Abstract 

The master thesis describes the development of Czech Television and Czech Radio be-

tween 2005 and 2012, focusing on media policy, technology, content and attitude to the 

audience. It applies research output of the RIPE initiative as a theoretical basis for col-

lection and interpretation of the data. RIPE, which links academia with media profes-

sionals worldwide, aiming to redefine the public service remit for the 21
st
 century, sug-

gests that the political, economic, technological and social context has fundamentally 

changed in the last two or three decades. As a result, the original concept of public ser-

vice broadcasting, established in Western Europe after the Second World War, has lost 

its legitimacy. It is therefore necessary for public service broadcasters (PSB) to trans-

form into public service media (PSM). This means diversifying modes of distribution to 

new technologies besides traditional broadcasting, setting mechanisms of two-way and 

interactive communication with the audience, producing multimedia content exploitable 

on various platforms and clearly defining and justifying the value added of their offer-

ings compared to those of commercial competitors. Using the method of case study, the 

thesis matches this conceptual framework with the situation in Czech Television and 

Czech Radio, while attempting to find out to what extent both organizations reflect it in 

their strategies, i.e. how far they have already progressed on the path from public ser-

vice broadcasters to public service media. 
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V devadesátých letech se mělo všeobecně za to, ţe nadměrné mnoţství digitál-

ních programů učiní z veřejně dotovaných médií čistě teoretickou záleţitost, protoţe pro 

kaţdou představitelnou potřebu bude existovat řada komerčních moţností. Nyní je jasné 

nejen to, ţe se tak nestalo, ale i to, ţe ve skutečnosti existují zásadní mediální potřeby, 

které komercialismus nikdy nedokáţe uspokojit. Proto tedy musíme svůj pohled na ve-

řejná média radikálně přehodnotit a digitální technologie nám k tomu dávají prostřed-

ky. (…) Je pravda, ţe slovo vysílání v termínu veřejné vysílání bude moţná brzy překo-

nané, ale ne tak veřejné. 

Robert W. McChesney 

Problém médií: Jak uvaţovat o dnešních médiích (2009)



[1] 

 

   

1. Úvod 

V posledních dvou aţ třech desetiletích se zásadně změnilo společenské, eko-

nomické, technologické a politické prostředí, v němţ vysílání veřejné sluţby plní (nebo 

se alespoň snaţí plnit) své funkce. Jakoţto specifická sociální instituce, která je nedíl-

nou součástí mediálních systémů euroamerického civilizačního okruhu, musí od osmde-

sátých let 20. století v důsledku liberalizace a deregulace odvětví čelit zvýšenému tlaku 

ze strany vlád a komerčního sektoru. Rozvoj kabelové a satelitní televize, rozmach in-

ternetu a digitalizace pozemního vysílání dovolily soukromým poskytovatelům mediál-

ního obsahu obejít tradiční překáţku v podobě omezeného počtu volných vysílacích 

frekvencí, coţ vedlo k nebývalému nárůstu nabídky. Mnozí proto nabyli přesvědčení, ţe 

přítomnost neziskových médií financovaných z veřejných zdrojů jen deformuje volný 

trh, který uţ je schopen sám zajistit pluralitu, kvalitu a veškeré myslitelné potřeby. Jak 

ale naznačuje svým výrokem na předchozí straně Robert W. McChesney, reprezentant 

kritické politické ekonomie médií, nestalo se tak (a autor s tímto názorem – na rozdíl od 

jiných McChesneyho myšlenek – souhlasí). 

Akademická sféra i lidé uvnitř veřejných mediálních organizací si začali na pře-

lomu tisíciletí uvědomovat, ţe má-li být zachována legitimita a relevance vysílání ve-

řejné sluţby, je nezbytné změnit překonaný koncept, který vznikl ve většině zemí bě-

hem první poválečné dekády. Pochopili, ţe monopolní postavení, z něhoţ vysílání ve-

řejné sluţby těţilo od svých počátků, a relativně skrovná mediální nabídka jsou minu-

lostí. Poskytovat sluţbu veřejnosti v nových podmínkách zcela nevyhnutelně znamená 

být v konkurenčním vztahu s komerčním sektorem a neustále přesvědčovat nejen veřej-

nost, ale také politickou reprezentaci, regulační orgány a samotné konkurenty o hodno-

tě, kterou tato sluţba přináší (a o tom, ţe ji nedokáţe vytvořit nikdo jiný). Kaţdá ze za-

interesovaných stran přitom můţe hodnotě veřejné sluţby připisovat zcela jiný význam. 

Bylo by moţné zpracovat velmi dlouhou rešerši různých přístupů k tomuto té-

matu. Autor práce si ale vybral jeden z nich, s nímţ se seznámil v průběhu jednosemest-

rální stáţe na University of Tampere ve Finsku na podzim 2011. Uţ tehdy se zrodil prv-

ní nápad pokusit se v kontextu České republiky o aplikaci teorie do té doby uplatňované 

zejména v západoevropských a severoevropských zemích, v nichţ má veřejná sluţba ve 

srovnání s ČR mnohem delší tradici. 

Východiska ke zpracování případové studie poskytla iniciativa RIPE propojující 

jiţ více neţ deset let na mezinárodní úrovni mediální profesionály s výzkumníky ve 
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snaze nalézt a formulovat takové poslání veřejné sluţby, které bude vhodné pro 21. sto-

letí. Fórum RIPE, vedené profesorem oboru management médií Gregorym Ferrellem 

Lowem působícím na zmíněné univerzitě, navrhuje, aby se vysílatelé veřejné sluţby 

(public service broadcasters) transformovali na média veřejné sluţby (public service 

media). V praxi to znamená rozšířit paletu distribučních nástrojů nad rámec klasického 

lineárního vysílání, vybudovat si responzivní a vnímavý vztah k publiku, proměnit běţ-

né rozhlasové a televizní pořady v multimediální produkty vyuţitelné na různých plat-

formách a obhajovat smysl svého působení mnohem zřetelněji neţ dříve – to vše při 

udrţení dostatečného zájmu publika (pro podrobný popis jednotlivých aspektů této 

transformace viz následující kapitolu). 

Vzhledem ke značnému rozvoji, jakým v uplynulých letech prošli vysílatelé ve-

řejné sluţby v ČR, povaţuje autor toto téma za důleţité, aktuální a hodné pozornosti 

také v tuzemských poměrech. Česká televize a Český rozhlas uţ nastoupily cestu, na 

jejímţ konci budou mít blíţe ke konceptu médií veřejné sluţby neţ ke konceptu vysíla-

telů veřejné sluţby, u něhoţ před dvaceti lety začínaly. Předkládaná práce si však nečiní 

nárok na definitivní závěry – spíše chce nabídnout jedno z prvních zpětných ohlédnutí 

v poločase této přeměny, a to prostřednictvím teoretického rámce, s jehoţ pomocí jsou 

podobné organizace zkoumány v zahraničí. Autor předpokládá, ţe konečný úspěch či 

neúspěch transformace obou médií v budoucnu podstatně ovlivní, jaké podpory se jim 

dostane při rozhodování o smysluplnosti jejich další existence. 
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2. Model PSM: Média veřejné služby ve 21. století 

Druhá kapitola se pokusí na základě literární rešerše nabídnout podrobný teore-

tický vhled do problematiky proměn médií veřejné sluţby vyvolaných technologickou 

konvergencí, digitalizací a s tím souvisejících posunů v oblasti mediální politiky. Z dů-

vodu zachování logické posloupnosti se autor odchýlil od původní struktury práce navr-

ţené v tezích a jako první zařadil podkapitolu o akademickém zakotvení modelu PSM, 

neboť právě to se stalo základním inspiračním zdrojem. Bude tedy vhodné pouţít jej 

jako výchozí bod. 

2.1 Akademické zakotvení modelu PSM 

Termíny „média veřejné sluţby“ (public service media), „vysílání veřejné sluţ-

by“ (public service broadcasting) či zkratky PSM a PSB bývají v odborném i laickém 

diskurzu o médiích často pouţívány v různých souvislostech a významech. Mnohdy se 

zaměňují, jakoby mezi nimi nebyl ţádný sémantický rozdíl – povaţují se zkrátka za 

synonyma. V následujícím textu se ovšem bez přesnější definice neobejdeme.
1
 

Nejdříve ale k výzkumné tradici, z níţ autor vychází. Bude-li hovořit o modelu 

či konceptu PSM, má tím na mysli konkrétní teoretickou koncepci dlouhodobě rozvíje-

nou mezinárodním fórem RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise). 

Ačkoliv se tato koncepce můţe objevit v řadě jiných monografií a odborných článků 

týkajících se médií veřejné sluţby (dokonce v podobném významu), v souladu s předem 

schváleným záměrem diplomové práce je rešerše omezena právě na publikační činnost 

fóra RIPE, a to ze dvou důvodů. Za prvé, literatura vztahující se k tématu proměn ma-

sové a mediální komunikace pod vlivem tzv. nových médií je poměrně rozsáhlá a ne-

sourodá, coţ komplikuje provedení kvalitní teoretické rešerše. Pro potřeby diplomové 

práce je s ohledem na tuto skutečnost vhodné podkladovou literaturu vymezit přesněji. 

Za druhé, fórum RIPE se výzkumu dané oblasti věnuje kontinuálně jiţ více neţ deset 

let, v pravidelných intervalech pořádá konference a vydává sborníky. Lze tedy předpo-

kládat, ţe jeho činnost je koncipována systémově tak, aby produkovala ucelené výstupy, 

coţ lépe odpovídá hlavnímu cíli práce (aplikace konceptu PSM na média veřejné sluţby 

v České republice) a zvolené metodice (případová studie). 

                                                 
1 Při vymezení pojmů nebude věnována zvláštní pozornost českému termínu „veřejnoprávní“ pouţívanému mimo jiné 

také v mediálním kontextu (veřejnoprávní televize, veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní média atd.). Autor dává 

přednost pouţívání českého překladu anglických termínů, jeţ kladou důraz na aspekt „veřejné sluţby“ (public servi-

ce) a postupně se prosazují i v českém prostředí. Pokud se ovšem slovo „veřejnoprávní“ v textu vyskytne, lze jej 

povaţovat za synonymum „veřejné sluţby“. 
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Činnost a zaměření fóra RIPE 

Jak uvádí oficiální internetové stránky (RIPE, 2012), RIPE je dlouhotrvající me-

zinárodní iniciativou, která si klade za cíl posílit spolupráci mezi mediálními teoretiky 

a výzkumníky na straně jedné a manaţery určujícími strategii médií veřejné sluţby na 

straně druhé. Podle záměru jejích zakladatelů by vzájemná výměna zkušeností měla 

přinést prospěch oběma komunitám, mezi nimiţ často panuje aţ antagonistický vztah. 

Akademická obec by do spolupráce měla přispívat výzkumnou činností, která poskytuje 

fundovaný vhled do oblasti spletitých proměn, jimiţ současná mediální a masová ko-

munikace prochází. Praxe je zde ale povaţována za stejně důleţitou, neboť právě prak-

tikující pracovníci mediálních organizací mají rozsáhlé povědomí o jejich fungování 

a souvisejících problémech – mohou tak poskytnout cenná vstupní data pro empirický 

výzkum, ale i prostředí pro aplikaci zjištěných výsledků a další experimentování. Spo-

lečným úkolem by pak mělo být „znovunalezení a redefinice významu a praktického 

fungování médií veřejné sluţby ve 21. století“ (RIPE, 2012). Právě na počátku tohoto 

století se totiţ institut vysílání veřejné sluţby ocitl pod tlakem vnějších faktorů – ko-

mercializace odvětví (která započala uţ v osmdesátých letech 20. století), proměny me-

diálního publika a postupující digitalizace. V důsledku toho prochází zásadní proměnou. 

Jednotlivé dimenze tohoto procesu jsou podrobně rozebrány v následujících kapitolách. 

Iniciátorem, zakladatelem a ředitelem fóra RIPE je Gregory Ferrell Lowe, profe-

sor pro obor management médií na univerzitě v Tampere ve Finsku. Sám má jako aka-

demik a bývalý manaţer zkušenosti z obou „táborů“, které se snaţí v rámci fóra RIPE 

propojit.
2
 Činnost této volné platformy získává hmatatelnou formu jednak pořádáním 

pravidelných odborných konferencí (konají se od roku 2002 v dvouletých intervalech), 

jednak publikováním sborníků označovaných jako „RIPE čítanky“ (RIPE Readers), 

v nichţ jsou zahrnuty a rozpracovány relevantní příspěvky z konferencí do podoby uce-

lených kapitol (před zařazením do publikace ještě prochází recenzními posudky). Právě 

tyto sborníky poskytly teoretická východiska pro předkládanou diplomovou práci.
3
 

Fungování fóra RIPE důsledně vyţaduje spolupráci akademických pracovišť 

provádějících výzkum v oblasti ţurnalistiky a médií a mediálních profesionálů zastupu-

jících veřejný mediální sektor, protoţe „ani jedna z komunit nemá šanci dosáhnout pře-

                                                 
2 Profesor Lowe působil v letech 1997–2007 jako poradce pro strategii ve finské veřejnoprávní vysílací organizaci 

YLE, v letech 2002–2005 vedl divizi vývoje programu tamtéţ. Také pracoval jako konzultant Rady Evropy pro oblast 

mediální politiky. Pochází z USA, v současné době ţije ve Finsku (RIPE, 2012). 
3 Všechny dosavadní sborníky vyšly v nakladatelství NORDICOM (Nordic Information Centre for Media and Com-

munication Research), působícím při univerzitě ve švédském Göteborgu. 
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svědčivého řešení bez účasti té druhé“ (Hujanen & Lowe, 2003). Obsazení těchto dvou 

„proměnných“ přitom závisí na místě konání jednotlivých konferencí. V minulosti takto 

na fóru RIPE participovaly například jiţ zmíněná University of Tampere, ale také Uni-

versity of Aarhus v Dánsku, britská University of Westminster nebo nizozemská Uni-

versity of Amsterdam. Z vysílacích organizací pak můţeme jmenovat finskou YLE, 

britskou BBC nebo německou ZDF (RIPE, 2012). 

V souvislosti s výčtem států, jimiţ fórum RIPE během svého více neţ desetileté-

ho působení prošlo, se nabízí poukázat na jednu zajímavou skutečnost – dosud se na 

něm podílely především ty evropské země, které Hallin & Mancini (2008) řadí do tzv. 

demokraticko-korporativistického modelu médií a politiky
4
 (Finsko, Dánsko, Nizozem-

sko, Německo a další). Jejich mediální systémy se mimo jiné vyznačují tím, ţe v nich 

mají média veřejné sluţby tradičně silné postavení (stejně jako ve Velké Británii, která 

ovšem spadá do modelu liberálního). Moţná i z toho vyvěrá akademický a odborný zá-

jem o postavení a budoucí rozvoj tohoto druhu médií. V případě fóra RIPE se konkrétně 

jedná o výzkum a teoretické uchopení procesu transformace vysílání veřejné sluţby 

(PSB) na média veřejné sluţby
5
 (PSM), kterou autoři označují za „zásadní výzvu“ (Bar-

doel & Lowe, 2007). 

2.2 Proč model PSM? 

Vysílání veřejné sluţby má jakoţto specifický prvek mediálních systémů nejsil-

nější tradici (a také nejdelší historii) v evropských zemích. Menšího stupně rozvoje 

a významu dosáhlo v USA, zatímco ve většině zbývajících zemí světa je tato instituce 

málo známá a v podstatě nerozvinutá (RIPE, 2012). A právě v oblasti svého vzniku – 

v Evropě – čelí instituce vysílání veřejné sluţby v posledních dvou aţ třech desetiletích 

velkým výzvám a rizikům. Tyto vnější tlaky mají svoje kořeny uţ v osmdesátých letech 

20. století, kdy začaly být především západoevropské vysílací trhy liberalizovány 

a vstupovali na ně první soukromí rozhlasoví a televizní provozovatelé (ibid.). Společně 

s tím se rozšiřovalo také kabelové a satelitní vysílání, které přineslo velké mnoţství te-

matických a specializovaných placených kanálů (Debrett, 2010). 

To nejpodstatnější ale přišlo aţ s digitalizací a rozvojem počítačových sítí od po-

čátku devadesátých let, které si vynutily proměnu veřejnoprávních organizací oriento-

                                                 
4 První konference se konala v roce 2002 pod patronací univerzity v Tampere a YLE. V roce 2012 fórum RIPE opus-

tilo Evropu a uspořádalo první konferenci v zámoří, konkrétně v australském Sydney. Organizace této konference se 

ujala University of Sydney společně s ABC (Australian Broadcasting Corporation). 
5 Zájem o proměny vysílání veřejné sluţby v éře digitalizace a konvergence samozřejmě není výsadou fóra RIPE. 

Vlastní pojednání o tomto tématu nabízí např. Debrettová (2010), Nissen (2006) nebo Iosifidis (2010 a 2012). 
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vaných na konkrétní mediální platformy (rozhlasové a televizní vysílání) v organizace 

působící v multimediálním prostředí. Poskytovat veřejnou sluţbu ve sféře celospolečen-

ské komunikace uţ nebylo zdaleka jen záleţitostí vysílání – z vysílání veřejné sluţby 

(public service broadcasting) se stala média veřejné sluţby
6
 (public service media), kte-

rá se svým publikem komunikují nejen pomocí rozhlasových a televizních přijímačů, 

ale také prostřednictvím počítačových sítí, mobilních telefonů a tabletů. Není to ale jen 

technologie, co začalo oslabovat argumenty ve prospěch sektoru veřejného vysílání: 

Během posledních dvou dekád dominoval diskusím týkajícím se televize stále početnější 

sbor, který provolával vysílání veřejné sluţby poslední pomazání a doţadoval se plně ko-

mercializovaného komunikačního prostředí. Argumentuje tím, ţe organizace a regulační 

mechanismy vytvořené v době, kdy byly vysílací frekvence vzácností, se díky rostoucí hoj-

nosti přenosových kanálů staly přebytečnými. Povinný licenční poplatek povaţuje za nepři-

jatelné omezování individuálního spotřebitelského výběru a monopolní oprávnění veřejné-

ho vysílání k financování z veřejných zdrojů vnímá jako propůjčení neférové výsady na stá-

le více konkurenčním trhu (Murdock, 2005). 

Navzdory vnějším tlakům a překotným změnám si ale podle iniciativy RIPE 

(2012) existence sektoru veřejné sluţby jakoţto „specifického přístupu k mediaci, který 

si má drţet co nejdále od těla jak komerční zájmy, tak státní vlivy,“ stále udrţuje svou 

relevanci a legitimitu. I v mezinárodním kontextu má svou hodnotu, a to proto, ţe se 

primárně jedná o zprostředkovatele programu a sluţeb v národním jazyce, zřizovaného 

k tomu, aby uspokojil domácí sociální, kulturní a demokratické potřeby – na rozdíl od 

soukromých medií, která jsou stále více globalizovaná (ibid.). Výzkumná činnost fóra 

RIPE nicméně podtrhuje fakt, ţe potřeby a podmínky fungování současných demokra-

tických společností jsou odlišné od těch, na jejichţ základě byla historicky legitimizo-

vána existence institutu veřejné sluţby. „Poslání a mandát vysílání veřejné sluţby byly 

vypracovány v sociálním kontextu, který uţ neexistuje,“ tvrdí Hujanen & Lowe (2003; 

srov. také Jakubowicz, 2003). Proto je zapotřebí pohled na vysílání veřejné sluţby pře-

hodnotit a začít uvaţovat o novém konceptu, který zachová to, co je na veřejné sluţbě 

jedinečné, a zároveň dokáţe přesvědčivě obhájit funkci veřejné sluţby v nových pod-

mínkách. „Způsob, jakým budou tyto závaţné otázky rozhodnuty, významně ovlivní 

charakter a kvalitu společenského ţivota v prvních desetiletích 21. století, kdy se usta-

vuje závazné směřování politiky a praxe digitální médií“ (Bardoel & Lowe, 2007). 

                                                 
6 Jak jiţ bylo řečeno, nejedná se o všeobecně platné pojmy s fixním významem, ale spíše o diskurzivní pomůcky 

pouţívané v konkrétním akademickém kontextu, s jejichţ pomocí lze zmíněnou transformaci lépe popsat. Také Lowe 

(2009) upozorňuje na to, ţe „diskurz okolo PSB a PSM není univerzální, ačkoliv tak bývá často prezentován“, při-

čemţ poznamenává, ţe mnohé z této diskuse je „eurocentrické“ a selhává při aplikaci v jiných kontextech.   
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2.3 PSM versus PSB 

Před zevrubnou definicí modelu PSM bude vhodné si alespoň v hrubých obry-

sech připomenout, co je vlastně vysílání veřejné sluţby (PSB). Ačkoliv má v jednotli-

vých národních státech různou podobu, vycházející z místního kontextu a historického 

vývoje, lze obecné charakteristiky vysílání veřejné sluţby shrnout následovně (Hujanen 

& Lowe, 2003; McQuail, 2009): 

 Působnost a poslání (remit) organizací zajišťujících veřejnou sluţbu je vyme-

zena zákonem nebo jinou formou oficiálního pověření (např. zakládací listi-

nou) a činnost těchto organizací podléhá veřejné kontrole. 

 Vysílání veřejné sluţby by mělo být nezávislé na státu, vládě a politických 

strukturách, stejně jako na trhu a soukromých komerčních zájmech. 

 Je univerzální, zaměřuje se na všechny segmenty publika a všichni občané 

mají rovné právo na přístup k obsahu vysílání veřejné sluţby. 

 Má za úkol usnadňovat a podporovat šíření ve svém celku vyváţených infor-

mací, znalostí a vědomostí, které umoţní svobodné a poučené utváření názo-

rů, postojů a identit v rámci veřejné diskuse. 

 Pečuje o názorový pluralismus a kulturní diverzitu tím, ţe neslouţí pouze 

společenské většině, ale také sociálním, etnickým, geografickým, jazykovým 

nebo kulturním menšinám – jeho obsah by tedy měl být reprezentativní ve 

smyslu politickém, sociálním a kulturním.
7
 

 Podporuje demokratické zřízení a účast jednotlivců na veřejném ţivotě, soci-

ální soudrţnost a integraci. 

 Je financováno zcela nebo převáţně z veřejných zdrojů – nejčastěji formou 

vyhrazeného zvláštního poplatku. Je provozováno na neziskovém principu, 

i kdyţ část příjmů můţe pocházet z komerční činnosti (např. z reklamy). 

 Pečuje o kulturní dědictví dané komunity, dále rozvíjí a posiluje kulturní 

hodnoty. Vedle informací by mělo nabízet také vzdělávání a zábavu. 

Jelikoţ rozhlasové a televizní vysílání vyuţívá vzácný přírodní zdroj (vysílací 

spektrum, do něhoţ je moţné umístit omezený počet frekvencí), v evropské tradici me-

diální politiky vţdy podléhalo silnější ingerenci státu neţ jiná mediální odvětví, napří-

klad periodický tisk. S tím souvisí i mnohem důraznější prosazování normativních hod-

                                                 
7 Debrettová (2010) připomíná, ţe sluţba menšinám musí zahrnovat jednak reprezentaci těchto menšin vůči společen-

ské většině, jednak péči o specifické potřeby a zájmy těchto menšin.  
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not, které by měly být společenským působením rozhlasového a televizního vysílání 

v rámci veřejného zájmu naplňovány – sociální koheze a integrace, demokratické zříze-

ní, politická pluralita a kulturní různorodost (Hujanen & Lowe, 2003; Steemers, 2003). 

Zmínkou o evropské tradici mediální politiky autor odkazuje na rozdílné kontex-

ty, ve kterých byl utvářen vztah státu a médií v Evropě a USA. Historie formování těch-

to vztahů je bohatá a zajímavá. V USA se s tamním důrazem na individualismus, vol-

nost trhu, nedotknutelnost soukromého vlastnictví a do jisté míry i nedůvěru ke státu 

vţdy k vysílání přistupovalo nejprve jako k obchodu a aţ poté jako k sociální instituci 

mající určité normativní společenské funkce. V důsledku toho mají dnes televize a roz-

hlas veřejné sluţby v USA spíše marginální postavení (Raboy, 2003; McQuail, 2009; 

Jirák & Köpplová, 2009). Evropský kontext naproti tomu významně poznamenaly nejen 

tradiční evropské hodnoty sociálního konsenzu, veřejného zájmu a solidarity stavěné 

nad trh a svobodu jednotlivce, ale také válečné trauma, na jehoţ základech byly vysta-

věny mediální systémy západoevropských zemí (Hujanen & Lowe, 2003). Analogicky 

se vlastně jedná o distinkci, která ve známé studii Čtyři teorie tisku (Siebert, Peterson & 

Schramm, 1963) odlišuje libertariánský systém od systému společenské odpovědnosti. 

O podobném rozdílu hovoří také Hallin & Mancini (2008), kdyţ ve své typologii vztahů 

médií a politiky rozlišují demokraticko-korporativistický systém a liberální systém. 

Poţadavek na univerzalismus vysílání veřejné sluţby a rovný přístup částečně 

pramení ze samotné technické podstaty vysílání (Hujanen & Lowe, 2003). Jedná se totiţ 

o volné šíření signálu, můţe jej tedy přijímat kaţdý, kdo má odpovídající zařízení.
8
 Vy-

sílání (broadcasting) by tedy uţ svou podstatou mělo směřovat k publikům, která jsou 

nejen široká (broad) co do počtu, ale také dostatečně různorodá. Vysílání propojuje lidi 

napříč geografickými, sociálními a kulturními hranicemi v rámci sdíleného komunikač-

ního prostoru a jako takové je nezbytné pro fungování masové demokracie (ibid.). Právě 

„masovost“ rozhlasového a televizního vysílání řadí tyto komunikační prostředky do 

kategorie masových či terciárních médií (Jirák & Köpplová, 2009), za jejichţ definující 

vlastnosti povaţujeme mj. jednosměrnost přenosu z centra na periferii a monologický 

charakter komunikace. Rozšíření veřejného vysílání do sféry tzv. síťových či kvartér-

ních médií, která slouţí současně jako podpora interpersonální i masové komunikace 

(ibid.) a na základě toho se jim připisují interaktivní vlastnosti, je pak oním kritickým 

momentem, v němţ dochází k transformaci PSB na PSM. 

                                                 
8 Tato vlastnost vysílání je jazykově lépe uchopena v angličtině, která rozlišuje výrazy broadcasting a narrowcasting. 
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2.4 Charakteristika modelu PSM 

Jak jiţ bylo řečeno, RIPE se ve spolupráci s akademiky a mediálními profesioná-

ly snaţí navrhnout, popsat a výzkumnou činností empiricky ukotvit model PSM, jehoţ 

účelem je „obnovení a revitalizace poslání a étosu veřejné sluţby v multimediálním 

prostředí“ (Bardoel & Lowe, 2007). Co všechno ale tato proměna zahrnuje? Jakých ob-

lastí činnosti se týká? A dochází k nějakým proměnám i na vyšší úrovni, neţ je úroveň 

jednotlivých mediálních organizací? 

Tyto otázky budou postupně rozebrány ve čtyřech tematických okruzích: (1) 

proměny postavení veřejné sluţby v duálním systému při zohlednění jejího vztahu ke 

státu a soukromým provozovatelům; (2) vliv konvergence a digitalizace na technologic-

kou základnu veřejné sluţby; (3) změny v přístupu k publiku a (4) důsledky v oblasti 

tvorby obsahu. 

Ve snaze o co největší terminologickou přesnost bude termín vysílání veřejné 

sluţby (PSB) nadále pouţíván zejména v kontextu historického vývoje této instituce. 

Jako média veřejné sluţby (PSM) pak bude označována její současná a budoucí podoba. 

Mějme přitom na paměti, ţe sama instituce veřejné sluţby má významný normativní 

rozměr a jako taková představuje spíše ideál neţ skutečnou praxi. Pravděpodobně ţádné 

médium veřejné sluţby nesplňuje všechny charakteristiky, které budou v souvislosti 

s konceptem PSM v této práci popisovány. 

Mezi kulturou a komercí: Ukotvení veřejné služby v duálním systému 

Nejen Bardoel & Lowe (2007), ale i další autoři (Hujanen & Lowe, 2003; 

McQuail, 2009; Näränen, 2003; Raboy, 2003; Steemers, 2003; Jakubowicz, 2003) se 

shodují, ţe přibliţně od poloviny osmdesátých let 20. století se v evropské mediální 

politice výrazně prosazují neoliberální hodnoty. Trţní mechanismus, liberalizace, kon-

kurence a deregulace se stávají normálními způsoby, jak uspořádat fungování elektro-

nických médií (Hujanen & Lowe, 2003; Bardoel & Lowe, 2007). V souladu s tím je 

v politickém diskurzu na úrovni Evropské unie vysílání veřejné sluţby tolerováno jako 

„výjimka z normálního postupu“ (ibid.; Jakubowicz, 2003), přičemţ za tento normální 

způsob fungování rozhlasového a televizního vysílání se povaţuje vysílání komerční.
9
 

Veřejný zájem a sociální funkce vysílání jsou vytlačovány na okraj. Evropská mediální 

                                                 
9 Jak upozorňuje Näränen (2003), trţní re-orientace evropské audiovizuální politiky, která započala uţ směrnicí Tele-

vize bez hranic z roku 1989, měla pomoci vytvořit jednotný a konkurenceschopný evropský audiovizuální trh, který 

by dokázal lépe konkurovat importu audiovizuálních produktů americké provenience. Tohoto cíle nebylo ovšem 

nikdy v praxi dosaţeno. 
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politika, která tradičně zdůrazňovala sociální imperativy (demokracii, názorový plura-

lismus a kulturní identitu) se tak přibliţuje spíše americkému pojetí preferujícímu trh, 

konkurenci a svobodnou volbu spotřebitele, který je jediným arbitrem hodnot. „Od po-

loviny osmdesátých let se v Evropě postupně zhroutila hegemonie veřejného vysílání 

a byl vytvořen onen jedinečný duální systém, v němţ si konkurují soukromí komerční 

vysílatelé a vysílatelé veřejné sluţby“ (Bardoel & Lowe, 2007). Jednou ze základních 

vlastností tohoto duálního systému je neustálé „napětí mezi kulturou a komercí“ (ibid.). 

Protichůdné tendence se následně projevují v mediální legislativě (Bardoel & 

Lowe, 2007). Například v Protokolu o systému veřejnoprávního vysílání v členských 

státech, připojenému k Amsterodamské smlouvě z roku 1997, se deklaruje, ţe smluvní 

strany (tzn. členské státy EU) „berouce v úvahu, ţe systém veřejnoprávního vysílání 

v členských zemích je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními po-

třebami kaţdé společnosti a s potřebou zachovat mediální pluralitu“, se dohodly na ná-

sledujícím výkladu: 

Ustanovení Smlouvy o zaloţení Evropských společenství se nedotýkají pravomocí člen-

ských států financovat veřejnoprávní vysílání, pokud je takové financování poskytováno 

organizacím pro veřejnoprávní vysílání k plnění veřejných sluţeb, jak jsou svěřeny, vyme-

zeny a organizovány v kaţdém členském státě, a pokud takové financování neovlivňuje ob-

chodní podmínky a hospodářskou soutěţ ve Společenství v míře, která by byla v rozporu se 

společným zájmem, přičemţ se přihlíţí k naplnění veřejné sluţby. 

Protokol tedy uznává výlučné právo jednotlivých členských státu definovat ná-

plň veřejné sluţby, zřídit k tomuto účelu veřejnoprávní vysílací organizace a poskytnout 

jim financování z veřejných zdrojů, ale – a zde naráţíme na onu tenzi mezi kulturou 

a komercí – financování veřejnoprávního vysílání nesmí nepříznivě ovlivňovat obchod-

ní podmínky a hospodářskou soutěţ v rozsahu, který by byl v rozporu se společným 

zájmem. Jinými slovy, konkurence má v oblasti vysílání přednost před sociálními a kul-

turními zájmy. To dokazuje i Sdělení Komise o pouţití pravidel státní podpory na veřej-

noprávní vysílání z roku 2009
10

 (Evropská komise, 2009), v němţ komise vyjádřila 

směrem k členským státům poţadavek, aby byl mandát veřejné sluţby formulován co 

nejkonkrétněji a nejpřesněji a způsob financování byl přímo navázán jen a pouze na 

plnění úkolů veřejné sluţby. Nahlíţí-li totiţ Evropská komise na veřejné vysílání jedno-

značně ekonomickou perspektivou, pak lze samozřejmě financování médií prostřednic-

tvím koncesionářských poplatků či jiných veřejných zdrojů povaţovat za státní podpo-

                                                 
10 Plný text Sdělení je Přílohou č. 1 této práce. Původní verze tohoto Sdělení byla přijata v roce 2001. 
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ru, která je na evropském trhu obecně zakázaná, protoţe vytváří konkurenční výhodu 

vůči ostatním komerčním subjektům (Picard, 2005; Steemers, 2003). To bývá také ar-

gument soukromých vysílatelů, kteří prosazují omezení či úplné zrušení koncesionář-

ských poplatků v zájmu zajištění férových podmínek hospodářské soutěţe na volném 

trhu (ibid.). Často navíc poţadují co nejuţší definici mandátu veřejnoprávních médií, 

který by měl zahrnovat pouze takové sluţby a činnosti, jeţ nejsou ziskové pro soukromé 

provozovatele. Veřejná sluţba by se tak měla stát jen jakousi podpůrnou či doplňkovou 

nabídkou k tomu, co zajišťuje komerční sektor
11

 (srov. Steemers, 2003; Jakubowicz, 

2003). „Komerční lobby se nyní snaţí sníţit pravděpodobnost úspěchu přechodu na 

model PSM. (…) Snaţí se podkopat veřejnou sluţbu, aby prosadili zájmy soukromého 

sektoru“ (Bardoel & Lowe, 2007), protoţe „soupeření o zdroje, ať uţ veřejné, nebo ko-

merční, je intenzivnější neţ kdy předtím“ (Raboy, 2003). 

Členské státy by proto měly v souladu s poţadavky Evropské komise (1) přesně 

definovat, co spadá do poslání veřejné sluţby, a výkonem veřejné sluţby pověřit jednu 

či více organizací na základě oficiálního aktu;
12

 (2) zřetelně oddělit veřejnou sluţbu od 

komerčních činností, pokud je veřejnoprávní média vykonávají; (3) nastavit přiměřený 

způsob financování veřejnoprávních médií, jenţ nepovede k narušení konkurence vůči 

soukromým médiím, například v podobě nadměrné náhrady (overcompensation) či kří-

ţového subvencování (cross-subsidization) obchodních činností, a (4) na národní úrovni 

zajistit nezávislý a transparentní zákonný dohled nad plněním stanovených pravidel
13

 

(Bardoel & Lowe, 2007; Evropská komise, 2009). 

Jakým způsobem ale posoudit, zda a v jaké míře ovlivňuje činnost médií veřejné 

sluţby hospodářskou soutěţ na volném trhu? Komise doporučuje předběţné hodnocení 

zaloţené na otevřené veřejné konzultaci, s jehoţ pomocí by členské státy měly analyzo-

vat celkový dopad významné nové audiovizuální sluţby
14

 na trh porovnáním situace při 

existenci a neexistenci této sluţby. 

                                                 
11 Jednou z moţností, která v této diskusi podle Jakubowicze (2003) zaznívá, je i model „distribuované veřejné sluţ-

by“, v němţ by obsah veřejné sluţby byl oddělen od organizace, která má mandát jej vytvářet. Místo toho by regulá-

tor zadával výrobu obsahu veřejné sluţby prostřednictvím veřejné soutěţe soukromým médiím (a pravděpodobně jim 

za tímto účelem také poskytoval financování). Instituce médií veřejné sluţby by tak byla redukována pouze na „obsah 

veřejné sluţby“ neboli „public service content” (Jakubowicz, 2007). O kampani za „soutěţitelné veřejné financování, 

k němuţ by se mohly dostat také komerční firmy,“ se zmiňuje i Lowe (2009). 
12 Např. ve formě právního předpisu, smlouvy nebo závazného pověření (Evropská komise, 2009). 
13 Ačkoliv nastavení reţimu fungování médií veřejné sluţby spadá výlučně do pravomoci členských států, Komise je 

připravena zasáhnout v případech, ve kterých nebude deformace trţních vztahů způsobená poskytnutím státní podpo-

ry ospravedlněna výkonem veřejné sluţby (Jakubowicz, 2003). 
14 Podle Komise je na členských státech, aby stanovily (s přihlédnutím k charakteristikám a vývoji trhu vysílání 

a k rozsahu sluţeb, které veřejnoprávní vysílací organizace jiţ nabízí), co lze povaţovat za „novou významnou sluţ-

bu“, a to jak v oblasti tradičního vysílání, tak v prostředí síťových médií. „Nová“ povaha činnosti se můţe odvíjet 

např. od jejího obsahu či způsobu vyuţívání, „významnost“ sluţby můţe zohledňovat mj. finanční zdroje potřebné 
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Tento dopad musí být vyrovnán hodnotou daných sluţeb pro společnost. Jestliţe převaţují 

nepříznivé účinky na trh, bude se státní financování audiovizuálních sluţeb povaţovat za 

přiměřené pouze tehdy, je-li odůvodněno přidanou hodnotou, pokud jde o uspokojování 

společenských, demokratických a kulturních potřeb společnosti, přičemţ se zohlední rovněţ 

stávající celková nabídka veřejných sluţeb (ibid.). 

Některé země uţ podobné hodnotící postupy zavedly. Například ve Spojeném 

království se uplatňuje tzv. test veřejné hodnoty (public value test), který ex ante posu-

zuje významné sluţby veřejnoprávních médií z hlediska toho, do jaké míry (1) přispíva-

jí k naplňování mandátu veřejné sluţby a (2) ovlivňují soutěţní podmínky na volném 

trhu. Po vzoru britského testu veřejné hodnoty byl podobný mechanismus zaveden i ve 

Spolkové republice Německo (Lowe & Steemers, 2011). 

Co se týče samotného financování médií veřejné sluţby, Jakubowicz (2007) po-

znamenává, ţe i tyto systémy budou muset pravděpodobně projít určitou revizí. Vzhle-

dem k tomu, ţe čím dál větší počet recipientů přistupuje ke sluţbám a obsahu prostřed-

nictvím jiných platforem neţ rozhlasového či televizního přijímače, na něţ se váţe po-

vinnost platit rozhlasové a televizní poplatky, budou muset zákonodárci a příslušné ná-

rodní autority najít vhodný způsob, jak v budoucnu zajistit finanční zdroje pro výkon 

veřejné sluţby (lze totiţ předpokládat, ţe takových uţivatelů bude přibývat, zatímco 

tradičních koncesionářů bude ubývat; náklady spojené s obsluhováním nových distri-

bučních kanálů a sluţeb navíc porostou). Podle Jakubowicze (2007) se nabízí v zásadě 

dvě varianty: (1) zavedení obecného poplatku za média veřejné sluţby (public service 

media fee), který musí platit všichni, kdo jsou schopni přijímat vysílání, bez ohledu na 

technologii přenosu; (2) zrušení licenčních poplatků a jejich nahrazení přímým financo-

váním ze státního rozpočtu.
15

 V různých evropských zemích fungují různé mechanismy, 

přičemţ Jakubowicz (2007) se domnívá, ţe zachování koncesionářského poplatku bude 

v budoucnu politicky a společensky stále sloţitější. Roli v tom samozřejmě hraje i sou-

časná ekonomická recese v Evropě a s ní související tlak na úspory ve veřejném sektoru 

(RIPE, 2012). 

Ačkoliv se tedy evropské autority rozhodly zachovat existenci veřejných médií 

i způsob jejich financování, můţeme předpokládat, ţe do budoucna bude jejich fungo-

vání podléhat mnohem podrobnějšímu zkoumání z hlediska dopadu na hospodářskou 

soutěţ. Jednou z nejpodstatnějších příčin těchto změn je přitom právě skutečnost, ţe 

                                                                                                                                               
pro její rozvoj nebo očekávaný dopad na poptávku. Významné změny stávajících sluţeb podléhají stejnému posouze-

ní jako významné nové sluţby (Evropská komise, 2009). 
15 Tato varianta bývá povaţována za nevýhodnou, jelikoţ můţe ohrozit stabilitu financování médií veřejné sluţby 

a jejich nezávislost (srov. Jakubowicz, 2007). 
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většina evropských vysílatelů veřejné sluţby přechází od modelu PSB k modelu PSM, 

neboli rozšiřuje svoje aktivity nad rámec samotného vysílání (Picard, 2005; Bardoel & 

Lowe, 2007) – vyuţívajíce technologických moţností spouští specializované digitální 

televizní kanály a rozhlasové stanice a tzv. nelineární sluţby neboli sluţby na vyţádání 

(on-demand). A to je oblast, kde uţ není moţné naplňování veřejného zájmu obhajovat 

omezenou kapacitou frekvencí vyuţitelných pro pozemní vysílání a z toho plynoucími 

překáţkami pro vstup do odvětví, protoţe „digitalizace způsobila konec omezeného 

počtu kanálů“ (Lowe, 2009). Je to navíc i oblast, která staví média veřejné sluţby do 

mnohem exponovanější pozice, v níţ uţ nejsou jejich oponenty pouze soukromí rozhla-

soví a televizní vysílatelé, nýbrţ také vydavatelské domy a firmy působící v segmentu 

nových médií (Lowe & Steemers, 2011). Všichni tito rivalové si chtějí zajistit co nejšir-

ší prostor pro svoje budoucí obchodní aktivity. Média veřejné sluţby se tím dostávají do 

mnohem těsnějšího konkurenčního vztahu s komerčními médii a zásadní otázkou zůstá-

vá, do jaké míry bude v budoucnu veřejným médiím dovoleno konkurovat soukromým 

provozovatelům
16

 (srov. Picard, 2005). 

Z politických, ekonomických a populistických důvodů se musí média veřejné sluţby legi-

timizovat mnohem zřetelněji, neţ tomu bylo dříve v případě vysílání veřejné sluţby. Musí 

prokázat schopnost vytvářet „pozitivní externality“, vyrovnávat „trţní selhání“ a produko-

vat zjevnou „veřejnou hodnotu“. Z toho vyplývá, ţe je nutné přehodnotit poslání veřejné 

sluţby pro sociální kontext, který vyţaduje propojení s občany jako s uţivateli a tvůrci 

v postmoderních podmínkách, v nichţ jsou ekonomické a konkurenční zájmy velmi mocné 

(…). Veřejná média ale musí zůstat konkurenceschopná – je to nezbytné pro dosaţení zdra-

vé společenské rovnováhy mezi kulturou a komercí (Bardoel & Lowe, 2007). 

Tvůrci mediální politiky na národní i unijní úrovni tedy budou mít podle Bardoe-

la a Lowea (2007) rozhodující roli při „redefinici evropského duálního systému“, v je-

hoţ rámci budou muset spravedlivě vyváţit často protichůdné zájmy soukromého pod-

nikání a veřejné sluţby. V duálním systému totiţ není ţádný vysílatel veřejné sluţby 

zcela izolován od tlaků trhu (Steemers, 2003). 

Konvergence: Veřejná služba a nové technologie 

Konvergencí médií rozumíme „soubor technologických změn, jejichţ podstatou 

je digitalizace dat a dramatický rozvoj moţností jejich přenosu“ (Jirák & Köpplová, 

2009) a které ve svém důsledku způsobují vzájemné přibliţování sekundárních, terciár-

                                                 
16 Jak upozorňují Bardoel & Lowe (2007), otázka konkurence se v souvislosti s veřejnoprávními médii mění v para-

dox. „Kdyţ jsou vysílatelé veřejné sluţby úspěšní, tak to komerční sektor povaţuje za pokřivení trhu. Ale kdyţ 

nejsou úspěšní dostatečně, tak podle komerčních médií ztrácí legitimitu a plýtvají veřejnými penězi.“ 
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ních (masových) a kvartérních (síťových) médií (ibid.). Ke konvergenci dochází jak 

v rovině produkce (digitální zpracování umoţňuje sdruţovat výrobu a distribuci mediál-

ních obsahů a vyuţívat stejné produkty na různých platformách), tak v rovině funkční či 

uţivatelské (tytéţ mediální obsahy můţeme konzumovat pomocí různých technologic-

kých rozhraní a zároveň můţeme za pouţití jediného technologického rozhraní konzu-

movat různé typy mediálních obsahů, které jsme dříve vnímali jako oddělené). 

Novým síťovým médiím, jejichţ vývoj pohání právě konvergence a digitalizace, 

se také připisuje kvalitativně odlišný vztah k publiku ve srovnání s „tradičními“ maso-

vými médii. Tento vztah je zaloţen na předpokládané interaktivitě síťových médií, tedy 

moţnosti aktivního podílu jednotlivých členů publika na konečné podobě konzumova-

ného sdělení (Jirák & Köpplová, 2009). Interaktivita „sugeruje dojem, ţe uţivatel je do 

komunikace více vtaţen a v ní angaţován a ţe je v ní rovnějším partnerem médiu, které 

nejen uţívá, ale které průběţně reaguje na jeho poţadavky a aktivně se přizpůsobuje 

jeho potřebám a zájmům. (…) Člen mediálního publika na sebe bere některé funkce 

editora a autora“ (ibid.). Součástí interaktivity je i moţnost jednotlivců v publiku určit 

kdy, v jaké podobě a v jakém pořadí budou mediální obsahy konzumovat. Vznikly tzv. 

nelineární sluţby nebo sluţby na vyţádání (on-demand).
17

 

Tyto změny významně oslabily jednolitost a souběh posluchačských či diváckých proţitků 

a změnily povahu masovosti komunikace umoţňované síťovými médii. (…) Uţivatel tím 

získal daleko větší vládu nad mediálním obsahem neţ doposud. V důsledku toho se relativ-

ně stejnorodé publikum „tradičních“ masových médií začalo ještě více fragmentovat (Jirák 

& Köpplová, 2009). 

Přesto, nebo spíše právě proto, ţe je konvergence v současném mediálním pro-

středí povaţována za „určující sílu“ (Bardoel & Lowe, 2007), nevyhnula se kritice auto-

rů z oblasti politické ekonomie komunikace. Konvergence médií byla podle nich v dis-

kurzu tvůrců mediální politiky chápána jako proces, který dá vzniknout novým trţním 

příleţitostem, a proto vyţaduje urychlenou liberalizaci mediálního sektoru a omezování 

role státu v oblasti vysílání a telekomunikací. Sampson & Lugo (2003) proto konver-

genci dokonce nazvali „neoliberálním trojským koněm“ a „ideologickou konstrukcí 

politiků a korporací“. 

                                                 
17 Pomocnou definici nabízí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních 

sluţbách, která lineární sluţbou rozumí simultánní sledování pořadů na základě programové skladby (např. televizní 

vysílání), zatímco nelineární sluţbou (resp. sluţbou na vyţádání) sledování pořadů v okamţiku zvoleném uţivatelem 

a na jeho individuální ţádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem (tento redakční aspekt je důle-

ţitý, neboť za sluţbu na vyţádání se pro účely směrnice nepovaţuje šíření audiovizuálního obsahu vytvořeného 

soukromými uţivateli za účelem sdílení a výměny v rámci zájmových společenství). 
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Základní otázka nicméně zůstává: Měli by vysílatelé veřejné sluţby vyuţívat 

technologického pokroku a rozšiřovat svou činnost nad rámec tradičního rozhlasového 

a televizního vysílání? Bardoel & Lowe (2007) jsou přesvědčeni, ţe poslání veřejné 

sluţby nelze odvozovat pouze od technologické podstaty vysílání. Média veřejné sluţby 

totiţ „nabízí jedinečný a prospěšný zdroj, poskytující tolik potřebnou protiváhu, která 

stimuluje silnou konkurenci nejen mezi kanály a programy, ale také, a to je stejně vý-

znamné, mezi přístupy k mediaci. To je onen puls, který tepe v srdci evropského duál-

ního systému“ (ibid.). A právě odlišný přístup k mediaci ve srovnání s komerčními pro-

vozovateli má podle mnohých autorů svoje opodstatnění i ve sféře síťových médií. 

Například Thomassová (2003) vnímá budoucí úlohu veřejné sluţby v kontextu 

tzv. informační společnosti (information society), resp. znalostní společnosti (knowl-

edge society). V takovém typu společnosti se totiţ rovný a univerzální přístup všech 

skupin občanů k relevantním informacím a interpretačním rámcům, v jejichţ distribuci 

sehrávají vysílací i tištěná média zásadní roli, stává předpokladem kvalitní veřejné sféry 

a participace na veřejném ţivotě. Média veřejné sluţby uţ nemohou tyto cíle naplňovat 

pouze pomocí televizního a rozhlasového vysílání – rovný přístup k informacím a vědě-

ní bude zajištěn jedině rozšířením veřejné sluţby na další distribuční platformy. „Média 

veřejné sluţby musí následovat svoje publikum všude tam, kde by se mohlo po jejich 

obsahu shánět“ (ibid.; srov. Jakubowicz, 2003). Podobně uvaţuje i Raboy (2003): 

V dnešním informacemi nasyceném prostředí nedostatek [vysílacích frekvencí – pozn. aut.] 

uţ není problémem, tím je přístup. Současná témata veřejné politiky se proto musí zaměřit 

na problémy způsobené informačním nadbytkem a zajistit, ţe tato hojnost informací je 

smysluplně přístupná občanům, nikoliv pouze zabalená jako obchodovatelná komodita ne-

bo zacílená na elity. (…) Potřeba zajistit přístup proto zůstává důleţitým podpůrným argu-

mentem pro působení veřejné politiky ve sféře komunikace. 

Jakubowicz (2007) ospravedlňuje rozšíření mandátu veřejné sluţby do sféry no-

vých médií potřebou zvyšovat digitální gramotnost a rozšiřovat dovednosti nutné k pl-

nohodnotnému ţivotu v rámci informační společnosti, coţ by podle něj mělo zmírnit 

důsledky vyplývající z existence tzv. digitální propasti (digital divide). Murdock (2005) 

se zase vyslovuje pro vytvoření sdíleného digitálního prostoru (digital commons), 

v němţ by měla média veřejné sluţby spolupracovat s dalšími veřejnými a občanskými 

iniciativami, protoţe „v době sílící individualizace a komercializace potřebujeme znovu 

vynalézt veřejnou doménu víc neţ kdykoliv předtím“ (ibid.). Veřejná média by dokonce 

měla hrát stěţejní roli při budování této digitální sféry jako „propojeného prostoru defi-
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novaného odmítnutím komerčních překáţek
18

 a společným závazkem ke svobodnému 

a univerzálnímu přístupu, reciprocitě a spolupráci“ (ibid.). 

Význam veřejné sluţby v informační společnosti důrazně podpořila Rada Evro-

py, která v Doporučení výboru ministrů členským státům o poslání médií veřejné sluţby 

v informační společnosti
19

 (Rada Evropy, 2007) konstatovala, ţe úkoly veřejné sluţby 

by měly být vykonávány prostřednictvím rozmanitých platforem a sluţeb a ţe státy mu-

sí médiím veřejné sluţby „zaručit v novém digitálním prostředí rozhodující postavení“ 

a „umoţnit jim pouţívat nové technické prostředky k tomu, aby lépe naplňovala svoje 

poslání, adaptovala se na rychlé změny v současné mediální a technologické krajině 

a na nové divácké a posluchačské návyky a očekávání publika“ (ibid.). Členské země by 

měly vytvořit vhodné legislativní, finanční a technologické podmínky k tomu, aby man-

dát veřejné sluţby mohl být vykonáván za pouţití „nejmodernějších technologií“ (ibid.), 

přičemţ musí být zajištěn univerzální přístup k médiím veřejné sluţby „všem jednotliv-

cům a sociálním skupinám, včetně menšin a znevýhodněných skupin“ (ibid.). Doporu-

čení dále říká, ţe: 

S ohledem na měnící se uţivatelské návyky by měla být média veřejné sluţby schopná na-

bídnout jak plnoformátové, tak specializované sluţby, stejně jako personalizované interak-

tivní sluţby a sluţby na vyţádání. Měla by se obracet ke všem generacím, ale zvláště by 

měla do aktivních forem komunikace zapojit mladší generaci (ibid.). 

Podobný postoj zaujal také Evropský parlament ve svém Usnesení o veřejno-

právním vysílání v digitální době z roku 2010
20

 (Evropský parlament, 2010), v němţ 

potvrdil „nezbytnost zachování nezávislého, silného a dynamického veřejnoprávního 

vysílání a nutnost přizpůsobit toto vysílání poţadavkům digitální doby“. Parlament vý-

slovně říká, ţe „mají-li veřejnoprávní sdělovací prostředky plnit své úkoly, (…) musí 

být náleţitě financovány z veřejných prostředků a podílet se na příslušných nových 

technologiích a platformách“ a dále vyzval 

(…) členské státy, aby zajistily dostatečné zdroje umoţňující veřejnoprávním vysílacím 

společnostem vyuţívat nových digitálních technologií; 

(…) veřejnoprávní vysílací společnosti, aby vytvořily struktury, které jim umoţní nabízet 

zajímavý a kvalitní obsah online s cílem zasáhnout mladé, kteří přicházejí se sdělovacími 

prostředky do styku téměř výhradně prostřednictvím internetu. 

                                                 
18 V původním anglickém textu byl pouţit výraz „commercial enclosure“. 
19 Pro plný text dokumentu (v angličtině) viz Přílohu č. 3. 
20 Pro plný text dokumentu viz Přílohu č. 2. 
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Poněkud střízlivější stanovisko vyjádřila Evropská komise (2009), která se do-

mnívá, ţe by „veřejnoprávní vysílací organizace měly mít moţnost vyuţít ve prospěch 

společnosti příleţitostí, které nabízí digitalizace a diverzifikace distribučních platforem 

na technologicky neutrálním základě“. Komise zároveň potvrdila, ţe za účelem splnění 

úkolů veřejné sluţby v digitálním prostředí tyto organizace mohou vyuţívat při posky-

tování sluţeb na nových platformách státní podporu a „uspokojovat tak zájmy široké 

veřejnosti stejně jako speciální zájmy, a to za předpokladu, ţe (…) nemají nepřiměřené 

účinky na trh, které nejsou pro plnění veřejné sluţby nezbytné“ (ibid.). 

Současně s tím, jak se formuje mediální politika v této oblasti, reagují na techno-

logický vývoj i samotné organizace veřejné sluţby a mění formulaci statutů, kodexů 

a jiných dokumentů, na jejichţ základě vykonávají své poslání. Stále častěji se přitom 

prosazuje tzv. přístup neutrální platformy (platform-neutral approach), jenţ vnímá ve-

řejnou sluţbu jako poskytování obsahu všemi relevantními způsoby, které publiku vy-

hovují
21

 (Bardoel & Lowe, 2007). „Vysílatelé veřejné sluţby přijali pragmatický postoj, 

protoţe si uvědomili, ţe věrnost tradičnímu puristickému étosu by znamenala margina-

lizaci, ztrátu veřejné podpory a oprávnění k veřejnému financování“ (Steemers, 2003). 

Aby si tedy udrţela přijatelnou míru popularity u publika, budou muset média veřejné 

sluţby sestavit komplexní portfolio lineárních i nelineárních platforem, kanálů a sluţeb 

(Bardoel & Lowe, 2007). Stěţejním imperativem přitom zůstává, ţe portfolio jako celek 

si musí udrţet univerzální charakter, i kdyţ mohou být některé sluţby či platformy za-

měřeny na konkrétní skupiny publika. Jinak by veřejná sluţba nemohla dostát svému 

závazku obsluhovat všechny skupiny společnosti a poskytnout jim rovný přístup k ob-

sahu (Jakubowicz, 2003). 

Stále je přitom potřeba mít na paměti, upozorňují Bardoel & Lowe (2007), ţe 

jakkoli vývoj přináší nové a nové mediální platformy, neznamená to, ţe tradiční lineární 

vysílání nemá ţádnou budoucnost. „Vývoj médií byl vţdy spíše kumulativní neţ substi-

tutivní, takţe můţeme docela dobře očekávat, ţe lineární média budou v dohledné bu-

doucnosti pokračovat“ (Jakubowicz, 2007). I kdyţ mnoţství času věnovaného obzvláště 

sledování televize „můţe v nejlepším pozvolna růst, ale spíše bude pomalu klesat“ 

(Bardoel & Lowe, 2007), pořád platí, ţe recipienti si v kaţdodenní praxi volí paralelně 

                                                 
21 Jak poznamenávají Bardoel & Lowe (2007), většina národních vlád v Evropě dovoluje médiím veřejné sluţby ve 

svých zemích rozvíjet aktivity v digitálním prostoru a na počítačových sítích. Škála, rozsah a způsob financování 

těchto nových sluţeb se nicméně liší. „Není ţádným překvapením najít značné rozdíly v tom, do jaké míry je rozvoj 

veřejnoprávního vysílání v oblasti nových médií podporován, omezován nebo dokonce vůbec zmíněn v legislativě“ 

(ibid.). Lze ovšem předpokládat, ţe tento stav se v posledních letech průběţně mění. 

 



[18] 

 

   

různá média podle toho, které z nich dokáţe nejlépe uspokojit jejich potřeby (ať uţ 

z důvodů technologických, ekonomických či jiných): 

Rozhlasové a televizní vysílání si v kaţdodenním společenském ţivotě udrţuje svou oblibu 

z docela praktických důvodů. Bude tomu tak i nadále, dokud jednotlivci a společnosti bu-

dou cítit potřebu posilovat soudrţnost a integraci, která můţe být snadno a hospodárně za-

jištěna pouze prostřednictvím masových médií. Ta zůstávají nejúčinnější platformou pro ta-

kový způsob komunikace, který vytváří široce sdílené veřejné fórum (…) k zachování 

zdravé demokratické a pluralitní společnosti (ibid.). 

Publikum jako partner 

Třetí dimenzí proměny PSB na PSM je hledání nového vztahu k publiku a obec-

ně společnosti, jíţ mají média veřejné sluţby dle svého mandátu slouţit. Bardoel & 

Lowe (2007) to prostě shrnují jako posun od (jednosměrného) přenosu k (obousměrné) 

komunikaci. Vysílatelé veřejné sluţby se podle nich musí stát komunikátory veřejné 

sluţby (public service communicators): 

Kombinace jednosměrných technologií a paternalistického, osvícensky orientovaného pří-

stupu vytvořila v posledních osmdesáti letech nabídkově (tlakem) řízenou organizační kul-

turu PSB. Nyní je potřeba vytvořit pro PSM poptávkově (tahem) řízenou organizační kultu-

ru. (…) Tato změna mentality má rozhodující význam a je poměrně komplikovaná (ibid., 

srov. také Jakubowicz, 2007). 

Je pravdou, ţe myšlenka poptávkově orientovaného přístupu k publiku můţe 

v souvislosti s veřejnou sluţbou znít jako výzva k přijetí principů, na nichţ je zaloţeno 

fungování komerčních médií. Jádrem tohoto argumentu je však spíše změna chápání 

publika jako pasivní entity k chápání publika jako skupině aktivních uţivatelů (viz také 

předchozí část o konvergenci). Tradiční vysílání totiţ představuje jednosměrný přenos, 

jehoţ jádrem je tvorba pořadů pro „publikum, jemuţ se připisuje velmi pasivní role. 

Jeho primární aktivitou je dávat pozor. Publikum je obvykle definováno jako cílová 

skupina a úspěch se hodnotí na základě kvantitativních ukazatelů“ (ibid.). Bardoel & 

Lowe (2007) se ovšem domnívají, ţe tento způsob vztahování se k publiku, který je 

hluboce zakořeněn v profesní identitě televizních a rozhlasových tvůrců, není adekvátní 

pro praktické fungování v reţimu PSM (srov. Jakubowicz, 2007). „Média veřejné sluţ-

by nyní stojí tváří v tvář publiku, které chce komunikovat“ (Jakubowicz, 2007). Budou 

proto muset být schopna nabídnout „personalizovanou veřejnou sluţbu“ v poptávkou 

řízeném online prostředí (Jakubowicz, 2003). Jejich cílem by mělo být vytvoření „ko-

munity uţivatelů“ a „sociální sítě partnerů“, kteří budou v neustálém dialogu s organi-
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zací veřejné sluţby (Jakubowicz, 2007), čímţ bude dosaţeno „odpovědnosti a účasti 

veřejnosti při určování směru, kterým by se měla organizace vydat“ (ibid.). 

Tento poţadavek změny ve vnímání publika je podle Bardoela a Lowea (2007) 

do určité míry determinován také generační proměnou. Obecně uznávaným problémem 

je totiţ nerovnováţná věková struktura publika veřejnoprávních médií – zatímco starší 

lidé tvoří jeho podstatnou část, velké mnoţství mladých lidí veřejným médiím příliš 

nevěnuje pozornost
22

 (ibid.). A jsou to právě příslušníci mladé generace, kteří patří 

k těm nejaktivnějším uţivatelům internetových sluţeb a pouţívají relativně dostupné 

nástroje k tvorbě vlastního obsahu, který na síti následně publikují, vzájemně jej mezi 

sebou sdílejí a kolektivně spolupracují na jeho dalším rozvíjení. Stírají tak hranici mezi 

producenty a příjemci mediálních obsahů a stávají se prozumenty
23

 (Toffler & Toffler, 

2006) či produsery
24

 (Bruns, 2008) neboli vytvářejí „mosty mezi profesionální a ama-

térskou oblastí“ (McQuail, 2009). 

Pod vlivem těchto společenských trendů by se měla média veřejné sluţby naučit 

komunikovat se členy svého publika jako s partnery, vnímat potřeby společenských 

skupin i jednotlivců a umoţnit jim aktivní participaci na výkonu veřejné sluţby (Bardo-

el & Lowe, 2007). Nejenţe to lze za pomoci nových technologií realizovat podstatně 

snadněji, neţ tomu bylo dříve, ale je to ţádoucí i ze sociálního hlediska. Současné pub-

likum se stále více fragmentuje a individualizuje a například Jakubowicz (2007) je pře-

svědčen, ţe v důsledku toho je třeba posilovat vědomí sdíleného veřejného prostoru 

a sociální soudrţnosti, coţ je jeden z úkolů veřejné sluţby. V opačném případě totiţ 

hrozí, ţe široké moţnosti personalizace mediální nabídky v prostředí síťových médií 

nepomohu vzájemnému poznávání sociálních skupin, vytváření sdílených hodnot a kon-

senzu, ale spíše způsobí další fragmentaci a polarizaci společnosti (Sunstein, 2001). 

Tyto technologie zcela umoţní dívat se jen na to, co se člověku uţ líbí, a setkávat se jen 

s těmi názory, se kterými uţ souhlasí. V situaci, kdy jsou pohledy na svět stále více polari-

zovány a vyjednávání překonávající odlišnosti, zaloţené na respektu a znalostech, je ţivot-

ně důleţité pro fungující rozhodování, představuje toto vymílání kolektivního prostoru vý-

znamnou hrozbu pro demokratickou kulturu (Murdock, 2005). 

Podle Murdocka (2005) mohou právě média veřejné sluţby této hrozbě čelit tím, 

ţe udrţí alespoň minimální základnu sdílené zkušenosti. Podobné argumenty nabízí také 

                                                 
22 Na tento fenomén ostatně upozornila Rada Evropy i Evropský parlament (viz výše). Obě instituce doporučily člen-

ským státům podporovat rozvoj veřejné sluţby v digitálním prostředí mj. i proto, aby ke svým sluţbám a obsahu lépe 

dokázaly přitáhnout mladší generace. 
23 Přesmyčka pochází z kombinace slov producent a konzument (v angličtině producer + consumer = prosumer). 
24 Termín vznikl kombinací anglických slov producer + user = produser. 
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Curran (2000), kdyţ hovoří o televizi veřejné sluţby jako o „klíčovém mediálním sekto-

ru“, který jakoţto integrující prvek posiluje funkčnost demokratického procesu. 

Budování těsnějšího vztahu s publikem má nicméně pro poskytovatele veřejné 

sluţby rovněţ ekonomický význam. Podle Picarda (2005) totiţ současná spotřebitelská 

mediální kultura vytváří situaci, v níţ jsou publika ochotna platit jen za ty mediální pro-

dukty a sluţby, jeţ opravdu pouţívají a o které mají zájem. Proto předpokládá, ţe nedo-

káţe-li poskytovatel veřejné sluţby svoje publikum přesvědčit o hodnotě, kterou jeho 

produkty a sluţby přináší, ochota platit koncesionářské poplatky se bude sniţovat: 

… vysílatelé veřejné sluţby musí vyvíjet trvalé a soustředěné úsilí k podpoře a upevnění 

vztahů s publikem (…), aby si zajistili a udrţeli politickou podporu pro vysílání veřejné 

sluţby a financování prostřednictvím koncesionářských poplatků (ibid.). 

V tom se shoduje s Lowem (2009), podle něhoţ „média veřejné sluţby doufají, 

ţe prosazování větší otevřenosti vůči zapojení veřejnosti posílí podporu ze strany publi-

ka a tvůrců mediální politiky“. Tato snaha je zčásti dána „stále hlubším porozuměním 

tomu, ţe ţivotaschopnost instituce veřejné sluţby závisí na tom, do jaké míry budou 

lidé, kteří za ni platí a pouţívají její sluţby, přesvědčeni o smysluplnosti takto utrace-

ných peněz“ (ibid.). 

Tato strategie ovšem vyţaduje velmi pečlivé zvaţování, kam aţ při budování 

vztahů s publikem zajít. Bardoel & Lowe (2007) poukazují na riziko, ţe v médiích ve-

řejné sluţby by mohl převáţit komercialismus a obchodní logika, čímţ by došlo 

k podlomení étosu veřejné sluţby, od něhoţ se odvíjí společenská legitimita těchto or-

ganizací.
25

 Navíc Lowe (2009) upozorňuje ještě na jednu podstatnou skutečnost, totiţ ţe 

mnohé se v diskusi okolo participace veřejnosti soustřeďuje hlavně na to, co umoţňuje 

komunikace prostřednictvím internetu. „Je snadné pustit se do takového způsobu myš-

lení, který předpokládá, ţe veškerá participace se uskutečňuje v online prostředí,“ 

a přitom opomenout, ţe existuje více způsobu participace, které si zasluhují uváţení 

(např. prostřednictvím dopisů, telefonátů či přímé účasti tváří v tvář). Jedná se o velmi 

sloţitou problematiku, v níţ se odpovědi na mnohé otázky stále ještě hledají, protoţe se 

objevilo „mnoho nejasností a rozporů v tom, jak by měla být veřejnost zapojena, nebo 

lépe řečeno, jaké by měla mít moţnosti se zapojit“ (ibid.). 

                                                 
25 To má patrně na mysli i McQuail (2009), kdyţ zdůrazňuje, ţe v rámci veřejné sluţby „existuje pnutí mezi dosaho-

váním cílů určených společností ve veřejném zájmu a naplňováním poţadavků publika jako souboru spotřebitelů na 

mediálním trhu. Bez cílů ve veřejném zájmu nemá smysl pokračovat, ale bez publika nelze dosáhnout cílů veřejné 

sluţby.“ 
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Co to znamená pro obsah? 

Aby byla transformace veřejné sluţby úspěšná, musí mediální organizace podle 

tvůrců konceptu PSM najít také nový způsob zacházení s obsahem. V důsledku techno-

logických změn popsaných výše je nezbytné nastavení takové strategie, která umoţní 

vyuţívat ţánry a programové formáty napříč různými mediálními platformami (cross-

media/cross-platform strategies). Příkladem takového postupu je „třistašedesátistupňový 

zakázkový systém“ (360° Commissioning System) uplatňovaný v britské BBC, který 

jako podmínku pro poskytnutí finančních zdrojů vyţaduje, aby tvůrci „koncipovali pro-

jekty jako multimediální a vyuţitelné pro různé platformy uţ od počátku, tj. před zahá-

jením samotné výroby“ (Bardoel & Lowe, 2007). Výrobní proces tedy nezačíná vývo-

jem samotného rozhlasového nebo televizního pořadu jako dříve, ale spíše vytvořením 

základního konceptu, který je následně rozpracován a vyuţíván v různých formátech na 

různých platformách (srov. Jenkins, 2008: transmediální vyprávění). Zvládnout takový 

proces znamená změnit pracovní kulturu a mentalitu, coţ si „tradičně vyškolení rozhla-

soví nebo televizní tvůrci dosud zcela neosvojili, pokud to vůbec správně pochopili“ 

(Leurdijk, 2007). 

S tím souvisí také změny organizační struktury celých organizací, při nichţ se 

z divizí zaměřených na konkrétní mediální platformu (např. rozhlasová redakce, tele-

vizní redakce atd.) stávají oddělení orientovaná spíše na tvorbu konkrétního ţánru nebo 

formátu bez ohledu na to, kterým kanálem se k publiku dostává
26

 (platform-neutral). 

Fungování v prostředí, v němţ se vyţaduje schopnost reformátovat obsah na mí-

ru té či oné mediální platformě, s sebou nese také posun od výroby „produktů“ k posky-

tování „sluţeb“. Zatímco v tradičním lineárním vysílání je produktem ohraničený pro-

gram, programové schéma či pořad, na úrovni síťových médií nelze uvaţovat o jednot-

livých programech a pořadech jako o „produktech“ – obsah se neustále vyvíjí, je aktua-

lizován a stává se spíše „sluţbou“. Multimediální obsah je tedy třeba chápat méně jako 

uzavřený či ohraničený produkt a více jako kontinuální proces, jehoţ hodnota je zaloţe-

na na akumulaci a opakovaném přístupu, nikoliv na jednorázovém pouţití (srov. Bardo-

el & Lowe, 2007). 

Jako v předchozí oblasti rozvoje PSM, i zde existuje riziko přílišného osvojení si 

komerčních postupů a obchodní praxe. Bardoel & Lowe (2007) uznávají, ţe je stále 

těţší načrtnout zřetelnou dělicí linii mezi obsahem soukromých a veřejných médií. 

                                                 
26 Typickým příkladem je tzv. integrovaný newsroom, který současně zajišťuje výrobu zpravodajství pro tištěné 

vydání i internetový zpravodajský server, pro televizní vysílání a online zpravodajství apod. 
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Všichni se snaţí nabízet tematické a specializované kanály, doplňkové sluţby a vyuţí-

vají zahraniční akviziční formáty. Veřejná média se tak dostávají mezi dvě protichůdné 

síly popularity a sociální odpovědnosti, coţ vytváří paradoxní situaci: 

Aby média veřejné sluţby dostála svým povinnostem, musí to být masová média pravidelně 

uţívaná všemi občany. Jejich obsah a sluţby ale současně musí být odlišitelné. Odlišitel-

nost s sebou přitom nese riziko odcizení masového publika (Bardoel & Lowe, 2007; srov. 

také Steemers, 2003 a Jakubowicz, 2003). 

Nalezení hranice této odlišitelnosti (distinctiveness) od komerční nabídky před-

stavuje jeden z nejtěţších úkolů při přechodu od PSB k PSM. Důleţité je přitom udrţení 

vysokých etických a kvalitativních standardů: 

Vysílání veřejné sluţby je „ostrovem důvěry“, který je v současném stále více komerčním 

a fragmentovaném mediálním prostředí důleţitější neţ kdy dřív. Zásadní výzvou z hlediska 

obsahu je pro PSM udrţení této důvěry pomocí editorské vytříbenosti, která je jedinečnou 

součástí značky veřejné sluţby (ibid.). 

Podle Jakubowicze (2007) by pro média veřejné sluţby měla být primárním úko-

lem podpora domácí audiovizuální produkce udrţováním vysokého podílu původních 

domácích děl v programové nabídce, zachování lokálních a regionálních televizních 

kanálů, rozhlasových stanic a produkčních center a zadávání výroby pořadů a multime-

diálního obsahu nezávislým producentům ze všech regionů dané země. 

Shrnutí 

V předcházejícím textu byly na základě rešerše literatury podrobně popsány čtyři 

základní dimenze, v jejichţ rámci probíhá transformace vysílání veřejné sluţby na mé-

dia veřejné sluţby. Pro přehlednost nyní shrneme základní body do tabulky, coţ umoţní 

lépe porovnat vlastnosti obou zkoumaných konceptů (viz Tabulku 1 na str. 23).  
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Tabulka 1: Srovnání základních parametrů PSB a PSM 

 PSB 
vysílání veřejné služby 

(public service broadcasting) 

PSM 
média veřejné služby 
(public service media) 

Veřejná služba 
v duálním systému 

 dominantní postavení veřejné 
služby v duálním systému legi-
timizováno společenskou odpo-
vědností a veřejným zájmem 

 omezená kapacita vysílacího 
spektra 

 bariéry vstupu do odvětví, ome-
zený počet konkurentů 

 oslabené postavení veřejné 
služby v duálním systému legi-
timizováno ochranou trhu 
a hospodářské soutěže 

 „neomezený“ počet kanálů 
a konkurentů v digitálním pro-
středí 

 poslání a funkce definovány na 
základě „veřejné hodnoty“ 

Technologie  analogové rozhlasové a televizní 
vysílání 

 digitální rozhlasové a televizní 
vysílání 

 lineární i nelineární služby na 
telekomunikačních sítích 

 princip technologické neutrality 

Vztah k publiku  „pasivní“ publikum 

 jednosměrný přenos z centra na 
periferii (masová komunikace) 

 „osvícenské“ či „paternalistické“ 
poslání 

 „aktivní“ publikum 

 interaktivita (síťová komunikace) 

 publikum jako „partner“ 

Obsah  jádrem jsou rozhlasové/televizní 
pořady 

 jádrem je koncept využitelný 
napříč různými žánry a formáty 
v multimediálním prostředí 
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3. Cíl práce a metodika 

Ve třetí kapitole se pokusíme vymezit cíl práce, formulovat výzkumné otázky 

a alespoň v základních obrysech nastínit metodiku, kterou si autor pro dosaţení tohoto 

cíle zvolil. V obou případech přitom budeme vycházet zejména z předem schválených 

tezí diplomové práce. Popis metodického postupu bude poté doplněn na základě rešerše 

příslušné literatury. 

3.1 Cíl práce 

Celá studie je jiţ od počátku usměrňována konceptuálním rámcem představeným 

ve druhé kapitole. Ten nejen určil podobu přehledu literatury, ale bude se od něj odvíjet 

i cíl práce a výzkumné otázky. 

Primárním cílem práce je prověření relevance konceptu PSM, resp. procesu 

transformace vysílání veřejné sluţby na média veřejné sluţby, v českém prostředí. 

Předmětem zkoumání budou dvě organizace veřejné sluţby – Česká televize (ČT) 

a Český rozhlas (ČRo)
27

 – a jejich proměny iniciované vývojovými trendy ve čtyřech 

základních oblastech navrţených v literárním přehledu (mediální politika, technologie, 

publikum a obsah). Sledované období bude omezeno na léta 2005 aţ 2012 (od začátku 

digitalizace pozemního televizního vysílání do současnosti). 

Výběr předmětu studie ovlivnilo několik faktorů. Rozhodující přitom bylo, ţe se 

jedná se o české poskytovatele veřejné sluţby, o nichţ má autor práce jisté povědomí, 

předpokládá u nich dobrou dostupnost vstupních dat a přirozeně se jevily jako nejvhod-

nější vzhledem k tomu, ţe diplomová práce bude předloţena a obhajována na české 

akademické půdě. Neméně důleţitým vodítkem byl ovšem i vedlejší účel diplomové 

práce. Tím je přenesení konceptuálního rámce PSM do českého prostředí a vřazení 

zkoumaných organizací do mezinárodního kontextu. Na základě hlavního i vedlejšího 

cíle diplomové práce byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

 Došlo ve sledovaném období v mediální politice a v legislativním pojetí mé-

dií veřejné sluţby na národní úrovni k nějakým změnám, které vykazují po-

dobnost či jiným způsobem reagují na trendy popisované v teoretické části? 

                                                 
27 Ačkoliv se do skupiny tzv. veřejnoprávních médií v ČR obvykle řadí i Česká tisková kancelář (ČTK), v analýze 

bude ponechána stranou. Jakoţto zpravodajská agentura většinou nemá přímý kontakt s publikem, protoţe obsah, 

který vytváří, není určen pro konečného příjemce (nýbrţ slouţí jako vstup pro výrobu obsahu v jiných mediálních 

organizacích). Její veřejnoprávní status se také liší např. v tom, ţe není financována z veřejných zdrojů, ale svůj 

provoz plně hradí z příjmů získaných vlastní činností. 
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 Jak činnost a vývoj České televize a Českého rozhlasu ve sledovaném období 

reflektovaly proměny technologie, obsahu a přístupu k publiku charakteristic-

ké pro transformaci vysílání veřejné sluţby na média veřejné sluţby? Jaké 

shodné znaky s konceptem PSM v současnosti vykazují, kde se naopak liší? 

Formulace výzkumných otázek je relativně obecná – autor vychází z předpokla-

du, ţe v kvalitativním výzkumu je moţné v průběhu sběru a analýzy dat výzkumné 

otázky postupně zpřesňovat, neboť „v mnoha případech analýza směruje výzkumníka 

k novým zdrojům dat. (…) Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat sklá-

danku, jejíţ konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu 

sběru a poznávání jeho částí“ (Hendl, 2008). 

3.2 Metodika 

Jako nejvhodnější postup ke splnění cílů diplomové práce byla vybrána metoda 

případové studie (case study), která se řadí mezi základní přístupy uplatňované v kvali-

tativním (interpretativním) výzkumu. Případová studie se zaměřuje na hloubkový popis 

a rozbor jednoho nebo několika málo případů, o nichţ se snaţí shromáţdit co největší 

mnoţství relevantních dat z různých zdrojů. Smyslem řádně provedené případové studie 

by mělo být komplexní zachycení sloţitosti případu a popis vztahů v jejich celistvosti 

při zohlednění kontextových a lokálních podmínek. Lze při tom uplatnit různé postupy 

kvantitativního i kvalitativního charakteru. Pokud se jedná o studii zpracovávající více 

případů (jako je tomu v této práci, která bude zkoumat dvě mediální organizace, tedy 

dva případy), můţe být provedena i vzájemná komparace těchto případů (Hendl, 2008). 

Metodu případové studie nabízí Hendl (2008) coby vhodný nástroj ke zkoumání 

organizací a institucí. Mezi moţné cíle studií tohoto druhu řadí mj. deskripci a analýzu 

procesů změn a adaptace, popřípadě jejich evaluaci. S ohledem na cíle předkládané prá-

ce tedy povaţuje autor případovou studii za vyhovující postup. Pro analýzu chování 

mediálních organizací a principů, jimiţ se řídí jejich fungování, ji ostatně doporučují 

také Trampota & Vojtěchovská (2010). Ti metodu doplňují o pouţití propozic, na zá-

kladě kterých jsou formulovány a vyhodnoceny výzkumné otázky. Pro účely této studie 

poslouţí jako propozice základní parametry modelů PSB a PSM představené v předcho-

zí kapitole na základě teoretické rešerše. Jak upozorňuje Hendl (2008), ve všech varia-

cích případové studie „hrají významnou roli dosavadní teorie, jeţ je moţné ve studii 

aplikovat. (…) Teorie určuje, která data budou pro nás mít největší význam“. 
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Z čeho ale budou tato data čerpána, neboli jaký si autor zvolil podkladový mate-

riál? Nejvýznamnějším zdrojem budou veřejně dostupné primární dokumenty a archivní 

data, a to v tištěné i elektronické podobě (např. výroční zprávy, ročenky, statistiky, zápi-

sy z jednání, statuty organizací, internetové stránky, legislativa aj.), a sekundární mate-

riály vztahující se k činnosti zkoumaných organizací (např. výstupy masových médií, 

především tištěných i elektronických titulů specializovaných na oblast médií a komuni-

kace). Při zpracování podkladových materiálů bude vyuţita technika analýzy a interpre-

tace dokumentů. Umoţní-li to situace, pokusí se autor získat informace také prostřed-

nictvím osobního rozhovoru s vybranými představiteli zkoumaných mediálních organi-

zací, u nichţ je moţné předpokládat, ţe z hlediska svého dosavadního pracovního půso-

bení mají k tématu diplomové práce co říci. 

Shromáţděná data budou průběţně vyhodnocována porovnáváním s propozice-

mi, které plní funkci jakési normativní předlohy. Tuto techniku analýzy dat v případové 

studii označuje Hendl (2008) jako „porovnání se zvolenou konfigurací hodnot“. 

Tento způsob porovnává empiricky získaná data s určeným vzorem (…). Pokud výsledková 

konfigurace souhlasí, výsledek potvrzuje nějaké tvrzení. Vzorové konfigurace odvodíme 

z teorie, kterou pouţíváme k explanaci daného případu (ibid.). 

Při pouţití metod kvalitativního výzkumu bychom neměli opomenout rizika 

a omezení, která se s těmito výzkumnými postupy pojí. Jelikoţ jsou techniky kvalitativ-

ního výzkumu relativně málo standardizované (zejména ve srovnání s přístupem kvanti-

tativním), výzkum se obtíţně replikuje a poznatky získané zkoumáním jednotlivého 

případu či několika případů lze jen těţko zobecnit. V neposlední řadě hraje roli 

i subjektivita výzkumu – výsledky mohou být ovlivněny tím, ţe výzkumník zaujímá 

k předmětu zkoumání příliš těsný vztah a můţe do procesu sběru a interpretace dat pro-

mítat svoje osobní preference (Hendl, 2008; Trampota & Vojtěchovská, 2010). Navzdo-

ry všem úskalím zvoleného postupu se však autor domnívá, ţe se jedná o přijatelný me-

todický postup, který mu umoţní nalézt odpověď na to, jak daleko Česká televize 

a Český rozhlas pokročily ve své transformaci z vysílatelů veřejné sluţby na média ve-

řejné sluţby a ke kterému z těchto dvou modelů mají v současné době blíţ. 
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4. Regulace duálního systému v ČR 

V této části bude podrobně rozebrán vývoj mediální politiky ve sledovaném ob-

dobí (2005–2012) se zřetelem na změny v regulaci duálního systému a jejich dopady na 

postavení České televize a Českého rozhlasu. Kapitola se tedy vztahuje k první oblasti 

transformace PSB na PSM (viz Tabulku 1 na str. 23). Zbylé tři oblasti (týkající se tech-

nologie, obsahu a publika) jsou zařazeny v následujících dvou kapitolách věnovaných 

České televizi a Českému rozhlasu samostatně. 

4.1 Liberalizace televizního trhu 

Nejvýznamnější změny mediální politiky v uplynulých osmi letech byly vyvolá-

ny digitalizací zemského televizního vysílání.
28

 Televizní digitalizace byla stěţejním 

procesem, který nejen na úrovni technologické a obsahové, ale také politické a právní 

určoval vývoj mediálního prostředí v České republice. 

Podstatou digitalizace je převod analogových dat do binárního kódu a jejich 

komprese. Digitální vysílání tedy umoţňuje hospodárnější vyuţití omezené kapacity 

přírodního kmitočtového spektra
29

 a z hlediska vládní politiky je proto důleţitá přede-

vším digitalizace pozemního vysílání.
30

 Takto obhajovala potřebu digitalizace vláda 

v důvodové zprávě k návrhu zákona č. 304/2007 Sb. (tzv. digitální novely): 

Přechod na digitální vysílání je z celospolečenského hlediska významným krokem, který 

nejširší veřejnosti nabídne nejen novou kvalitu a širší nabídku televizních programů, ale 

umoţní jí vstup do zcela nového informačního prostředí v oblasti rozvíjejících se interak-

tivních sluţeb. Přínosem digitálního televizního vysílání pro spotřebitele je ve srovnání 

s analogovou televizí širší obsahová nabídka daná větším počtem televizních programů, 

větší působivost a realismus pro diváka umoţněný vylepšením kvality obrazu a zvuku, zvý-

šená flexibilita příjmu na přenosných a mobilních zařízeních a rozšířené informační sluţby 

vedoucí díky interaktivitě k větší participaci diváků (PSP ČR, 2007). 

V souvislosti s navýšením kapacity kmitočtového spektra co do počtu šířených 

televizních programů se vláda v roce 2007 rozhodla prosadit systémovou změnu ve způ-

sobu udělování licencí k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání. Tehdejší právní 

                                                 
28 Pro informace o digitalizaci zemského rozhlasového vysílání viz podkapitolu 6.1. 
29 Pozemní digitální vysílání je uspořádáno do tzv. multiplexů neboli souhrnných datových toků, které se skládají ze 

čtyř aţ pěti televizních programů, několika rozhlasových stanic a doplňkových sluţeb. Jeden multiplex odpovídá 

jedné vysílací frekvenci – zabírá tedy v zemském vysílání stejné místo, jaké by potřeboval jeden kaţdý televizní 

kanál, pokud by vysílal analogově (Pouperová, 2010). 
30 Přechod na digitální vysílání v kabelových a satelitních systémech není závislý na koordinaci ze strany státu, jeli-

koţ tyto systémy nevyuţívají vzácný zdroj v podobě přírodního frekvenčního spektra, jako je tomu v případě terest-

rického vysílání (Pouperová, 2010). 
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úprava totiţ pro udělování licencí k zemskému vysílání uplatňovala relativně přísný 

reţim regulace, který byl původně vytvořen pro analogové vysílání, protoţe předpoklá-

dal, ţe „na trhu je více potenciálních provozovatelů televizního vysílání neţ moţných 

volných pozic“ (PSP ČR, 2007). Řízení o udělení licence se v tomto případě zahajovalo 

z podnětu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a součástí licenčního řízení bylo ve-

řejné slyšení o programové skladbě a licenčních podmínkách navrhovaných jednotlivý-

mi účastníky. Při rozhodování o udělení licence poté hodnotila Rada ve správním řízení 

například ekonomickou, organizační a technickou připravenost ţadatelů k zajištění vysí-

lání, transparentnost vlastnických vztahů ve společnostech ţadatelů, přínos programové 

skladby navrhované ţadateli k rozmanitosti stávající nabídky programů, zastoupení ev-

ropské tvorby, přínos ţadatelů pro rozvoj původní tvorby či zajištění potřeb menšin 

(Pouperová, 2010). V licenčním řízení byli účastníky všichni ţadatelé a Rada svým roz-

hodnutím udělila licenci jednomu z nich, jehoţ „nabídku“ posoudila na základě zákon-

ných kritérií jako nejlepší, a zároveň zamítla ostatní ţádosti. Úspěšný uchazeč poté mu-

sel vysílat takový program, na jehoţ základě mu byla licence přidělena. Na udělení li-

cence neměl nikdo z ţadatelů právní nárok. 

Licence k analogovému televiznímu vysílání se ale vzhledem k probíhající digi-

talizaci jiţ neudělovaly. S ohledem na skutečnost, ţe digitální sítě umoţňovaly do éteru 

umístit větší počet televizních kanálů neţ sítě analogové a pro úspěšné dokončení digi-

talizace bylo potřeba je naplnit programy, zavedla digitální novela s účinností od 1. led-

na 2008 méně přísný a formálně jednodušší postup udělování licencí k zemskému digi-

tálnímu televiznímu vysílání, který měl liberalizovat televizní trh.
31

 

V případě sítí zemského digitálního televizního vysílání lze předpokládat, ţe nastanou kla-

sické trţní podmínky a regulace tohoto trhu bude nadbytečná a nevhodná. (…) Předpokládá 

se, ţe po vypnutí zemského analogového televizního vysílání vznikne dostatečný počet 

volných pozic pro správné fungování trhu a volné soutěţe. V takovém případě jiţ není nut-

ná regulace přístupu k vysílání a udělování licencí pro zemské digitální televizní vysílání by 

mělo být výrazně zjednodušeno (PSP ČR, 2007). 

Norma převzala pro udělování licencí k zemskému digitálnímu vysílání stejný 

reţim, jaký byl pouţíván pro vysílání šířené prostřednictvím druţic a kabelových sys-

témů. „Obě tyto platformy svou kapacitou nabízejí dostatek volných programových 

pozic a dlouhodobá praxe ukazuje, ţe tento trh velice dobře funguje. Záměrem předkla-

                                                 
31 Ačkoliv nabyla novela účinnosti 1. ledna 2008, vysílání programů licencovaných podle nového zjednodušeného 

postupu bylo moţné zahájit aţ po ukončení přechodu na zemské digitální vysílání (11. listopadu 2011). 
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datelů je úplná liberalizace mediálního trhu v oblasti zemského digitálního televizního 

vysílání,“ napsala vláda v důvodové zprávě (PSP ČR, 2007). 

Po změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vy-

sílání, provedené digitální novelou se řízení o udělení licence zahajuje z podnětu ţadate-

le, nikoliv Rady, a účastníkem řízení je pouze ţadatel o licenci. Také uţ není třeba konat 

veřejné slyšení posuzující jednotlivé nabídky, Rada pouze nařídí ústní jednání, při němţ 

ţadatel navrhuje programovou skladbu. Odpadají navíc rozhodné skutečnosti pro uděle-

ní licence podle § 17 odst. 1 a 2 (ekonomická, organizační a technická připravenost, 

transparentnost vlastnických vztahů, přínos programové skladby k rozmanitosti stávající 

nabídky, zastoupení evropské tvorby, přínos pro rozvoj původní tvorby ad.). 

Rada tedy nemá pravomoc posuzovat, jestli je ţadatel o licenci vhodným kandidátem (…) 

nebo zda je jiný ţadatel vhodnější; neporovnává jednotlivé ţadatele a to, zda právě jejich 

přínos ke kvalitě programové nabídky bude ten nejhodnotnější (Pouperová, 2010). 

Jak upozorňuje Pouperová (ibid.), zásadním rozdílem ve srovnání s licencí pro 

provozování analogového pozemního vysílání (pro kterou, jak bylo naznačeno výše, se 

uplatňoval vůbec nejpřísnější reţim) je to, ţe při splnění zákonem stanovených podmí-

nek je na udělení licence v podstatě právní nárok.
32

 

Kaţdý, kdo o licenci poţádá, oprávnění provozovat digitální televizní vysílání získá, nena-

stala-li některá ze skutečností předpokládaných zákonem, která k zamítnutí ţádosti oprav-

ňuje. Tato právní konstrukce tedy vychází z předpokladu, ţe není-li technická překáţka 

v přístupu ke sdělovacím prostředkům, jakákoli další regulace přístupu je nadbytečná, a ţe 

regulaci přístupu státem nahradí regulační mechanismy trhu. Provozování sdělovacích pro-

středků je tedy v tomto pojetí podnikáním jako kaţdé jiné (ibid.). 

Přístup k provozování pozemního rozhlasového a televizního vysílání nicméně 

zákon č. 231/2001 Sb. nadále omezuje tím, ţe zakazuje v zájmu zajištění plurality in-

formací ve vysílání soustřeďovat více oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 

nebo více oprávnění k provozování televizního vysílání (tzv. horizontální koncentrace). 

I zde je však regulace pro digitální vysílatele volnější, neţ byla pro vysílatele analogo-

vé. Zatímco u analogového vysílání mohla jedna fyzická či právnická osoba drţet licen-

ci maximálně pro jeden celoplošný televizní program (§ 55), v případě digitálních licen-

cí jsou limitem dva celoplošné plnoformátové programy (§ 55a). Platí také zákaz vzá-

jemného vlastnického kříţení a slučování provozovatelů (Pouperová, 2010). 

                                                 
32 Pouperová (2010) poznamenává, ţe z hlediska regulace obsahu (poţadavek objektivity a vyváţenosti, ochrana dětí 

a mladistvých, podpora evropské tvorby aj.) se nicméně pravidla pro analogové a digitální vysílání neliší. 
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Kromě zjednodušení licenčního řízení pro soukromé provozovatele bylo nutné 

legislativně ošetřit i pozici, kterou budou mít v síti zemské digitální televize provozova-

telé vysílání ze zákona – Česká televize a Český rozhlas. To zajistil zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích, jenţ novelizací příslušných právních předpisů ko-

difikoval existenci digitálního multiplexu vyhrazeného pouze pro potřeby těchto vysíla-

telů označovaného jako multiplex veřejné sluţby.
33

 Provozuje jej ČT a společně s Čes-

kým rozhlasem sestavuje portfolio programů v něm obsaţené. Novela zákona navíc 

uloţila ČT povinnost provozovat kromě dvou celoplošných kanálů ČT1 a ČT2 v rámci 

multiplexu veřejné sluţby „alespoň dva“ další digitální televizní kanály, multimediální 

obsah a doplňkové sluţby.
34

 Je tedy moţné konstatovat, ţe tato legislativní změna měla 

strategický význam a umoţnila televizi i rozhlasu veřejné sluţby díky existenci vyhra-

zeného multiplexu získat ve vznikajícím systému digitálního vysílání stabilní pozici.
35

 

Oběma organizacím se následně otevřel nezanedbatelný prostor pro další rozvoj, které-

ho také bohatě vyuţily, jak o tom bude pojednáno dále. „Česká televize získala v oblasti 

pozemního digitálního televizního vysílání srovnatelné podmínky s ostatními provozo-

vateli televizního vysílání veřejné sluţby v zemích Evropské unie,“ uvedla výroční 

zpráva ČT z roku 2005 (ČT, 2005a). 

Změny ve financování České televize 

Nedílnou součástí liberalizace televizního trhu a rozvoje zemského digitálního 

vysílání byly i změny ve financování ČT. Spočívaly v postupném zvyšování televizního 

poplatku na straně jedné a omezování podílu reklamy v jejím vysílacím čase na straně 

druhé. To bylo motivováno snahou zákonodárce přesměrovat výnosy z reklamy vysíla-

né na kanálech ČT zpět na trh s televizní reklamou a podpořit tak vznik a větší konku-

renci nových soukromých digitálních televizních kanálů (PSP ČR, 2007). 

                                                 
33 Multiplex veřejné sluţby byl uveden do provozu v létě 2008. Do té doby byly programy ČT i ČRo umístěny 

v provizorním multiplexu A, který opustily na podzim 2008. Aţ po přijetí vládního nařízení č. 161/2008 Sb., technic-

ký plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, bylo totiţ moţné 

zahájit výstavbu multiplexu veřejné sluţby. Celoplošného pokrytí dosáhl na podzim 2010. 
34 Tuto povinnost splnila Česká televize v únoru 2006 spuštěním kanálu ČT4 Sport. Jak připomínají Fridrich & Kva-

pilová (2012), tehdejší generální ředitel ČT Jiří Janeček uţ při své kandidatuře v roce 2003 představil plán na spuštění 

dvou nových televizních kanálů. Ačkoliv se nejprve uvaţovalo o zpravodajském kanálu a vzdělávacím kanálu zamě-

řeném na děti, postupně se ukázalo, ţe „nejvíc ţivotaschopné“ budou v první fázi zpravodajský a sportovní kanál. 

K plánu dětského a vzdělávacího programu se poté vrátil aţ současný generální ředitel Petr Dvořák, který z něj učinil 

jeden z hlavních bodů svého kandidátského projektu. Kanál dostal název ČT :D („Déčko“) a bude spuštěn na konci 

srpna 2013 společně s kulturním programem ČT art, s nímţ se bude střídat na společné pozici. 
35 Přijetí zákona ovšem nebylo hladké. Senát totiţ v lednu 2005 vrátil novelu Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 

návrhy, podle kterých měla být mj. vyňata ze zákona povinnost ČT provozovat další minimálně dva televizní kanály 

a sestavovat společně s ČRo multiplex veřejné sluţby. Poslanci ale zákon o elektronických komunikacích o měsíc 

později schválili v původním znění. Po podepsání prezidentem republiky nabyla norma účinnosti 1. května 2005 

a hned následující den bylo spuštěno vysílání kanálu ČT24. Dvě nové stanice okamţitě spustil i Český rozhlas. 
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Televizní poplatek, který je v České republice stanoven zákonem o rozhlasových 

a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb. jako povinná měsíční platba pro majitele, drţi-

tele či uţivatele televizního přijímače a slouţí k financování veřejné sluţby České tele-

vize,
36

 se zvyšoval třikrát v období tří let. Ještě před přijetím zmíněné normy na podzim 

2005 byl poplatek v tehdejší výši 75 Kč (platné od roku 1997) jedním z nejniţších 

v Evropě, na coţ upozornila důvodová zpráva k navrhované právní úpravě (PSP ČR, 

2004) i samotná Česká televize (ČT, 2005b). Na základě zákona č. 348/2005 Sb. se po-

platek od 1. října 2005 zvýšil na 100 Kč měsíčně, od 1. ledna 2007 na 120 Kč a o rok 

později na současných 135 Kč.
37

 

Jak bylo naznačeno výše, na jednotlivé fáze zvyšování televizního poplatku na-

vazovalo zpřísnění zákonných limitů pro umísťování reklamy do vysílání ČT. Do konce 

roku 2006 mohla ČT reklamou pokrýt maximálně 1 % denního vysílacího času. V roce 

2007 byl limit sníţen na 0,75% denního vysílacího času na kanálu ČT1 a 0,5 % na 

ostatních kanálech. Od 1. ledna 2008 měla být podle původního znění zákona o rozhla-

sových a televizních poplatcích reklama z vysílání ČT odstraněna úplně (s výjimkou 

reklamy zařazované do programu v přímém spojení se sportovní či kulturní událostí, 

u níţ je vysílání reklamy nezbytnou podmínkou k získání vysílacích práv). K tomu však 

nedošlo. Další změnu přinesla jiţ zmíněná diginovela (zákon č. 304/2007 Sb.), která 

nabyla účinnosti právě 1. ledna 2008 a prodlouţila lhůtu pro zařazování reklamy aţ do 

úplného ukončení přechodu na zemské digitální vysílání.
38

 Zároveň ale na tuto dobu 

svázala hospodaření České televize tím, ţe stanovila pravidla pro nakládání s výnosy 

získanými prodejem reklamního vysílacího času. Pevné sumy musela ČT pravidelně 

převádět Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 

(12,5 mil. Kč měsíčně) a Českému telekomunikačnímu úřadu (1,25 mil. Kč měsíčně). 

Zbytek musela pouţít na rozvoj multiplexu veřejné sluţby, jehoţ je provozovatelem, 

a digitalizaci svého archivu. ČT tedy nemohla pouţít výnosy z reklamy k financování 

vlastní činnosti. 

                                                 
36 Domácnosti platí jeden poplatek v základní výši bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastní; právnické osoby a pod-

nikající fyzické osoby platí poplatek za kaţdý televizní přijímač. Od placení poplatku jsou osvobozeny osoby 

s nízkými příjmy a s některými formami zdravotního postiţení. Obdobné podmínky platí i pro rozhlasový poplatek, 

který slouţí k financování veřejné sluţby Českého rozhlasu. 
37 V souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. se zvyšoval i rozhlasový poplatek, ovšem pouze jednou – od 1. října 2005 

vzrostl z 37 Kč měsíčně, stanovených v roce 1997, na 45 Kč. Na této částce zůstal do současnosti. 
38 Lhůta byla prodlouţena z důvodu „pokračující deformace českého mediálního trhu“ (PSP ČR, 2007) způsobené 

zablokováním rozvoje zemského digitálního vysílání soukromými televizními vysílateli, kteří byli drţiteli analogo-

vých licencí platných aţ do roku 2017 a 2018. Na tyto licence byly navázány kmitočty potřebné pro umístění nových 

digitálních multiplexů. Pokud by komerční provozovatelé frekvence neuvolnili, mohl být rozvoj DVB-T (a s ním 

i spouštění nových digitálních programů) pozastaven na mnoho let. Účelem digitální novely tedy bylo přimět sou-

kromé vysílatele k vrácení kmitočtů výměnou za udělení kompenzačních digitálních licencí. 
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Ani na druhý pokus však nebyla reklama z vysílání ČT zcela odstraněna, jak 

s tím původně počítala digitální novela. Těsně před ukončením přechodu z analogového 

na digitální vysílání v listopadu 2011
39

 byl přijat zákon č. 302/2011 Sb., kterým se no-

velizoval zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o České 

televizi. V souladu s novou úpravou bylo dne 14. října 2011 ukončeno vysílání tele-

shoppingu na všech kanálech ČT a reklamy na kanálech ČT1 a ČT24 (opět s výjimkou 

sportovních či kulturních událostí, u nichţ je zařazení reklamy podmínkou pro poskyt-

nutí vysílacích práv). Novela ovšem ponechala moţnost zařazovat reklamu do vysílání 

na kanálech ČT2 a ČT sport s tím, ţe čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout 0,5 % 

denního vysílacího času na těchto kanálech.
40

 Stále přitom platí, ţe výnosy z reklamy 

nesmí ČT pouţívat volně k financování své činnosti. Způsob jejich vyuţití byl nicméně 

zákonem č. 302/2011 Sb. změněn, a to následovně: 

 Výnosy z reklamy vysílané na kanálu ČT2 převádí Česká televize do Státního 

fondu kultury České republiky.
41

 

 Výnosy z reklamy vysílané na kanálu ČT sport pouţívá na výrobu a vysílání 

pořadů se sportovní tématikou. 

Výše popsané změny měly samozřejmě přímý dopad do struktury financování 

ČT, která se podle zákona skládá ze dvou zdrojů – televizních poplatků a vlastní podni-

katelské činnosti.
42

 S tím, jak se zvyšovala sazba poplatku a díky nové právní úpravě se 

zefektivnil i proces jeho výběru, rostlo také inkaso televizních poplatků, a to z necelých 

tří miliard korun v roce 2004 na dvojnásobek v roce 2008 (viz Obrázek 1). Na druhou 

stranu ale klesaly výnosy z prodeje reklamy, neboť se omezoval prostor pro výkon této 

činnosti a postavení ČT na reklamním trhu se zhoršovalo. Zatímco v letech 2004 aţ 

2006 získala ČT vysíláním reklamy více neţ jednu miliardu korun ročně, plány na roky 

2012 a 2013 uţ počítají jen s několika desítkami milionů korun (viz Obrázek 2). 

                                                 
39 Zákon č. 302/2011 Sb. určil 11. listopad 2011 jako den, kdy došlo z právního hlediska k ukončení přechodu ze 

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. K faktickému ukončení tohoto 

procesu ale došlo aţ 30. června 2012, kdy byly vypnuty poslední analogové televizní vysílače v ČR. 
40 Důvodová zpráva k návrhu ponechat reklamu ve vysílání ČT uvedla, ţe „poptávka po televizi veřejné sluţby bez 

reklam zcela utichla. Zdá se také, ţe by diverzifikace reklamnímu trhu a konkurenčnímu prostředí na něm prospěla“ 

(PSP ČR, 2010). Otázkou však zůstává, zdali je vhodné ponechání reklamy na kanálu ČT2 vzhledem k jeho profilaci 

na alternativní a divácky náročnější formy kultury a umění, dokumentární tvorbu a pořady pro menšiny. 
41 Prostředky z reklamních výnosů ČT poskytované podle předchozí právní úpravy Státnímu fondu ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografie byly nahrazeny tzv. poplatkem z vysílání reklamy (§ 32a aţ § 32f zákona č. 231/2001 

Sb.). Ten je placen soukromými provozovateli celoplošného volně šířeného televizního vysílání, kteří do svého pro-

gramu zařazují kinematografická díla. Podle zákona musí do fondu kaţdý rok odvádět 2 % z reklamních příjmů. 
42 Zákon k vlastní podnikatelské činnosti ČT stanoví, ţe musí souviset s tvorbou pořadů a vysíláním a nesmí ohrozit 

plnění úkolů veřejné sluţby. Kromě výnosů z prodeje vysílacího času pro reklamu se jedná např. o sponzoring, prodej 

vysílacích práv, produkční sluţby, vydavatelskou činnost, merchandising aj. 
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Obrázek 1: Inkaso televizních poplatků v letech 2004 až 2013 v tis. Kč (zdroj: ČT) 

 

Obrázek 2: Výnosy České televize z vysílání reklamy v období 2004 až 2013 v tis. Kč (zdroj: ČT) 

 

Jak je patrné z grafů, vzájemný poměr finančních zdrojů se podstatně změnil ve 

prospěch televizních poplatků, které v roce 2006 představovaly 68 % příjmů (ČT, 

2006b) a v roce 2008 uţ 80 % příjmů (ČT, 2008b). Na této úrovni se podíl televizních 

poplatků na celkových příjmech udrţel do roku 2011, kdy byla odstraněna reklama ze 

dvou kanálů a teleshopping zmizel z vysílání úplně. Výnosy z reklamy proto opět klesly 

a výrazně se sníţily i výnosy ze sponzoringu, protoţe jeho vyuţití je většinou vázáno na 

vysílání standardních reklamních spotů a televize tudíţ nemůţe dodat inzerentům odpo-

vídající nabídku.
43

 Televizní poplatky se tak staly naprosto dominantním zdrojem finan-

                                                 
43 Co se týče reklamy na internetu, zákon dovoluje České televizi umísťovat obchodní sdělení na internetové stránky 

pouze v případě, ţe jsou součástí audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání (např. v iVysílání). 
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cování – v roce 2012 tvořily 89 % výnosů (ČT, 2012a). Management ČT očekává, ţe 

výnosy z prodeje reklamy (včetně sponzoringu) budou nadále klesat co do objemu i do 

ceny
44

 (ibid.). To však nemusí být nutně chápáno jako příznak negativního vývoje, prá-

vě naopak. Méně reklamy ve vysílání a sníţení závislosti na příjmech z podnikatelské 

činnosti se nakonec můţe pro televizi veřejné sluţby ukázat jako prospěšné. Někteří 

autoři (např. Steemers, 2003) upozorňují, ţe příliš velká závislost na komerčních pří-

jmech ohroţuje schopnost média veřejné sluţby plnohodnotně dostát svým povinnos-

tem, protoţe oslabuje jeho nezávislost a tlačí jej k přijetí komerčních postupů, coţ pod-

kopává smysl existence veřejné sluţby a legitimitu veřejného financování. Vyšší závis-

lost na příjmech z poplatků můţe naopak posílit vazbu mezi poskytovateli veřejné sluţ-

by a poplatníky, coţ povede k větší odpovědnosti médií veřejné sluţby vůči svým zá-

vazkům. V neposlední řadě se zvyšuje i divácký komfort, neboť divák není při sledová-

ní televizního programu obtěţován neúměrným mnoţství reklamních bloků – i tímto 

způsobem se nakonec můţe televize veřejné sluţby odlišit od komerčních konkurentů. 

Sníţení podílu podnikatelské činnosti na celkových příjmech zaznamenal ve sle-

dovaném období i Český rozhlas, jehoţ systém financování funguje na obdobném prin-

cipu. Neprošel ale ţádným omezením z hlediska povoleného rozsahu vysílané reklamy, 

takţe změna nebyla tak výrazná – rozhlasové poplatky tvořily v roce 2005 zhruba 85 % 

výnosů a v roce 2011 bezmála 90 % výnosů. Struktura zdrojů obou médií veřejné sluţ-

by je tedy v současné době velmi podobná. V souvislosti s ţádostí ČRo o novelizaci 

zákona, která by umoţnila v pásmu VKV/FM šířit čtvrtý celoplošný analogový okruh 

ČRo Plus, se nicméně objevily poţadavky soukromých rádií, aby byly na vysílací čas 

rozhlasu určený reklamě
45

 uplatněny podobné restrikce jako na reklamu v ČT (Aust, 

2013a). Budou-li zavedeny, lze očekávat další sníţení výnosů z podnikatelské činnosti. 

4.2 Budoucnost financování veřejné služby 

Při zkoumání tohoto tématu se pochopitelně nelze vyhnout ani otázce budoucího 

vývoje. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích přijatý v roce 2005 sice českým 

médiím veřejné sluţby zajistil dostatečné finanční zdroje, ale pouze ve střednědobém 

výhledu přibliţně pěti let. Tato doba jiţ uplynula, a přestoţe Český rozhlas ani Česká 

televize v současnosti netrpí akutním nedostatkem prostředků, valorizace poplatků zů-

                                                 
44 Plán rozpočtu na rok 2012 počítal s tím, ţe reklama a sponzoring pokryjí 7,66 % výnosů. V roce 2017 by to mělo 

být jen 5,8 % (ČT, 2012d). 
45 Podle platného znění zákona nesmí čas vyhrazený reklamě ve vysílání ČRo přesáhnout tři minuty denně na celo-

plošných stanicích a pět minut denně na regionálních stanicích. 
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stává v tuzemsku dlouhodobě neřešeným problémem. Toho se ostatně dotkla uţ v roce 

2004 důvodová zpráva k návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, která 

konstatovala, ţe „Česká republika patří k zemím se standardním a funkčním systémem 

finančního zajištění rozhlasového a televizního vysílání veřejné sluţby s jednou pod-

statnou výjimkou – součástí platné právní úpravy není mechanismus, který by řešil me-

ziroční indexaci rozhlasových a televizních poplatků v závislosti na inflaci“ (PSP ČR, 

2004). Na polovičatost řešení upozornila v roce 2005 také Rada České televize: 

[Rada] opakovaně deklarovala potřebu vytvoření stabilního systému vícezdrojového finan-

cování televize veřejné sluţby, a to v součinnosti čtyř činitelů – navýšením koncesionář-

ských poplatků, valorizací poplatků vázanou na inflaci, zachováním smíšeného modelu fi-

nancování (reklama a další vlastní podnikatelská činnost) a zlepšením vymahatelnosti kon-

cesionářských poplatků. Rada ČT konstatuje, ţe nový zákon ve znění schváleném oběma 

komorami PČR sice napravuje akutní finanční problém ČT (způsobený dlouholetým neře-

šením jejího financování), ale nenabízí systémové a dlouhodobé řešení do budoucnosti, ne-

obsahuje valorizaci a současně postupně zakazuje reklamu, čímţ oslabuje ţádoucí ekono-

mickou nezávislost ČT (ČT, 2005a). 

Podle současného generálního ředitele Petra Dvořáka postrádá Česká televize 

stabilní a dlouhodobě udrţitelný systém financování uţ od svého vzniku v roce 1992: 

Její dvacetiletou historii provázejí cyklické ekonomické krize, jeţ mají vţdy v určitém ča-

sovém intervalu svůj hlavní důvod ve stagnujících příjmech na straně jedné a rostoucích 

nákladech na naplňování veřejné sluţby na straně druhé. Pro takovou situaci nejsou úspory 

systémovým řešením, protoţe dříve či později nutně vedou k omezení poskytované veřejné 

sluţby. V případě ČT by došlo zejména k omezení původní české televizní tvorby, na niţ se 

váţe rozhodující objem nákladů (ČT, 2012d). 

Navzdory nepříznivému výhledu do budoucnosti nepočítají dlouhodobé plány 

rozvoje ČT na období 2012 aţ 2017 s tím, ţe by televize v tomto období poţadovala 

zvýšení televizního poplatku. Po roce 2017 uţ by ale bez změny sazby poplatku mohlo 

dojít k citelnějšímu omezení programové nabídky: 

Při růstu nákladů na úrovni dlouhodobého inflačního cíle ČNB, tj. okolo 2 %, bude muset 

pro udrţení současného rozsahu původní tvorby ČT pokrýt růst nákladů úsporami ve výši 

aţ 120 mil. ročně. Je zřejmé, ţe pokud se nezmění systém financování, v dlouhodobém ho-

rizontu nevyhnutelně nastane omezení původní tvorby, coţ bude mít zcela zásadní negativ-

ní dopad na celou oblast české audiovize. Horizont, ve kterém k této situaci dojde, nelze 

přesně odhadnout, protoţe bude záleţet na celkovém vývoji ekonomiky v ČR i v Evropě. 

Při zachování současných ekonomických podmínek by mohlo jít o sedm aţ devět let. Kva-

litní programové plánování a finanční management mohou samozřejmě vznik této situace 

oddálit, ale nemohou jí zabránit (ČT, 2011a). 
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Se stejným finančním tlakem, který vzniká v důsledku stagnace příjmů z poplat-

ků a poklesu příjmů z komerční činnosti na straně jedné a růstu nákladů na straně druhé, 

se potýká i Český rozhlas. Úspory byly mimo jiné důvodem, proč zahájil v roce 2012 

pod vedením ředitele Petera Duhana dvouletý proces restrukturalizace: 

Při reflexi trendu klesajících výnosů z rozhlasových poplatků coby základního finančního 

zdroje rozpočtu Českého rozhlasu, ale i poklesu příjmů z komerční činnosti jako reakce na 

globální ekonomickou recesi je vedle snahy hledat moţné další zdroje víc a víc důleţité ge-

nerovat úspory a sniţovat náklady. To vše však při plnohodnotném naplňování zákona 

a poslání Českého rozhlasu, tedy realizaci veřejné sluţby (ČRo, 2012d). 

Předpověď budoucího vývoje financování Českého rozhlasu je o to těţší, ţe ještě 

nebyla zahájena digitalizace rozhlasového vysílání. I to je důvodem, proč se v této kapi-

tole dostalo mnohem větší pozornosti České televizi – rozhlas byl zkrátka výrazných 

změn právního rámce své činnosti a financování ušetřen. Na začátku roku 2013 se však 

rozběhla první jednání mezi Českým rozhlasem, provozovateli soukromých rádií, regu-

látory a zákonodárci o tom, jak bude přechod na digitální zemské rozhlasové vysílání 

realizován. Jak napsal server Médiář.cz, „hlavně samozřejmě půjde opět o to, kdo pro-

ces, jenţ má vrcholit do roku 2025, zaplatí“ (Aust, 2013b). Zatímco televizní digitaliza-

ce byla do určité míry financována zvýšením televizních poplatků, podle vyjádření po-

slanců i vedení ČRo není navýšení rozhlasových poplatků v současné sloţité hospodář-

ské situaci moţné (ibid.). 

Dojde-li v budoucnu na revizi právního rámce financování médií veřejné sluţby, 

neměla by být zváţena jen úprava samotné sazby poplatků a způsob jejich valorizace, 

ale také diverzifikace distribučních platforem. Podle platné legislativy totiţ rozhlasové-

mu ani televiznímu poplatku nepodléhají například počítače, které jsou schopny přijímat 

vysílání prostřednictvím internetu, pokud nejsou vybaveny televizní kartou (Pouperová, 

2010). Stejně tak nepodléhají poplatkům ani mobilní telekomunikační zařízení, která 

umoţňují příjem rozhlasového a televizního vysílání (např. mobilní telefony či tablety). 

Lze přitom očekávat, ţe počet lidí, kteří budou uţívat sluţby ČT nebo ČRo prostřednic-

tvím těchto zařízení, poroste. Pokud ale nebudou mít ve své domácnosti klasický roz-

hlasový nebo televizní přijímač, z nichţ by platili poplatky, budou vůči plátcům nespra-

vedlivě zvýhodněni. Je moţné se ptát, zdali současný sice velmi mírný, ale přesto po-

kles počtu plátců televizního poplatku uţ není počátečním odrazem tohoto trendu. 
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4.3 Public Value 

Jak bylo uvedeno v přehledu literatury, v souvislosti s transformací PSB na PSM 

se v západoevropských zemích začínají uplatňovat různé způsoby hodnocení činnosti 

veřejných médií. Mají za cíl posoudit, do jaké míry tato média svými aktivitami vytvá-

řejí a poskytují veřejnou hodnotu (public value), na jejímţ základě můţe být ospravedl-

něna jejich existence včetně potenciálních dopadů na fungování mediálního trhu. 

V České republice se k zavedení takového systému hodnocení rozhodla zatím jen Česká 

televize, a to po nástupu generálního ředitele Petra Dvořáka na podzim 2011. Inspirova-

la se přitom metodikou pouţívanou pro hodnocení veřejné sluţby ve Velké Británii: 

Příkladem můţe být standard „Public Value“ britské BBC. I Česká televize musí takovým 

hodnocením projít. Zásadním problémem takového hodnocení je rozdílné chápání „public 

value“ veřejnoprávního média odbornou veřejností, politickou reprezentací, regulačními 

a kontrolními orgány a diváky. Tento rozpor se projevuje vysokou hodnotou „public va-

lue“, spojenou přitom s malým diváckým zájmem. Snaha managementu po maximalizaci 

„public value“ můţe vést k minimalizaci diváckého zájmu, marginalizaci média veřejné 

sluţby aţ k jeho konečné likvidaci. Ignorování „public value“ můţe naopak vést ke komer-

cializaci veřejnoprávní televize. Nalezení rovnováhy mezi „public value“ a diváckými prio-

ritami je bezpochyby kritickým momentem dalšího rozvoje veřejnoprávní televize v celé 

Evropě a představuje to kritický faktor i pro ČT (ČT, 2011a). 

Rada ČT jakoţto orgán provádějící dohled nad plněním závazků veřejné sluţby 

Českou televizí potvrdila, ţe se hodlá touto problematikou zabývat a předloţit návrhy, 

které povedou k praktické aplikaci hodnocení veřejné sluţby odvozeného od britského 

systému. Ten představila BBC v roce 2004 v dokumentu Building Public Value. Skládá 

se z kategorií RQIV (ČT, 2011a; BBC, 2004): 

 R (Reach) hodnotí zásah vysílání v celé populaci a v jednotlivých diváckých 

skupinách. BBC si jako limit stanovila, aby kaţdý týden sledovalo některý 

z jejich kanálů nejméně 70 % populace alespoň 15 minut nepřetrţitě. 

 Q (Quality) hodnotí vnímanou kvalitu sluţby ve smyslu spokojenosti, origi-

nality a inovativnosti. 

 I (Impact) hodnotí dopad poskytované sluţby na jednotlivce a společnost, 

například z pohledu podnětnosti a přitaţlivosti pro diváky, míry zaujetí pořa-

dy či naplňování cílů definovaných v Royal Charter a BBC Agreement, jimiţ 

se řídí poskytování veřejné sluţby ve Velké Británii (obdobnou funkci v ČR 

plní zákon o České televizi a Kodex ČT). 

 V (Value for Money) hodnotí ekonomickou efektivitu veřejné sluţby. 
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Strukturu jednotlivých proměnných přizpůsobila Rada ČT českému prostředí; 

první výstupy tohoto hodnocení lze nalézt ve Výroční zprávě o činnosti České televize 

v roce 2011 (ČT, 2011a). O rok později uţ Rada ČT zavedla novou metodiku plně do 

praxe, jak ukazuje Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012
46

 (ČT, 2012a). 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o poměrně sloţitou a komplexní soustavu metod, jejíţ 

podrobný rozbor by přesáhl rámec této práce, nastíníme pouze její základní obrysy. 

Hodnocení pouţívá kvalitativní a kvantitativní data, jejichţ zdrojem jsou celkem 

tři typy ukazatelů, které vycházejí: 

 z měřitelného chování a postojů veřejnosti/diváků (sociologické šetření, elek-

tronické měření sledovanosti, panelový výzkum aj.); 

 z expertního posouzení (kvalitativní rozbory a posudky, obsahová analýza); 

 z tzv. tvrdých dat (např. databáze odvysílaných pořadů, statistika vysílání). 

Po shromáţdění dat je následně hodnoceno plnění úkolů veřejné sluţby podle tří 

různých kritérií: 

 podle míry naplňování mezinárodně uznávaných obecných cílů stanovených 

pro média veřejné sluţby, modifikovaných pro podmínky ČT (na základě zá-

kona o ČT a Kodexu ČT); 

 podle míry uspokojování potřeb různých diváckých skupin (zejména s ohle-

dem na zpravodajství, kulturu, dětskou tvorbu, vzdělávání aj.); 

 podle vývoje ukazatelů charakterizujících úroveň vysílání veřejné sluţby pře-

vzatých z britské metodiky, tj. podle zásahu, kvality a dopadu (RQI). 

Jistě lze k této metodice namítnout, ţe měří neměřitelné a snaţí se postihnout 

obsah pojmů, u nichţ je obtíţné, ne-li nemoţné, stanovit obecně platný a sdílený vý-

znam. Autor práce se však domnívá, ţe hodnocení můţe přinést pozitivní výsledky. 

Nejenţe poskytne organizaci a tvůrcům zpětnou vazbu k programům a sluţbám, ale 

vytvoří i argumentační základnu, s jejíţ pomocí bude ČT obhajovat svůj raison d’être 

před veřejností, politickou reprezentací a zejména komerčními konkurenty, kteří mají 

snad největší zájem na jejím oslabení. Právě tlak na „omezení veřejné sluţby a převod 

části prostředků získaných výběrem koncesionářských poplatků komerčním subjektům“ 

totiţ označila ČT za jedno z rizik budoucího vývoje: 

                                                 
46 Podle generálního ředitele Petra Dvořáka se ČT řadí mezi první veřejnoprávní média v regionu střední a východní 

Evropy, která zavedla systematické hodnocení naplňování úkolů veřejné sluţby. Její iniciativa údajně vyvolala „vel-

mi kladnou mezinárodní odezvu“ i v rámci Evropské vysílací unie (ČT, 2012a). 
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Komerční média vytvářejí ve zhoršených ekonomických podmínkách v celé Evropě tlak na 

zákonodárce nejen ohledně omezení komerčních aktivit veřejných vysílatelů, ale snaţí se 

i legislativně sníţit atraktivitu jejich vysílání a omezit rozsah poskytovaných sluţeb. V říjnu 

2010 zveřejnila EBU informace o vztahu veřejných médií a komerčního sektoru. Politické 

tlaky iniciované vlastníky komerčních televizí registruje jiţ celých 80 % veřejných vysílate-

lů sdruţených v EBU. Pro 32 % z nich jsou zákonné restrikce jiţ realitou (ČT, 2011a). 

ČT tedy registruje příklon k deregulaci a komercializaci televizního vysílání, 

s nímţ jsou média veřejné sluţby v mnohých zemích konfrontována. Liberalizace tele-

vizního trhu v ČR, jejíţ nezbytnost byla odůvodněna změnou technologických podmí-

nek po přechodu na digitální vysílání, je toho důkazem. V nadcházejících letech se 

nicméně podle ČT pozornost nejspíš přesune od televizních licencí ke sluţbám na no-

vých distribučních platformách: 

Podobně jako v Evropě se i v České republice otevřela debata o rozsahu veřejné sluţby 

v oblasti nových médií. Především komerční subjekty se budou snaţit omezit nabídku Čes-

ké televize na internetu a sociálních sítích. Dá se předpokládat příprava nové legislativy 

a s tím spojený tlak komerčního sektoru, aby prostor pro veřejnou sluţbu v tzv. nových mé-

diích byl co nejvíce omezen (ČT, 2012a). 
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5. Česká televize optikou modelu PSM 

Tato kapitola naváţe na předchozí rozbor proměn mediální politiky a právního 

rámce duálního systému v ČR a podrobně popíše, jakým způsobem na změny mediální-

ho prostředí reaguje Česká televize, která je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České te-

levizi, poskytovatelem veřejné sluţby v oblasti televizního vysílání. S ohledem na před-

chozí strukturu práce se autor zaměří na tři tematické oblasti – technologický rozvoj 

(5.1), budování vztahu mezi mediální organizací a jejím publikem (5.2) a produkci me-

diálních obsahů (5.3). 

5.1 Digitalizace, konvergence a Česká televize 

Jako východisko pro analýzu technologických proměn vysílatelů veřejné sluţby 

vyvolaných konvergencí a digitalizací poslouţí základní dokumenty, které vymezují 

prostor jejich činnosti – příslušná právní norma, kodex a statut organizace. Autor se 

přitom pokusí odpovědět na otázku, zda a jak tyto dokumenty reflektují transformaci 

vysílatele veřejné sluţby na médium veřejné sluţby z technologického hlediska. 

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, vytváří základní právní rámec pro apli-

kaci nových vysílacích technologií a sluţeb. Podle § 2 odst. 1 „Česká televize poskytuje 

sluţbu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimedi-

álního obsahu a doplňkových sluţeb na celém území České republiky“. Toto ustanovení 

dále zpřesňuje § 3 odst. 1, podle něhoţ ČT naplňuje veřejnou sluţbu v oblasti televizní-

ho vysílání zejména tím, ţe: 

 vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a sluţeb (písm. l); 

 poskytuje audiovizuální mediální sluţby na vyţádání (písm. m); 

 poskytuje veřejnosti informace a obsah (…) prostřednictvím internetových 

stránek a aplikací České televize (písm. n). 

Naproti tomu současné znění Kodexu České televize de facto nijak neodráţí 

technologické inovace a rozšíření činností televizního vysílatele. Při vhodné interpretaci 

lze moţnosti pro rozvoj sluţeb na internetu hledat například v článku 1.1, v němţ se 

uvádí, ţe „televizní pořady zařazené do programu zpravidla doprovází rozšiřující nabíd-

ka informací, díky níţ se divákům dostává moţnosti získat další poznatky či jinak pro-

hloubit záţitek ze sledování televizního pořadu“ (ČT, 2003). Další (ovšem velmi obec-

né) vodítko pro rozvoj nových sluţeb nabízí článek 1.15 Kodexu ČT: 
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Česká televize musí sledovat v oboru celosvětově dosahovanou úroveň provozování tele-

vizního vysílání a jeho inovací jak ve smyslu technickém, tak obsahovém s cílem zajistit 

s přihlédnutím k dostupným finančním moţnostem nejvyšší moţnou kvalitu sluţeb, zejmé-

na nebude bez váţného důvodu opoţďovat zavádění nových technologií, které mají přímý 

dopad na kvalitu sluţeb nabízených divákům (ČT, 2003). 

Poslední z dokumentů – Statut České televize – na rozdíl od Kodexu s novými 

distribučními kanály a sluţbami jednoznačně počítá. Kopíruje přitom do značné míry 

znění zákona, kdyţ stanoví, ţe ČT naplňuje veřejnou sluţbu tím, ţe (ČT, 2012b): 

 vytváří a šíří nejméně čtyři televizní programy, popřípadě další multimediální 

obsah a doplňkové sluţby na území České republiky; 

 poskytuje audiovizuální mediální sluţby na vyţádání; 

 vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií včetně výroby a šíře-

ní multimediálního obsahu a dalších doplňkových sluţeb; 

 poskytuje rozšiřující sluţby k vysílaným pořadům prostřednictvím dostup-

ných technických prostředků; 

 poskytuje veřejnosti informace a obsah vysílání prostřednictvím interneto-

vých stránek a aplikací ČT. 

Digitalizace televizního vysílání: Ze dvou kanálů čtyři 

Jiţ dlouhodobé strategické plány rozvoje ČT na období mezi roky 2006 aţ 2010, 

které byly zpracovány na samotném počátku přechodu z analogového zemského vysílá-

ní na digitální zemské vysílání, vnímaly tento proces jako příleţitost k podstatnému 

prohloubení a zkvalitnění veřejné sluţby a počítaly s postupným rozšířením portfolia 

televizních kanálů ze dvou na pět (z nichţ jeden měl být plnoformátový a čtyři speciali-

zované).
47

 Nástup specializovaných (či tematických) televizních kanálů umoţněný zvý-

šením přenosové kapacity kmitočtového spektra a s tím související oslabování etablova-

ných plnoformátových kanálů bývají obecně povaţovány za průvodní jevy digitalizace 

pozemního vysílání
48

 (ČT, 2012d). Pro ČT to představovalo a představuje „nedocenitel-

nou moţnost poskytovat ještě větší péči potřebám jednotlivých zájmových či věkových 

skupin v rámci úzce profilovaných programů“ (ČT, 2007b). To je v souladu i s teoretic-

kými poznatky – například Debrettová (2010) vidí výhodu nejen v tom, ţe digitální po-

                                                 
47 Tohoto cíle se nicméně podaří dosáhnout pravděpodobně aţ v roce 2013, jak bude naznačeno dále. 
48 Digitalizace se v České televizi (a v mediálních organizacích obecně) netýká jen způsobu distribuce, tedy digitali-

zace vysílání. Stejně tak probíhá i digitalizace výrobního procesu, která vnáší řadu změn do způsobu produkce medi-

álních obsahů. Například ve zpravodajství ČT tuto inovaci reprezentuje zavedení digitální produkčního zpravodaj-

ského systému DNPS (Digital News Production System), který umoţňuje bezpáskovou výrobu a odbavování zpravo-

dajských relací za pouţití serverové technologie. Důleţitou součástí digitalizace „uvnitř“ je i digitalizace archivů. 
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zemní vysílání umoţňuje médiím veřejné sluţby přizpůsobit programovou nabídku tak, 

aby lépe odpovídala potřebám specifických diváckých skupin, ale zároveň navrhuje, aby 

byl napříč jednotlivými kanály propagován obsah zásadní veřejné hodnoty nebo spole-

čenského významu. Podle Steemersové (2003) vyhlídka poklesu plnoformátových kaná-

lů a měnících se diváckých návyků nutí vysílatele veřejné sluţby k tomu, aby si pomocí 

přesněji zacílené nabídky budovali „osobnější vztah k publiku“. 

Rozvoj vícekanálového portfolia zahájila Česká televize 2. května 2005, kdy 

spustila vysílání zpravodajského programu ČT24, který se stal prvním ryze zpravodaj-

ským televizním kanálem v ČR. Samotný proces digitalizace pozemního televizního 

vysílání byl ale zahájen aţ o několik měsíců později – 21. října 2005, kdy začala Česká 

televize šířit programy ČT1, ČT2 a ČT24 v řádném reţimu ve standardu DVB-T (Digi-

tal Video Broadcasting – Terrestrial).
49

 Od 10. února 2006 do této skupiny přibyl spor-

tovní kanál, který v současnosti nese název ČT sport (od svého spuštění aţ do září 2008 

se jmenoval ČT4 Sport, od září 2008 do září 2012 jen ČT4). Jeho vysílání bylo zahájeno 

při příleţitosti konání zimních olympijských her v Turíně. 

Jak bylo jiţ zmíněno, Česká televize počítala s tím, ţe spuštění nových speciali-

zovaných kanálů jí umoţní lépe se přizpůsobit potřebám jednotlivých diváckých skupin 

v rámci „úzce profilovaných programů“. Programová profilace přitom není jen moţnos-

tí či příleţitostí – pro úspěšné působení v plně digitálním prostředí bývá spíše povaţo-

vána za nezbytnost. Důvodem je zvyšující se počet televizních kanálů v rámci zemské-

ho digitálního vysílání a potřeba usnadnit divákům orientaci v programové nabídce. 

Jinými slovy, digitální televizní vysílání s sebou přináší „změny pravidel televizního 

programování a návyků televizních diváků“ (ČT, 2010a). 

S profilací kanálů ČT se vzhledem k rozvoji digitálního vysílání dlouhodobě po-

čítalo (například uţ v plánech rozvoje z roku 2006). Ke skutečnému pročištění vysíla-

cích schémat ale došlo aţ v letech 2010 a 2011, kdy se podstatně zvýšila dostupnost 

multiplexu veřejné sluţby, který jiţ pokrýval velkou část území ČR. Tím byl odstraněn 

problém nerovnoměrné penetrace „tradičních analogových“ kanálů ČT1 a ČT2 ve srov-

nání s „novými digitálními“ kanály ČT24 a ČT4
50

 (viz Obrázek 3 a Obrázek 4). 

                                                 
49 V přechodném období od května do října 2005 byl kanál ČT24 dostupný prostřednictvím satelitního a kabelového 

vysílání a na internetu. Také jej mohli přijímat diváci v Praze a okolí v rámci experimentálního digitálního multiple-

xu, na němţ Česká televize participovala od roku 2000 do 31. prosince 2005. 
50 Kanály ČT24 a ČT4 Sport (ČT4) byly dříve v materiálech ČT označovány jako „digitální“, protoţe nikdy nebyly 

(na rozdíl od ČT1 a ČT2) šířeny analogovou cestou. Vzhledem k tomu, ţe analogové vysílání jiţ skončilo a všechny 

čtyři kanály ČT jsou v zemském vysílání šířeny digitálně, postrádá toto označení nadále smysl. 
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Obrázek 3: Penetrace ČT24 v letech 2006 až 2010 v procentech (zdroj: ČT, 2010a) 

 

Obrázek 4: Penetrace ČT4 (dnes ČT sport) v letech 2006 až 2010 v procentech (zdroj: ČT, 2010a) 

 

Jak je patrné z grafů, v průběhu roku 2010 překročila penetrace ČT24 i ČT sport 

(tehdy ČT4) hranici 90 procent. Zhruba od tohoto roku se tedy mohla začít jasněji profi-

lovat programová a ţánrová skladba plnoformátových kanálů ČT1 a ČT2 (zpravodajský 

a sportovní kanál byly jiţ od počátku koncipovány jako specializované a v zásadě ne-

měly další profilaci zapotřebí). Tuto proměnu charakterizují především dvě nejvýrazněj-

ší strukturální změny v nastavení plnoformátových kanálů: 

 Téměř všechny zpravodajské a publicistické pořady se přesunuly z ČT1 

a ČT2 na ČT24. Výjimkami zůstávají například zpravodajské relace Události, 

Události v regionech, Zprávy ve 12 a pořady aktuální publicistiky 168 hodin 

a Reportéři ČT, které jsou stále součástí programového schématu ČT1. 

 Sportovní pořady a přenosy opustily ČT2 a našly své místo výhradně na spor-

tovním kanálu. Kanál ČT2 je nadále vyuţíván pro sportovní přenosy pouze 

výjimečně, zejména v době rozsáhlých sportovních událostí (např. olympij-

ských her či velkých fotbalových a hokejových šampionátů). Kanál ČT2 také 

postupně přestal uvádět reprízy pořadů premiérově uváděných na ČT1. 
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Po těchto změnách získaly jednotlivé kanály v souladu se záměry České televize 

následující zaměření, které si udrţují dodnes
51

 (ČT, 2010b; ČT, 2011c; ČT, 2012d): 

 ČT1 jako rodinný plnoformátový program pro většinové publikum by měla 

klást důraz na původní českou zábavní, dramatickou a seriálovou tvorbu, pub-

licistické a lifestylové magazíny, základní zpravodajské relace, programy pro 

děti a přenosy významných kulturních událostí.
52

 

 ČT2 se orientuje na náročnějšího diváka a nabízí mu program, který má být 

plnohodnotnou alternativou k programu ČT1 a programům komerčních tele-

vizí. Měl by přinášet především vzdělání a umělecké, kulturní a zábavní for-

máty stojící mimo hlavní proud (tj. dokumenty, vzdělávací pořady, nezávis-

lou filmovou tvorbu, hudební a divadelní představení, kulturní magazíny, ná-

boţenské programy a relace věnované menšinám). 

 ČT24 vysílá výhradně zpravodajství a aktuální publicistiku ve formě pravi-

delných zpravodajských relací, zpravodajsko-publicistického proudu, diskus-

ních pořadů a publicistických magazínů. Fridrich & Kvapilová (2012) ozna-

čují koncept ČT24 jako „záţitkové zpravodajství“ (viz dále). 

 ČT sport vysílá přímé přenosy a záznamy sportovních klání z oblasti vrcholo-

vého sportu v ČR i v zahraničí, přičemţ má v rámci naplňování veřejné sluţ-

by dávat prostor také regionálnímu a menšinovému sportu a soutěţím handi-

capovaných sportovců. Dále nabízí diskuse, magazíny a dokumenty, sportov-

ní zpravodajství a publicistiku.
53

 

V souvislosti s profilací kanálů ČT1 a ČT2 a postupným rozšiřováním dostup-

nosti zpravodajského a sportovního kanálu došlo také k určitým změnám v podílech na 

publiku, kterých jednotlivé kanály dosahují. Jak ukazuje následující graf, podíl na pub-

liku (audience share) v letech 2006 aţ 2012 u kanálů ČT24 a ČT sport kontinuálně rostl, 

zatímco u kanálů ČT1 a ČT2 spíše klesal. 

                                                 
51 Autor si dovoluje upozornit, ţe účelem přehledu není dojít k závěru, zda jsou či nejsou tyto programové záměry 

v praxi naplňovány. To by vyţadovalo obsáhlou kvantitativní a kvalitativní analýzu. Vycházíme ze strategických 

dokumentů České televize a snaţíme se pouze popsat, jaké by jednotlivé kanály měly být. 
52 Současný generální ředitel ČT Petr Dvořák ve svém kandidátském projektu označil „jasnou a srozumitelnou defini-

ci ČT1 jako vlajkové lodi, kde by Česká televize měla ukazovat to nejlepší, co má k dispozici“, za hlavní a nejsloţi-

tější úkol v oblasti programu. Zároveň dodal, ţe ČT „přitom musí dbát na splnění dvou zdánlivě protichůdných poţa-

davků, vysoké kvality a divácké atraktivity“ (Dvořák, 2011). 
53 Sportovní zpravodajství je také součástí relací na ČT1 a ČT24. V rámci svého kandidátského projektu navrhl sou-

časný generální ředitel ČT Petr Dvořák, aby sportovní kanál v budoucnu zařadil i pořady podporující volnočasové 

aktivity a zdravý ţivotní styl (Dvořák, 2011). 
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Obrázek 5: Celodenní podíl na publiku 15+ v procentech (zdroj: Česká televize a ATO Mediaresearch) 

 

Profilaci jednotlivých kanálů mělo pomoci také jejich grafické odlišení. První 

koncepční řešení představila ČT uţ v roce 2007 a začala tak mnohem intenzivněji neţ 

dříve pracovat s nástroji marketingové komunikace. Tehdejší záměr se ovšem podařilo 

realizovat jen částečně. Nejdříve byly jednotlivé kanály opatřeny vlastní značkou, slo-

ganem, znělkou a dalšími identifikačními prvky, aby kaţdý z nich získal svou jedineč-

nou „tvář“ v souladu s obsahovou a ţánrovou profilací kanálu. Jako poslední měla přijít 

na řadu korporátní značka ČT, a to aţ po úplném dokončení přechodu na digitální vysí-

lání. Tato poslední část implementace vizuálního stylu podle plánů z roku 2007 ale jiţ 

nebyla provedena v důsledku nástupu nového managementu v čele s generálním ředite-

lem Petrem Dvořákem na podzim roku 2011. Jeho tým na jaře 2012 představil vlastní 

návrh zcela nové vizuální prezentace ČT. Na podzim téhoţ roku se na základě tohoto 

řešení od samostatných značek jednotlivých kanálů upustilo a označení kanálů je znovu 

sjednoceno pod inovovanou společnou korporátní značkou ČT (viz Obrázek 6 a 7). 

Obrázek 6: Označení kanálů ČT používané v letech 2007 až 2012 (zdroj: ČT) 
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Obrázek 7: Označení kanálů ČT po změně v roce 2012 (zdroj: ČT) 

 

Podle informací dostupných v době zpracování této diplomové práce by se mělo 

portfolio ČT rozšířit o další dva specializované kanály, a to od 31. srpna 2013. K tomuto 

datu se plánuje spuštění kanálu ČT :D („Déčko“), zaměřeného na děti ve věku od 4 do 

12 let, a kanálu ČT art, který se bude věnovat uměleckým a kulturním pořadům. Oba 

kanály budou nicméně sdílet v multiplexu společnou pozici, takţe se budou o vysílací 

čas dělit – od 6.00 do 20.00 bude vysílat ČT :D, od 20.00 pak ČT art.
54

 Bude tak dosa-

ţeno cíle provozovat pět televizních kanálů, který si ČT vytkla v rámci svých dlouho-

dobých plánů rozvoje jiţ v roce 2006 (záměr spustit kanál zaměřený na děti byl také 

jedním z hlavních bodů kandidátského projektu generálního ředitele Petra Dvořáka). 

Programová skladba „Déčka“ by měla být podle dostupných informací taková, 

aby obsáhla ţánry a témata vysílané na ostatních kanálech ČT, ale v podobě přístupné 

dětem (tomu odpovídá i značka kanálu, která vyuţívá barvy všech ostatních kanálů, viz 

Obrázek 8) – bude tak nabízet zábavní i vzdělávací pořady, pohádky, filmy, dokumenty, 

ale také publicistiku, „dětské zpravodajství“, sportovní pořady a animovanou tvorbu. 

Zároveň by tento kanál měl „vzhledem k jeho cílovým skupinám vyuţívat významnou 

měrou podporu oddělení Nových médií“ (Dvořák, 2011). Právě propojení televizního 

vysílání se sluţbami na nových platformách by mělo „přilákat k obrazovce České tele-

vize zvláště současnou mladou generaci“ (ibid.). 

Obrázek 8: Značky specializovaných kanálů ČT art a ČT :D (zdroj: ČT) 

 

                                                 
54 Do budoucna plánuje ČT osamostatnění obou kanálů. 
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Vrátíme-li se k tezi prezentované na začátku, a sice ţe ČT očekávala od digitali-

zace nové moţnosti, jak pečovat o potřeby specifických diváckých skupin v rámci profi-

lovaných kanálů, je moţné konstatovat, ţe dosavadní rozvoj portfolia (včetně ČT :D 

a ČT art) k naplnění tohoto cíle skutečně směřuje. Je ţádoucí také připomenout, ţe re-

flektuje i poţadavky kladené na veřejnou sluţbu Kodexem ČT. Ten nejen předpokládá 

zvýšenou pozornost věnovanou zpravodajství a publicistice a sportovnímu vysílání, ale 

také dětským divákům a vzdělávání (ČT, 2003). Vzhledem k tomu, ţe zpravodajství 

a sport mají „své“ specializované kanály uţ několik let, jeví se spuštění dětského a kul-

turního kanálu jako logické pokračování předchozí strategie a osvědčený způsob, jak 

dostát závazkům televize veřejné sluţby. Nadto umoţní koncepční řešení v oblasti kul-

turního a dětského vysílání, jeţ bylo dosud součástí programových schémat ČT1 i ČT2. 

Od webových stránek k divizi Nová média 

Vedle zakládání nových televizních kanálů v rámci digitálního multiplexu veřej-

né sluţby se Česká televize poměrně brzy chopila i moţností, které jí nabízela konver-

gence televizního vysílání a informačních a telekomunikačních technologií (ICT). Kdyţ 

někdejší generální ředitel ČT Jiří Janeček předloţil v roce 2011 dlouhodobé plány roz-

voje na dalších pět let, hned první premisa jeho tehdejší strategie předpokládala, ţe 

sluţby a programy České televize by měly být dostupné na všech technologických plat-

formách. Jako jeden ze strategických cílů si pak ČT stanovila transformaci z vysílatele 

veřejné sluţby na médium veřejné sluţby. Chtěla toho dosáhnout zvýšením významu 

nových médií, která měla být postavena „na rovnocennou úroveň s produkcí a vysíláním 

TV pořadů“ (ČT, 2011c). Východiska, na nichţ byla tato strategie postavena, nemají 

daleko k trendům popisovaným v literárním přehledu: 

Česká televize, stejně jako ostatní vysílatelé veřejné sluţby v Evropě, musí redefinovat své 

poslání a přijmout nová zadání. Tato potřeba je vyvolána jednak politickými, sociálními 

a ekonomickými změnami, které byly zahájeny v 90. letech minulého století, a jednak tech-

nologickým vývojem, který je charakterizován probíhající digitalizací, konvergencí infor-

mačních technologií a televizního vysílání a ztrátou distribučního monopolu spojeného se 

zemským televizním vysíláním (ibid.). 

Vyuţití tzv. nových médií v České televizi má nicméně mnohem delší historii. 

Internetové stránky ČT na adrese www.ceskatelevize.cz (dříve se často uváděla také 

adresa www.czech-tv.cz) byly spuštěny uţ v roce 1996 (ČT, 2008b). Od té doby se roz-

sah webové prezentace ČT prakticky neustále rozrůstá a průběţně proměňuje – vznikly 

(a dále průběţně vznikají) internetové stránky jednotlivých kanálů, pořadů a projektů; 

http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.czech-tv.cz/
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přibývají moţnosti personalizace a interaktivní prvky (např. sestavení vlastního televiz-

ního programu, hodnocení a komentování pořadů nebo chaty s osobnostmi televizního 

vysílání). Pro účely této studie mají přitom podstatný význam především internetové 

vysílání, zpřístupnění pořadů na vyţádání a vstup na nové distribuční platformy. 

V následujícím textu budou tyto oblasti rozebrány podrobněji. 

Vysílání vybraných pořadů po internetu bylo podle dostupných pramenů uvede-

no do provozu jiţ v dubnu 2000 (ČT, 2005a) a jeho moţnosti se postupně rozšiřovaly. 

V roce 2006 Česká televize uvedla ve své prezentační broţuře, ţe „v rámci neustálého 

rozšiřování sluţby veřejnosti nabízí uţ více neţ 100 pořadů k přehrání po internetu, 

všechny zdarma bez jakéhokoliv poplatku“ (ČT, 2006b). Tato sluţba integrující archiv 

pořadů (nelineární sluţba na vyţádání) s ţivým vysíláním dostala na přelomu let 2007 

a 2008 název iVysílání a stala se centrálním uzlem pro zpřístupňování audiovizuálního 

obsahu ČT na internetu. V současné době jiţ obsahuje ţivé internetové vysílání všech 

kanálů České televize (v případě ČT1, ČT2 a ČT sport mohou být některé pořady 

z internetového vysílání vyloučeny kvůli autorským právům) a archiv, který ukládá po-

řady vlastní výroby zpětně od února 2005 – ke konci března 2013 obsahoval zhruba 

2 790 dní videa (více neţ 7,5 roku záznamu). 

Vedle bezplatného iVysílání začala ČT v prosinci 2007 nabízet na internetu také 

audiovizuální obsah za úplatu v rámci Videopůjčovny ČT. Tím se dostala do jakési „še-

dé zóny“ mezi veřejnou sluţbou a komerční činností, coţ můţe být vnímáno jako poru-

šení principu univerzální dostupnosti a neziskovosti. Také to můţe vyvolávat otázky, 

proč mají diváci platit za obsah, jehoţ výrobu, ať uţ dobrovolně, nebo nedobrovolně, 

předtím zaplatili televizními poplatky.
55

 Ačkoliv měla Videopůjčovna ČT ke konci roku 

2008 více neţ sto tisíc uţivatelů (ČT, 2008a), v prosinci 2009 ukončila provoz a veškeré 

pořady, které je moţné nabízet v rámci sluţeb na vyţádání prostřednictvím internetu 

(zejména s ohledem na autorská práva), umísťuje ČT do bezplatného iVysílání. Lépe tak 

dostojí svému poslání poskytovat otevřený a trvalý přístup k obsahu financovanému 

z veřejných prostředků a maximalizuje hodnotu tohoto obsahu z pohledu uţivatelů.
56

 

                                                 
55 Prostřednictvím Videopůjčovny ČT bylo moţné stáhnout do osobního počítače televizní pořady, filmy a seriály za 

cenu od 9 do 39 Kč a jednotlivá videa pak v počítači libovolně přehrávat po dobu tří dnů. Ve Videopůjčovně ČT se 

nacházely především pořady, které nebylo moţné poskytovat v bezplatném archivu iVysílání, a prémiový obsah – 

např. díly některých seriálů byly k dispozici ke staţení ještě před jejich odvysíláním v televizi (ČT, 2007a). 
56 Leurdijková (2007) se domnívá, ţe „rozsáhlý audiovizuální archiv s hodnotným a exkluzivním obsahem, který 

můţe být zuţitkován online a na digitálních kanálech, je jedním z hlavních aktiv médií veřejné sluţby“. Toto jmění 

podle ní staví média veřejné sluţby do silné pozice vůči ostatním hráčům na trhu, kteří taková aktiva nevlastní. 
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V průběhu roku 2010 začaly dostávat aktivity České televize v oblasti nových 

médií pevnější rámec. Do té doby byly roztříštěny mezi různé útvary v rámci organizač-

ní struktury ČT, zejména útvar obchodu a komunikace, jehoţ součástí byla redakce 

webu ČT, a útvar zpravodajství, který zajišťoval provoz zpravodajského portálu ČT24. 

Činností v prostředí nových médií ale neustále přibývalo – v letech 2009 a 2010 zaţily 

razantní nástup tzv. sociální sítě a v únoru roku 2010 představila ČT první aplikaci pro 

mobilní přístroje, která zprostředkovávala obsah zpravodajského portálu ČT24 (včetně 

ţivého vysílání). Sílila tak potřeba integrovat a koordinovat veškeré aktivity „pod jed-

nou střechou“. K 1. srpnu 2010
57

 byla proto zřízena samostatná divize Nová média, pod 

kterou byly postupně začleněny jednotlivé sekce, které měly co do činění s internetem 

a novými komunikačními a distribučními platformami: 

Ve druhé polovině roku 2010 bylo úkolem projektového týmu připravit kvalitativně novou 

strategii přístupu České televize k novým médiím, zaloţenou na novém obsahu pro internet, 

mobilní platformy, zejména tzv. chytré telefony a multimediální tablety, s výhledem na 

rozvoj tzv. chytrých televizorů, které vedle klasické nabídky programů poskytují nelineární 

doplňkové sluţby: přístup do archivu odvysílaných pořadů, HD teletext, čtečku webu České 

televize apod. Vedle delegovaných zástupců jednotlivých programů České televize tvořili 

tým Nových médií vybraní členové původních redakcí Internetu ČT, Portálu ČT24 a Tele-

textu ČT (ČT, 2010a). 

Zmiňovanou strategii představila ČT v říjnu téhoţ roku. Jako hlavní úkoly pro 

léta 2011 aţ 2013 si divize stanovila „nové modernější weby, multimediální newsroom, 

razantní vstup do širší škály mobilních přístrojů a důraznější komunikaci pořadů na so-

ciálních sítích“ (ČT, 2010a). Nová média tak měla aktivně přispívat k rozvoji veřejné 

sluţby vyuţitím nových technologií: 

Nová média (…) mají pro adaptaci ČT na nové podmínky zásadní význam. Díky aktivitám 

v této oblasti zaujala ČT v roce 2011 v českém prostředí roli inovativního subjektu, který 

detailně sleduje světové i domácí trendy a vyuţívá aktivně nejmodernější technologie pro 

zlepšení svého hlavního poslání – tedy pro posílení veřejné sluţby (ČT, 2011a). 

V současnosti spadají do kompetencí divize Nová média následující oblasti: (1) 

internetové stránky a webové projekty; (2) komunikace s diváky a uţivateli prostřednic-

tvím tzv. sociálních sítí; (3) vývoj aplikací pro alternativní platformy (zejména přenosná 

zařízení, jako jsou tzv. chytré telefony a tablety); (4) teletext a (5) vývoj aplikací pro 

hybridní televizi na bázi standardu HbbTV (ČT, 2011a). 

                                                 
57 Co se týče přesného data vzniku divize Nová média, některé dokumenty ČT (např. ČT, 2010a) uvádí 1. srpen 2010. 

Jiné ale aţ 1. leden 2011 (ČT, 2011c). 
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Jelikoţ první dvě oblasti budou rozebrány podrobněji v částech týkajících se ob-

sahu, resp. publika, nyní se zaměříme pouze na aplikace pro mobilní zařízení a hybridní 

televizi. ČT v současné době nabízí tři aplikace v několika modifikacích pro různé typy 

mobilních přístrojů – tzv. chytré telefony a tablety různých výrobců. Jedná se o aplikace 

ČT24 a ČT sport, které zpřístupňují obsah stejnojmenných internetových zpravodaj-

ských portálů a ţivé vysílání příslušných kanálů. Třetí aplikací je iVysílání, které posky-

tuje přístup do stejnojmenné webové sluţby. Z pohledu publika umoţňují aplikace pro 

mobilní přístroje především konzumovat obsah vytvářený televizí veřejné sluţby takřka 

„kdykoliv a kdekoliv“, coţ výrazně přispívá k personalizaci veřejné sluţby, kterou Ja-

kubowicz (2003) v souvislosti s rozvojem nových technologií pokládá za nezbytnou. 

Divize Nová média pracuje rovněţ na vývoji sluţeb pro tzv. hybridní televizní 

vysílání ve standardu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television).
58

 Tato techno-

logie televizního vysílání vyţaduje televizní přijímač fungující ve standardu HbbTV 

připojený k internetu. Tím se z něj stane jakýsi hybridní přijímač, který v sobě kombi-

nuje uţivatelské funkce běţného televizního vysílání a internetového prohlíţeče. Umoţ-

ňuje tak přímo na obrazovce televizoru zpřístupnit obsah běţně dostupný prostřednic-

tvím internetu (např. textové a obrazové zpravodajství, televizní program, soutěţe, hry, 

archiv odvysílaných pořadů atd.). Česká televize od tohoto způsobu distribuce očekává, 

ţe otevře prostor k „úplné interaktivitě televizního vysílání“ a výrazně rozšíří moţnosti 

uţivatelů (ČT, 2009a). 

Vysílání hybridních sluţeb zahájila ČT jako první v ČR v květnu 2012 na všech 

svých kanálech v zemském digitálním multiplexu a v satelitním vysílání. První hybridní 

aplikací se stal tzv. superteletext (nebo téţ „HD teletext“ čili teletext ve vysokém rozli-

šení). Tato podoba teletextu dovoluje vyuţívat moderní grafiku, videa a fotografie 

a spíše neţ klasický teletext připomíná internetové stránky (viz Obrázek 9). V prosinci 

téhoţ roku následoval programový průvodce pro HbbTV, který na rozdíl od běţného 

elektronického programového průvodce (EPG) zahrnuje fotografie a upoutávky na po-

řady ve formě krátkých videí. V průběhu roku 2012 vznikly i tři tematické aplikace 

u příleţitosti mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale a letních olympij-

ských her. Ve druhé polovině roku 2013 ČT očekává spuštění aplikace iVysílání pro 

hybridní platformu. Tím umoţní divákům (majitelům příslušných hybridních přijímačů) 

vstupovat z obrazovky televizoru přímo do internetového archivu pořadů (ČT, 2012c). 

                                                 
58 ČT se rozhodla rozvíjet platformu HbbTV, protoţe ji podporuje Evropská vysílací unie (EBU). Také se rozšiřuje ve 

velkých evropských zemích jako Německo a Francie, coţ by mělo zaručit podporu výrobců elektroniky (ČT, 2012d). 
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Obrázek 9: Teletext ČT na platformě HbbTV (zdroj: ČT) 

 

5.2 Česká televize a její publikum 

Jednou z podstatných dimenzí transformace vysílatele veřejné sluţby na médium 

veřejné sluţby je i transformace vztahu mezi mediální organizací a jejím publikem. Jak 

bylo uvedeno v přehledu literatury, tento vztah by se měl stát partnerstvím, zaloţeným 

na interaktivitě, posilování zpětné vazby a dialogu. Jakým způsobem se s těmito poţa-

davky vyrovnává česká televize veřejné sluţby? 

Vyjděme opět z dokumentu, který vymezuje základní zásady naplňování veřejné 

sluţby v oblasti televizního vysílání – Kodexu České televize. Preambule Kodexu sta-

noví, ţe Česká televize „bude neustále hledat a posilovat zpětné vazby s veřejností“ 

(ČT, 2003). V prvním článku Kodexu nazvaném Divák – občan na prvním místě se pak 

dále upřesňuje, ţe Česká televize v zájmu naplňování závazku veřejné sluţby 

systematicky a pravidelně získává a analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotlivých di-

váckých skupin i o tom, jak odvysílané pořady hodnotí. Kaţdé programové rozhodnutí mu-

sí přihlédnout k výsledkům takto prováděných reprezentativních výzkumů, přičemţ se 

ovšem uplatňuje výrazně odlišný způsob v zadávání a vyhodnocování dostupných dat opro-

ti komerčním provozovatelům televizního vysílání, a to především zacílením na kvalitativní 

ukazatele. Pořady, které neberou ohled na zjištěné potřeby konkrétních diváckých skupin, 

jimţ jsou určeny, nemohou dostát nárokům veřejné sluţby jiţ proto, ţe se zpravidla minou 

se svým publikem (ČT, 2003). 
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Divácká odezva formou měření, výzkumů a analýz 

Kodex tedy předpokládá, ţe vztah televize a jejího publika bude zaloţen přede-

vším na výzkumech, měření a analýzách. Zpětnou vazbu v této „tradiční“ formě v Čes-

ké televizi dlouhodobě zajišťuje útvar Výzkum programu a auditoria, a to prostřednic-

tvím (1) elektronického měření sledovanosti prováděného centrálně v rámci Asociace 

televizních organizací (ATO), jehoţ výstupem jsou ukazatele jako rating, share, reach či 

průměrný čas strávený sledováním televize, a (2) výzkumu divácké spokojenosti se 

shlédnutými pořady formou dotazníkového šetření na panelu 750 respondentů předsta-

vujících reprezentativní vzorek dospělé populace ČR (ze získaných dat se vypočítává 

tzv. koeficient spokojenosti s pořady na stupnici od –10 do +10). Tyto metody zjišťová-

ní divácké odezvy jsou pro Českou televizi důleţitým vodítkem zejména při sestavování 

programu
59

 (ČT, 2011b). 

Repertoár nástrojů ke zjišťování divácké odezvy se rozšířil v roce 2007, kdy ve 

snaze „zlepšit, zjednodušit a rozšířit komunikaci s diváky“ zaloţila ČT Divácké centrum 

(ČT, 2008b). Divácké centrum zpracovává za pomoci speciálního softwaru dotazy, 

podněty a ohlasy diváků zaslané písemně, telefonicky, faxem, emailem, prostřednictvím 

webového formuláře či SMS. S výstupy a pravidelnými přehledy diváckých ohlasů se 

„dále pracuje, protoţe zájem diváka je pro Českou televizi prioritní“ (ibid.). 

ČT24 a hledání nového vztahu k divákům 

Klíčový význam pro formování vztahu České televize a jejího publika ve smys-

lu, v jakém ho chápou tvůrci konceptu PSM, měl zpravodajský kanál ČT24 a způsob, 

jakým jeho dramaturgie integrovala nové interaktivní komunikační nástroje. Jednotlivé 

kroky byly přitom součástí širšího procesu budování ČT24 jako televizního kanálu, kte-

rý vysílá tzv. záţitkové zpravodajství (Fridrich & Kvapilová, 2012). Toto pojetí televiz-

ního zpravodajství začala ČT rozvíjet na začátku roku 2008 na základě zkušeností ze 

speciálního vysílání k volbě prezidenta republiky: 

Rok 2008 byl pro ČT24 zlomový. Přinesl zásadní přeměnu ze stanice vysílající zprávy ve 

stanici, která vysílá především přímé přenosy, masivně se věnuje mimořádným událostem 

a přináší divákovi autentický záţitek při sledování ţivých přenosů z oblasti politiky, eko-

nomiky a ţivota společnosti. ČT24 se ze stanice zpráv změnila ve zpravodajskou záţitko-

                                                 
59 Jakubowicz (2003) připomíná, ţe otázka výkonnosti veřejné sluţby z hlediska popularity či sledovanosti (audience 

performance) nemůţe být uspokojivě vyřešena pouze kvantitativními ukazateli, jako je rating či share. Měla by také 

být měřena ve smyslu spokojenosti veřejnosti s programovou nabídkou či toho, jakou hodnotu publikum přisuzuje 

své divácké a posluchačské zkušenosti s veřejnoprávním programem a času s ním stráveným, příp. jak odlišně vnímá 

nabídku veřejnoprávních médií a komerčních alternativ (viz podkapitolu 4.3 o veřejné hodnotě). 
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vou televizi (…). Nová filosofie vynikla během přímého přenosu volby hlavy státu, voleb 

do senátu a krajů i zlomového kongresu ODS (ČT, 2008a). 

Postupně se tento koncept rozšířil na volby, důleţitá jednání v parlamentu, kon-

gresy politických stran, návštěvy významných světových osobností, ţivelní pohromy 

a jiné události (viz Tabulku 2), ale také pronikal do kaţdodenního zpravodajského vysí-

lání. Fridrich & Kvapilová (2012) nicméně upozorňují, ţe koncept záţitkového zpravo-

dajství by neměl být zaměňován s bulvárním zpravodajstvím či infotainmentem.
60

 Mi-

mořádná vysílání a tzv. speciály pomohly upevnit značku ČT24 a zvýšit její prestiţ 

u divácké veřejnosti. Jejich úspěch se projevil mimo jiné i vysokými podíly na publiku 

(ČT, 2008a; Fridrich & Kvapilová, 2012). 

Tabulka 2: Celodenní podíl na publiku 15+ ve vybraných dnech vysílání ČT24 (zdroj: ČT; Fridrich & Kvapilová, 2012) 

Datum Podíl na publiku (%) Téma vysílání 

8. 2. 2008 9,15 volba prezidenta 

9. 2. 2008 13,55 volba prezidenta 

15. 2. 2008 8,39 volba prezidenta 

5. 4. 2009 12,23 návštěva Baracka Obamy v ČR 

29. 5. 2010 12,99 výsledky voleb do PS 

7. 8. 2010 9,5 povodně 

8. 8. 2010 9,25 povodně 

29. 4. 2011 12,97 královská svatba 

16. 6. 2011 10,46 stávka odborů 

23. 12. 2011 17,42 státní pohřeb Václava Havla 

12. 1. 2013 33,32 volba prezidenta – I. kolo 

26. 1. 2013 37,66 volba prezidenta – II. kolo 

 

Zatímco rok 2008 byl jakýmsi „bodem zlomu“ pro dramaturgii ČT24 jako záţit-

kového zpravodajství, v následujících letech se ve snaze o co nejautentičtější zapojení 

diváků do vysílání začaly intenzivně rozvíjet nové způsoby komunikace s publikem 

s cílem posílit principy veřejné sluţby. ČT k tomu vyuţila zejména tzv. sociální sítě: 

Období od poloviny roku 2009 charakterizuje eminentní zájem ČT24 o zapojení diváků 

a nastavení obousměrné komunikace s nimi prostřednictvím nových technologií. (…) Zá-

kladním východiskem tohoto počínání nebylo dělat věci tak, abychom přinesli módní ko-

munikační výstřelky. Podtextem vţdy bylo vyuţití těchto platforem pro formování moder-

ního pojetí veřejné sluţby. Tyto prostředky totiţ mohou při inteligentní implementaci 

a ošetření rizik přinést veřejné sluţbě zcela jistě novou dimenzi, ve které se posiluje role 

těch, kdo za servis veřejnoprávních médií platí svými koncesionářskými poplatky (Fridrich 

& Kvapilová, 2012). 

                                                 
60 „Jde ryze o vymezení národní zpravodajské televize jako oblasti seriózního informačního zdroje, který se snaţí 

přilákat diváka na kontinuální zpravodajský proud, kde se informace aktualizují, doplňují, rozvíjejí a transformují do 

nových událostí. Televize je tím, kdo sleduje dění od počátku aţ do rozuzlení různými formami: telefonátem, ţivým 

vstupem, přenosem tiskové konference, rozhovorem, analýzou a poté souhrnem“ (Fridrich & Kvapilová, 2012). 
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Jedním z průkopníků tohoto přístupu k publiku, který šel ruku v ruce s aplikací 

nových komunikačních technologií, se stal ţivě vysílaný diskusní pořad Hyde Park, 

který vznikl v lednu 2010 a dodnes je pravidelnou součástí hlavního vysílacího času na 

ČT24. Jeho zadáním bylo, aby „ke zpravodajství a publicistice přivedl i mladší, převáţ-

ně internetem odchované publikum“ (ibid.). 

Pořadu Hyde Park se obvykle účastní jeden host a moderátor, který zprostředko-

vává otázky a názory diváků. Tento koncept samozřejmě není neznámý – například uţ 

McNair & Hibberd (2003) psali o rostoucí oblibě tzv. participačního vysílání (public 

participation broadcasting) nebo přístupového vysílání (access broadcasting). Podle nich 

tento typ vysílání umoţňuje, aby „občané vyjádřili svoje názory na politická témata, 

debatovali o nich s experty všeho druhu a dotazovali se reprezentantů politické elity“. 

Tím jim usnadňuje moţnost „participovat na ţivotě zdravé deliberativní demokracie“.
61

 

Dokonce i Hyde Park měl na ČT24 svého předchůdce, a sice týdeník Vedlejší efekty, 

kam mohli diváci telefonovat a psát textové zprávy. Průlomovým prvkem ovšem byla 

podle Fridricha & Kvapilové (2012) právě integrace tzv. sociálních sítí, které v té době 

zaţívaly v Česku masivní rozvoj.
62

 V současnosti tak můţe divák přispět do pořadu pro-

střednictvím webového formuláře, komunikačních rozhraní Facebook, Google+, Twitter 

a Skype, telefonicky nebo textovou zprávou. „Cílem nebylo ukázat, co vše umíme pro-

pojit, ale kaţdému dát moţnost výběru podle jeho komunikačních preferencí“ (ibid.). 

Specifickým rysem pořadu Hyde Park je pak divácká komunita, s níţ se tvůrci 

pravidelně setkávají a která „je zvyklá na permanentní diskusi“ (ibid.). Poměrně přesně 

tak naplňuje jednu ze základních tezí modelu PSM, podle níţ se má publikum stát pro 

organizaci veřejné sluţby partnerem, který poskytuje trvalou zpětnou vazbu, na jejímţ 

základě můţe být veřejná sluţba prohlubována a zdokonalována: 

Z tohoto pohledu je Hyde Park mnohem více neţ jen 50 minut v kaţdý pracovní den na ob-

raze. Stal se symbolem nové otevřenosti České televize a podařilo se mu zasáhnout velmi 

rozdílné sociodemografické skupiny. Pomáhal také dále měnit a zlepšovat emocionální 

vazbu diváků na ČT24. Zejména při řadě exkurzí, kdy si prošli celou ČT24 a posléze byli 

přímo u vysílání, docházelo k velmi zajímavým výměnám názorů mezi autory a diváky, 

kteří se ukázali být velmi schopnými spolutvůrci podobného formátu (ibid.). 

                                                 
61 „Zatímco se těchto pořadů ze zřejmých důvodů můţe přímo účastnit jenom malý počet jednotlivců, další miliony se 

na ně dívají a poslouchají je doma. A ti jsou také, prostřednictvím poslechu a sledování, vedeni programovými tvůrci 

k tomu, aby o sobě přemýšleli jako o účastnících politické debaty a občanech, kteří mají podíl na demokratickém 

procesu,“ píší McNair & Hibberd (2003). Zároveň ale připouštějí, ţe „přístupové vysílání“ má své limity, zejména 

z toho důvodu, ţe „připravenost participovat není uvnitř populace rovnoměrně distribuována“ (ibid.). Omezující 

faktory mohou být dány např. sociálním postavením (vzdělání, příjem, etnický původ, věk, rod apod.) nebo mohou 

vyplývat z existence tzv. digitální propasti (digital divide). 
62 Počet uţivatelů Facebooku v ČR prudce rostl od roku 2008, kdy byla spuštěna verze v českém jazyce. 
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Hyde Park do značné míry symbolizoval nástup interaktivity a zapojení diváků 

do vysílání ČT24. Zkušenosti z vysílání pořadu Hyde Park poté vyuţila Česká televize 

při začleňování interaktivních prvků do jiných pořadů – zejména mimořádných vysílání 

a tzv. speciálů. Z několika projektů jmenujme Otázky Václava Moravce Speciál, vysíla-

né na jaře roku 2010 před volbami do Poslanecké sněmovny, jejichţ součástí byly dota-

zy, které diváci ve formě krátkého videa nahráli na speciální YouTube kanál. „Volby 

2010 byly mírou zapojení diváků celkově v té době vyvrcholením předchozích zkuše-

ností s kontaktem s diváky,“ tvrdí Fridrich & Kvapilová (2012). Podle nich bylo od té 

doby zapojení komunikačních platforem „téměř neodmyslitelnou součástí pokrytí vět-

ších zpravodajských událostí“ a „pravidelná péče o diváckou komunitu na sítích se pro 

ČT24 stala naprostou samozřejmostí“ (ibid.). 

V roce 2011 ČT upevnila pozici sociálních sítí v rámci komunikace celé instituce. Kromě 

zpravodajské stanice ČT24 a zavedených pořadů, které s diváky na nových mediálních plat-

formách komunikují jiţ od roku 2009, se aktivita rozrostla také na sportovní ČT4, kanály 

ČT1 a ČT2 a korporátní social media kanály České televize. ČT povaţuje permanentní spo-

jení s diváky na sociálních sítích za novou dimenzi veřejné sluţby. Přináší obousměrnost 

a ještě větší přístupnost pro toho, kdo by měl být v hlavní roli – pro diváka (ČT, 2011a). 

Jak bylo zmíněno výše, veškeré aktivity ČT na nových komunikačních platfor-

mách (konkrétně Facebook, Twitter, Google+ a YouTube) spadají do působnosti divize 

Nová média. Obecně lze říci, ţe slouţí k propagaci obsahu, komunikaci s uţivateli, je-

jich zapojení do vysílání a získávání zpětné vazby: 

Tyto komunikační cesty slouţí divákům jako přímá, rychlá a bezprostřední cesta do televi-

ze. Mohou zde vyjadřovat své názory, připomínky, inspirovat tvůrce, dávat najevo okamţi-

tě zpětnou vazbu na vysílání. Tato komunikace probíhá v součinnosti s Diváckým centrem. 

Divák ČT se tímto způsobem můţe velmi aktivně zapojit do vývoje své veřejnoprávní insti-

tuce (ČT, 2011a). 

Na druhou stranu ale ČT naznačuje i rizika a omezení, která z vyuţívání tzv. so-

ciálních sítí pro televizi veřejné sluţby vyplývají: 

Veřejní vysílatelé (a tedy i ČT) nemohou sociální sítě obcházet a ignorovat. Jejich vyuţití 

by však nemělo spočívat v pouhém přebírání a publikování názorů ze sociálních sítí, nýbrţ 

v rozboru trendů signalizovaných sociálními sítěmi a v poskytování fundované analýzy 

a relevantních informací k příslušnému tématu. (…) Rizikem je chápat sociální sítě jako 

specifický druh tiskové agentury. Nesmí se zapomínat, ţe sociální sítě obsahují neautorizo-

vané, většinou silně emočně zabarvené informace, které v mnoha případech vůbec nemusí 

odráţet skutečnost. V efektivním a uváţlivém vyuţívání sociálních sítí tkví hlavní odpo-

vědnost médií veřejné sluţby (ČT, 2012a). 
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Využití občanské žurnalistiky v ČT 

Vyuţití interaktivních komunikačních nástrojů v ČT bylo (a stále ještě je) neod-

myslitelně spjato především se zpravodajským kanálem ČT24. Televize od nich očeká-

vala posílení principů veřejné sluţby tím, ţe umoţní divákům vyjádřit názor či připo-

mínku, poloţit dotaz a obecně nastavit „obousměrnou komunikaci“. V teoretické části 

byl ale popsán ještě jeden podstatný fenomén, uvedený v ţivot tzv. novými médii – stí-

rání bariér mezi producenty a příjemci mediálních obsahů. 

Tento vývoj bývá v ţurnalistické oblasti spojován především s nástupem tzv. ob-

čanské ţurnalistiky (citizen journalism). ČT24 na něj reagovala uţ v roce 2007. Tehdy 

spustila internetový projekt Digináves, jehoţ účelem bylo systematicky pracovat s ob-

sahem vytvářeným samotnými uţivateli (user-generated content), zpřístupňovat jej na 

internetových stránkách a editoriálně vyuţívat i ve vysílání ČT24. 

Postupně se vytváří celorepubliková síť přispěvatelů, trvale ţijících v obcích a malých měs-

tech. Proškolení amatéři vybavení malou kamerou formátu MiniDV s příslušenstvím, počí-

tačem se základním střihovým programem a připojením na internet připravují krátké repor-

táţe, v nichţ zachycují drobné události ze svého okolí, které z hlediska celostátního zpra-

vodajství a dalšího vysílání nebyly dosud systematicky pokrývány, ale na druhou stranu 

tvoří kaţdodenní a obvykle intenzivně vnímanou realitu obyvatelstva těchto lokalit. Audio-

vizuální materiál je posléze prezentován formou videosekvence na internetové stránce pro-

jektu www.diginaves.cz a vybrané reportáţe jsou zařazovány do specializovaného magazí-

nu na programu ČT24 (ČT, 2007b). 

Autorovi práce se nepodařilo ve veřejně přístupných pramenech nalézt ţádné in-

formace o dalším vývoji a současném stavu projektu Digináves a vyuţití jeho obsahu ve 

vysílání kromě toho, ţe příspěvky uţivatelů týkající se regionálního a místního dění 

jsou stále zveřejňovány na zpravodajském portálu ČT24 v rubrice Vaše zprávy. Podle 

výkonné ředitelky divize ČT Nová média Pavlíny Kvapilové se projekt nachází spíše ve 

fázi stagnace a do budoucna se nepočítá s jeho dalším rozvojem v této podobě. Zkuše-

nosti ČT ukázaly, ţe schopnost této platformy dodávat na kontinuální bázi atraktivní 

obsah vyuţitelný v pravidelném zpravodajském magazínu je omezená.
63

 

Moţnosti občanské ţurnalistiky a jejího propojení se zpravodajským vysíláním 

se nicméně plně projevily v srpnu 2010, kdy došlo v severních Čechách k rozsáhlým 

záplavám. Jak uvádí výroční zpráva z roku 2010, jednalo se o první takovou spolupráci 

s diváky v masovém měřítku. Takto popsali Fridrich a Kvapilová (2012) svou zkušenost 

ze zpravodajského vysílání během povodní: 

                                                 
63 Osobní rozhovor autora s Pavlínou Kvapilovou, ředitelkou divize ČT Nová média, ze dne 12. dubna 2013. 

http://www.diginaves.cz/
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Rozhodli jsme se, ţe vyuţijeme i potenciál sítí. Nejjednodušší moţnou věcí, kterou jsme 

tehdy mohli udělat, bylo zeptat se lidí na facebookové stránce ČT24, jestli by nám mohli 

poslat více informací z postiţených míst. (…) To, co následovalo, byla doslova smršť in-

formací, fotografií a videí. Ve studiu jsme pak kombinovali různé informace z terénu se 

vstupy, které shrnovaly zprávy přicházející od našich spolupracujících diváků ze sociálních 

sítí. Multiplikační efekt při kombinaci „starých“ a „nových“ médií byl nevídaný.
64

 

Fridrich a Kvapilová (2012) přitom naráţí na nezanedbatelné riziko spojené 

s vyuţíváním materiálů přebíraných ze sféry občanské ţurnalistiky a tzv. sociálních sítí 

v mimořádných situacích – tím je omezená moţnost v reálném čase odpovídajícím způ-

sobem vyhodnocovat relevanci těchto informací a ověřovat je. Aby toto riziko sníţila na 

minimum a do budoucna zvýšila efektivitu celého procesu, připravila divize ČT Nová 

média projekt Krizová mapa Česka ve spolupráci s Integrovaným záchranným systé-

mem, humanitárními organizacemi, telefonními operátory a dalšími partnery.
65

 Vznikla 

tak internetová platforma, která by měla umoţnit při krizových situacích agregovat in-

formace, fotografie a videa z různých zdrojů (zaslané prostřednictvím Facebooku, Twit-

teru, emailu nebo webového formuláře), posílit mechanismy vyhodnocování a ověřová-

ní a veškerá data přehledně zobrazovat v mapě (ibid.). Spuštěním Krizové mapy Česká 

televize mimo jiné reaguje i na zadání vyplývající z Kodexu, podle něhoţ by v případě 

váţného ohroţení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva měla přednostně svým 

vysíláním napomáhat záchraně lidských ţivotů, zdraví, majetkových hodnot a ţivotního 

prostředí. Pro úplnost je nicméně třeba dodat, ţe Krizová mapa dosud nebyla od svého 

uvedení v lednu 2012 pouţita v ostrém provozu (aplikace je uzavřena, ČT počítá s jejím 

otevřením veřejnosti při mimořádných krizových situacích, kdy je podle dosavadních 

zkušeností potenciál občanské ţurnalistiky dodávat obsah a informace nejvyšší).
66

 
67

 

5.3 Česká televize jako multimediální organizace? 

Produkce mediálních obsahů by měla v rámci transformace vysílatele veřejné 

sluţby na médium veřejné sluţby brát v potaz diverzifikaci distribučních kanálů, jejichţ 

                                                 
64 Podle informací České televize narostl během oněch čtyř srpnových dní počet fanoušků profilu ČT24 na síti Face-

book o 25 000. Diváci touto cestou poslali celkem 4 200 fotografií a více neţ 1 000 videí (ČT, 2010a; Fridrich & 

Kvapilová, 2012). 
65 V této souvislosti je vhodné odkázat na teoretickou část, v níţ bylo na základě poznatků Murdocka (2005) pojed-

náno o budování sdíleného digitálního prostoru (digital commons) zaloţeného na univerzálním přístupu, reciprocitě 

a spolupráci. Podle Murdocka (2005) to představuje jeden z klíčových úkolů médií veřejné sluţby v digitální éře. 
66 Osobní rozhovor autora s Pavlínou Kvapilovou, ředitelkou divize ČT Nová média, ze dne 12. dubna 2013. 
67 Přestoţe nachází občanská ţurnalistika vyuţití zejména při mimořádných událostech, pravidelný prostor diváci 

přece jen dostávají. V předpovědi počasí před hlavní zpravodajskou relací Události jsou kaţdodenně zveřejňovány 

jejich fotografie zaslané prostřednictvím sítě Facebook, které zachycují počasí v různých místech republiky či zají-

mavé meteorologické jevy. V tomto případě se však lze ptát, zda takový obsah skutečně plní zpravodajskou či ţurna-

listickou funkci a jakou trvanlivost tento trend bude mít. 
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prostřednictvím publikum obsahy konzumuje, a přejít od výroby pořadů určených pro 

konkrétní typ média (rozhlas/televizi) k výrobě komplexních multimediálních produktů, 

organicky propojujících lineární vysílání s nelineárními multimediálními sluţbami. Jed-

ná se o náročný proces, který – jak upozornila Leurdijková (2007) – vyţaduje na straně 

tvůrců celkovou změnu pracovní kultury a mentality. 

Transformaci do podoby multimediální organizace si ČT vytkla jako jeden 

z hlavních cílů strategického rozvoje pro období 2009 aţ 2012 v návaznosti na přechod 

na digitální terestrické vysílání: 

Jiţ v roce 2009 bude zahájena transformace klasického televizního pořadu do podoby mul-

timediálního projektu. Na první pilotní projekty realizované v roce 2009 naváţe návrh sys-

tému řízení multimediálních projektů, který bude spuštěn od ledna 2010 (ČT, 2008a). 

Na základě studia pramenů si ale autor dovoluje konstatovat, ţe tento proces je 

stále ve svých počátcích. Připouští to i Česká televize, podle které „bude třeba věnovat 

mu v následujícím období zvýšenou pozornost“ (ČT, 2011a). 

Zpravodajství a sport 

V současné době lze multimediální pojetí obsahu a jeho vyuţití napříč platfor-

mami nejlépe pozorovat v oblasti zpravodajství a sportu. ČT kombinuje na internetovém 

zpravodajském portálu ČT24 (na adrese www.ct24.cz) audiovizuální materiál z vysílání 

kanálu ČT24 společně s textovým a obrazovým zpravodajstvím, popřípadě s informační 

grafikou. Tento portál byl spuštěn stejně jako zpravodajský kanál 2. května 2005 a je 

s ním do určité míry editoriálně konzistentní. Má ovšem vlastní autonomní redakci, kte-

rá byla zřízena na přelomu let 2007 a 2008 a v současné době je organizační součástí 

divize Nová média (ČT, 2007a). Logickým vyústěním multimediálního přístupu v této 

oblasti by bylo zaloţení integrované redakce, v níţ by vznikalo na jednom místě zpra-

vodajství pro televizní kanál i pro web, doposud ale ČT tento přístup neuplatnila (na 

rozdíl od Českého rozhlasu, kde je redakce zpravodajského portálu začleněna do Centra 

zpravodajství, viz následující kapitolu). Podle ředitelky Nových médií se o podobném 

kroku v současnosti neuvaţuje.
68

 

Portál ČT24 se snaţí vyuţít synergický efekt ze spojení se zpravodajským tele-

vizním kanálem – do jednotlivých zpráv průběţně zařazuje videa z vysílání (např. úseky 

kontinuálních zpravodajsko-publicistických bloků Studio ČT24) a zpřístupňuje textové 

přepisy reportáţí a rozhovorů z proudového vysílání i pravidelných pořadů a publicis-

                                                 
68 Osobní rozhovor autora s Pavlínou Kvapilovou, ředitelkou divize ČT Nová média, ze dne 12. dubna 2013. 

http://www.ct24.cz/
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tických cyklů (Reportéři ČT, 168 hodin, Interview ČT24, Před půlnocí, Stopy, fakta, 

tajemství, Horizont ČT24 atd.). Je také propojen s ţivým vysíláním, archivem pořadů 

iVysílání a nabízí i samostatný archiv videozáznamů, v němţ je moţné dohledat např. 

tiskové konference, brífinky a jiné přenosy z vysílání kanálu ČT24. Portál nabízí 

i vlastní internetové přenosy nad rámec vysílání kanálu ČT24 – přenáší pravidelně jed-

nání poslanecké sněmovny či události vzdělávacího a kulturního charakteru, které by 

v televizním vysílání pravděpodobně místo nenašly (např. představení Divadla Kampa, 

diskusní večery (S)tisk doby z praţského centra DOX či přednáškové cykly veřejných 

vysokých škol) a rozšiřuje tak s minimálními náklady podstatným způsobem nabídku 

veřejné sluţby. Šíře a pestrost audiovizuálního materiálu zakládá portálu ČT24 vý-

znamnou konkurenční výhodu vůči ostatním zpravodajským webům v ČR (tato výhoda 

se projevuje zejména při přenosech z mimořádných událostí). 

Na stejné bázi jako zpravodajský portál vznikl také sportovní zpravodajský por-

tál ČT sport, navázaný na stejnojmenný „mateřský“ programový okruh. Kromě ţivého 

vysílání, textového a obrazového zpravodajství a videoarchivu nabízí i přímé interneto-

vé přenosy a záznamy sportovních událostí, které se nedostanou do vysílání ČT sport. 

O vytěţení audiovizuálního obsahu multimediální cestou se ČT snaţí i zakládá-

ním různých speciálních webů k významným politickým a sportovním událostem, jako 

jsou volby, mistrovství světa v hokeji, fotbalové šampionáty či olympijské hry. Textový 

a obrazový zpravodajský servis na nich opět doplňuje ţivé vysílání a další obsah. Za 

modelový příklad „multiplatformního projektu“ označila divize ČT Nová média pokrytí 

Letních olympijských her v Londýně v roce 2012: 

Speciální web, 10 streamů (z toho 8 bonusových jen na internetu), novinky v mobilních 

sportovních aplikacích, HbbTV aplikace a intenzivní komunikace na sociálních sítích, 

agregovaná ve webové sekci Ţijeme olympiádou – to vše bylo součástí olympijského pro-

jektu Nových médií. Zájem o LOH byl na webu oproti letní olympiádě v Pekingu v roce 

2008 zhruba trojnásobný. Webový speciál www.loh.cz zaznamenal 5,5 milionu návštěv 

a 24 milionů zobrazených stran (ČT, 2012a). 

Zábavní a dramatická tvorba, vzdělávání 

Značný prostor pro rozvoj multimediálních projektů se otevírá také v oblasti zá-

bavní, dramatické a vzdělávací tvorby. Jako průkopníka v této oblasti by bylo moţné 

označit například zábavně-vzdělávací cyklus Největší Čech z roku 2005, jehoţ webová 

prezentace umoţnila jednak hlasování v anketě (prostřednictvím webu přišlo více neţ 

380 000 hlasů, coţ představovalo zhruba 80 % celkového počtu), jednak zpřístupnila 

http://www.loh.cz/
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doprovodné vzdělávací materiály o dobových reáliích, diskuse, chaty, soutěţe a hry 

(ČT, 2005a). O rok později uvedla ČT první ročník taneční soutěţe StarDance, opět 

s doprovodným webovým obsahem, který zahrnoval informace o účastnících, zajíma-

vosti ze zákulisí, obrazovou galerii a videogalerii, diskuse nebo chaty s aktéry soutěţe. 

Jako „pilotní multimediální projekt“ byl pak koncipován retro seriál Vyprávěj, 

který se vysílá od roku 2009 (ČT, 2009a). Jeho součástí byl i zvláštní internetový obsah 

na stránkách www.ceskatelevize.cz/vypravej, jenţ nefiguroval v klasickém lineárním 

vysílacím schématu. 

Fanoušci v něm najdou kromě všech dílů seriálu v plném rozlišení také obsáhlou multime-

diální galerii na bázi časové osy. Ta je svým rozsahem identická s časovým rámcem seriálu 

a jsou na ni průběţně umisťovány i bonusové materiály – ke kaţdému odvysílanému dílu 

tzv. instruktáţní video, které vtipnou formou navazuje na události z děje seriálu, dále pré-

miové scény, seriálové hlášky, písničky atd. Návštěvníky webu zaujaly i další speciality, 

jako je zábavná Retrokalkulačka pro přepočet kupní síly nebo moţnost poslat personifiko-

vaný videovzkaz přímo z úst hlasatele Alexandra Hemaly (ČT, 2009a). 

Velkou výzvu v rozvíjení multimediálních projektů představuje pro ČT koncep-

ce nového dětského kanálu ČT :D. Jiţ dlouhodobé plány rozvoje z roku 2011 konstato-

valy, ţe „Česká televize prozatím trpí nedostatkem formátů zaloţených na moţnostech 

nových médií. Tento nedostatek oslabuje především tvorbu pro děti a mládeţ, která se 

bez interaktivních webových aplikací neobejde“ (ČT, 2011c). „Déčko“ by se proto mělo 

stát „experimentálním programem“ z hlediska vyuţívání nových médií a multimediál-

ních projektů (ČT, 2012d). 

http://www.ceskatelevize.cz/vypravej
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6. Český rozhlas optikou modelu PSM 

V šesté kapitole bude případová studie doplněna o rozbor vývoje Českého roz-

hlasu, který tvoří společně s Českou televizí páteř veřejné sluţby v ČR. Český rozhlas 

byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a na základě tohoto zákona 

poskytuje sluţbu veřejnosti v oblasti rozhlasového vysílání. Při analýze bude postupo-

váno analogicky podle struktury, která byla pouţita v předchozí kapitole. 

6.1 Digitalizace, konvergence a Český rozhlas 

Také v tomto případě budeme při zkoumání technologické proměny Českého 

rozhlasu vycházet ze zákona, kodexu a statutu – dokumentů, které představují základní 

formální rámec činnosti organizace. 

Ačkoliv zákon č. 484/1991 Sb. vychází ze stejného vzorce jako zákon o ČT, je 

moţné konstatovat, ţe v otázce vyuţití nových technologií médiem veřejné sluţby spíše 

zaostává. Stanoví sice, ţe „Český rozhlas poskytuje sluţbu veřejnosti tvorbou a šířením 

rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových slu-

ţeb na celém území České republiky a do zahraničí“ (§ 2 odst. 1), ale následující para-

graf neobsahuje na rozdíl od zákona o ČT ani zmínku o poskytování obsahu prostřed-

nictvím internetových stránek, aplikací či audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţá-

dání. Zákon o ČRo se spokojí pouze s ustanovením, ţe Český rozhlas šíří své rozhlaso-

vé programy nejen prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení, ale 

také „jiných technických prostředků“. Zákon také předpokládá, ţe rozhlas „vyvíjí čin-

nost v oblastech nových vysílacích technologií a sluţeb“ (§ 3 odst. 1 písm. h). 

Jestliţe se zákon o ČRo zmiňuje o nových technologiích a sluţbách jen okrajo-

vě, tak text Kodexu České rozhlasu je reflektuje zcela nedostatečně (na tento problém 

bylo jiţ upozorněno v souvislosti s ČT). Dokument pouze v článku 2.12 stanoví, ţe 

Český rozhlas sleduje v oboru celosvětově dosahovanou úroveň rozhlasového vysílání a je-

ho inovace jak ve smyslu technickém, tak ţánrovém, obsahovém a formálním s cílem zajis-

tit s přihlédnutím k dostupným finančním moţnostem nejvyšší moţnou kvalitu sluţeb, 

zejména nebude bez váţného důvodu opoţďovat zavádění nových technologií, které mají 

přímý vliv na kvalitu sluţeb nabízených posluchačům (ČRo, 2010c). 

Statut ČRo přebírá v částech týkajících se postavení organizace, náplně veřejné 

sluţby a šíření obsahu znění zákona o ČRo, které rozšiřuje o nové formy obsahu a způ-
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soby distribuce. Současnému stavu ČRo a rozsahu jeho činností proto odpovídá nejlépe 

ze všech tří dokumentů. Podle Statutu Český rozhlas (2012b) 

 plní své úkoly mimo jiné tím, ţe poskytuje rozšiřující a doplňkové sluţby ke 

svému vysílání nebo audiovizuální mediální sluţby na vyţádání prostřednic-

tvím internetu a dalších mediálních nosičů (čl. 4 odst. 3 písm. g); 

 je v zájmu splnění svého poslání a úkolů oprávněn vyuţívat internet i jiné 

technické prostředky (čl. 6 odst. 2); 

 vyuţívá k šíření svých programů a dalšího multimediálního obsahu také nové 

technologie a podílí se na jejich vývoji (čl. 6 odst. 4). 

Vedle tradičního rámce veřejné sluţby v podobě zákona, kodexu a statutu řídí 

Český rozhlas svou činnost také na základě dokumentu Mise, vize, hodnoty a cíle, který 

formuloval v roce 2010 a deklaroval jako svůj závazek vůči veřejnosti. V něm se zaručil 

„vyuţívat nové technologie, multimediální platformy šíření programu a obsahu včetně 

internetu a mobilních komunikačních prostředků“ k zajištění „snadné dostupnosti pro-

gramu a obsahu“ (ČRo, 2010b). Cíle ČRo zahrnují rovněţ poţadavek „vyvíjet činnost 

v oblastech nových vysílacích technologií a sluţeb, být průkopníkem nových rozhlaso-

vých a komunikačních technologií“ a „motivovat společnost k účelnému vyuţívání mo-

derních komunikačních technologií souvisejících s činností rozhlasu“ (ibid.). 

Na cestě k digitálnímu vysílání 

Stejně jako pro Českou televizi byl i pro Český rozhlas přelomovým rokem 

z pohledu rozvoje digitálního vysílání rok 2005,
69

 kdy „po předcházející dlouhé době 

technologických experimentů, zkušebních provozů, zpracovávání koncepcí digitalizace 

a legislativních rámců došlo k faktickému zahájení řádného vysílání v systému digitální 

zemské televize ve standardu DVB-T, a tedy k nastartování digitalizace v České repub-

lice“ (ČRo, 2005a). Český rozhlas tak od 21. října 2005 vysílal v pozemním digitálním 

televizním Multiplexu A, do něhoţ byly zařazeny některé stanice ČRo společně se třemi 

kanály ČT
70

 (jednalo se o stanice Praha, Vltava, D-dur, Leonardo a Rádio Česko/ČRo 6 

na společné pozici; stanice Radioţurnál a Radio Wave do této skupiny přibyly od 

9. února 2006). Jinými slovy, Multiplex A obsahoval tři celoplošné stanice, které byly 

šířeny také analogově v pásmu VKV/FM, a čtyři speciální stanice spuštěné právě u pří-

leţitosti vstupu do systému DVB-T. Podobně jako ČT i Český rozhlas pochopil start 

                                                 
69 Jiţ před rokem 2005 se však Český rozhlas účastnil několika zkušebních projektů digitálního vysílání. 
70 Součástí provizorního Multiplexu A byla také TV NOVA a rozhlasová stanice Frekvence 1 (ČRo, 2005a). 
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pozemní digitální televize jako příleţitost k rozšíření programové nabídky, coţ v přípa-

dě rozhlasu znamenalo vznik dalších (specializovaných) stanic. 

Jejich nástup byl poměrně rychlý – hned čtyři nové stanice začaly vysílat uţ 

v prvním roce digitalizace. Dne 1. května 2005, kdy vstoupil v platnost zákon o elektro-

nických komunikacích, byla spuštěna stanice D-dur zaměřená na klasickou hudbu 

(s minimálním podílem mluveného slova), která se stala první „digitální“ stanicí ČRo. 

O den později bylo zahájeno vysílání zpravodajsko-publicistické (all-news) stanice 

mluveného slova Rádio Česko.
71

 Jelikoţ ale došlo k průtahům, které ve svém důsledku 

odloţily začátek vysílání DVB-T aţ na říjen 2005, vysílaly tyto dvě stanice od května 

do října pouze prostřednictvím internetu. Obdobná situace nastala i v případě stanice 

Leonardo, zaměřené na vzdělávací a populárně-naučné pořady o vědě, technice, přírodě 

a historii. Její vysílání začalo 1. září 2005, ovšem také pouze po internetu; na zařazení 

do digitálního multiplexu si musela necelé dva měsíce počkat (ČRo, 2005b). Čtvrtou 

a na dlouhou dobu poslední specializovanou stanicí se stalo Radio Wave pro mladé po-

sluchače, které začalo zkušebně vysílat od 1. prosince 2005 a řádně od 13. ledna 2006. 

Na podzim 2008 se pak stanice ČRo přesunuly z dočasného Multiplexu A do Multiple-

xu 1 (multiplexu veřejné sluţby), který provozuje Česká televize a na jehoţ datovém 

toku se mají podle zákona podílet obě instituce veřejné sluţby. 

Ačkoliv ČRo tedy dokázal v relativně krátké době spustit čtyři nové specializo-

vané stanice, jednalo se z pohledu jejich dostupnosti o neuspokojivé řešení. Stanice byly 

totiţ šířeny především prostřednictvím internetu a televizního multiplexu, coţ jsou pro 

rozhlasové vysílání distribuční kanály spíše menšího významu. Jedinými výjimkami 

byly stanice Rádio Česko
72

 a Radio Wave,
73

 které byly po určitou dobu dostupné i na 

analogových frekvencích. 

                                                 
71 Bylo to 2. května 2005 – shodou okolností ve stejný den začal vysílat i zpravodajsko-publicistický kanál ČT24. 
72 Rádio Česko vysílalo nejprve šest hodin denně – od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00. V těchto časech se díky 

spolupráci s BBC od března 2006 (po uzavření české redakce BBC World Service) připojovalo na její české analogo-

vé frekvence, jinak určené pro anglické vysílání BBC World Service z Londýna. Od ledna 2011 se vysílání Rádia 

Česko rozšířilo o čtyři hodiny a stanice tak vysílala na internetu a v DVB-T kaţdý den od 8.00 do 18.00 (na analogo-

vou FM frekvenci BBC World Service se ovšem i nadále připojovala pouze v časech 8.00 aţ 11.00 a 13.00 aţ 16.00). 

Přítomnost Rádia Česko na analogových frekvencích nicméně definitivně skočila 28. února 2013 kvůli zániku této 

stanice a ukončení spolupráce ČRo a BBC. 
73 Radio Wave, stanice pro mladé posluchače ve věku zhruba 16 aţ 25 let, vysílalo od roku 2006 aţ do 31. srpna 2008 

na analogových VKV frekvencích v Praze a středních Čechách. V roce 2007 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

vyjádřila podezření, ţe analogovým šířením programu Radia Wave z vysílače Cukrák je porušováno ustanovení § 3 

odst. 1 písm. a) zákona o Českém rozhlasu, neboť se v důsledku toho sníţilo pokrytí Středočeského kraje regionální 

stanicí ČRo Region v pásmu VKV/FM. Rada ČRo tehdy konstatovala, ţe programová skladba zaměřená na vymeze-

nou věkovou skupinu nenaplňuje povinnost plnit úkoly veřejné sluţby ve vztahu k danému regionu, jak Českému 

rozhlasu ukládá zákon, a doporučila generálnímu řediteli, aby zajistil dostatečné pokrytí území kraje regionální stani-

cí ČRo Region v pásmu VKV/FM. Spory mezi Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, Radou ČRo a Českým 

rozhlasem kolem Radia Wave pokračovaly aţ do následujícího roku, kdy Rada ČRo uloţila generálnímu řediteli 

vypnout analogové vysílání Radia Wave (ČRo, 2007a; 2008a). 
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Tento nedostatek nových specializovaných stanic si uvědomoval i ČRo, podle 

něhoţ mělo být šíření rozhlasových programů v DVB-T systému jen „dočasným řeše-

ním“ před náběhem DAB (Digital Audio Broadcasting) vysílání neboli do doby, neţ se 

uskuteční přechod z analogového zemského rozhlasového vysílání na digitální zemské 

rozhlasové vysílání. Působení ČRo v televizním multiplexu poté mělo být postupně spí-

še utlumeno neţ rozšířeno (ČRo, 2009a). Nicméně s ohledem na skutečnost, ţe nebyl 

(a dodnes není) stanoven ani výhledový termín přechodu z analogového na digitální 

zemské rozhlasové vysílání, doporučila Rada ČRo uţ v roce 2007 generálnímu řediteli 

Českého rozhlasu nepokračovat v přípravě dalších digitálních stanic (ČRo, 2007a). 

K jistému posunu v zavádění digitálního rozhlasu přesto došlo. Po mnoha expe-

rimentálních projektech byla na začátku roku 2011 obnovena činnost Týmu pro digitální 

vysílání ČRo (ČRo, 2011a) a 1. dubna téhoţ roku byl v ČR spuštěn první řádný pozem-

ní digitální rozhlasový multiplex ve standardu DAB+. Provozuje jej soukromá firma 

Teleko. Toto vysílání lze naladit pouze na přijímačích podporujících systém DAB+, 

poslech digitálního rozhlasu tudíţ vyţaduje výměnu rozhlasového přijímače. Pokrytí 

digitálním signálem společnosti Teleko se postupně rozšířilo na Prahu, Příbram, Brno, 

Ostravu, Liberec, východní a severní Čechy (viz Obrázek 10). Do jejího multiplexu jsou 

zařazeny stejné stanice ČRo jako do televizního multiplexu veřejné sluţby. Později 

zprovoznila svou digitální síť ještě firma RTI CZ (v oblasti Českobudějovicka, Plzeňska 

a Karlovarska) a digitální pozemní rozhlas tak mohlo v březnu 2013 přijímat aţ 50 % 

obyvatel ČR (ČRo, 2013a). 

Obrázek 10: Pokrytí ČR signálem digitálního rozhlasového vysílání v březnu 2013; modře je vyznačena síť firmy 
Teleko, zeleně síť firmy RTI CZ (zdroj: ČRo, 2013a) 
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Současná spolupráce se soukromými provozovateli digitálního rozhlasového vy-

sílání ale nepředstavuje pro ČRo ideální řešení. Vzhledem k tomu, ţe DAB vysílání 

zatím povaţuje většina evropských zemí za nejpravděpodobnější náhradu analogového 

vysílání v pásmu VKV/FM a podporuje ho i Evropská vysílací unie (ČRo, 2007b; 

2008b), je cílem Českého rozhlasu stát se provozovatelem celoplošného multiplexu 

v rámci DAB jako multiplexu veřejné sluţby, obdobně jako je tomu u České televize 

v síti DVB-T (ČRo, 2005a). Český rozhlas má dlouhodobý a trvalý zájem o digitální 

rozhlasové vysílání a jeho stanovisko podpořila i Rada ČRo (ČRo, 2006b; 2007a). Jak 

jiţ ale bylo naznačeno, ze strany státu nebyl dosud připraven ţádný harmonogram pře-

chodu na digitální zemský rozhlas ani určen termín vypnutí analogových vysílačů. Ani 

v zahraničí přitom nebyl nástup digitálního rozhlasu tak rychlý, jak se očekávalo – dů-

vodem byl nízký zájem o tuto technologii ze strany komerčních rádií i posluchačů, kteří 

měli jen malou motivaci k přechodu na digitální vysílání (ČRo, 2006b). Podle součas-

ného generálního ředitele ČRo Petera Duhana budou ty evropské země, které jsou 

v digitalizaci rozhlasu nejdál, vypínat analog nejdřív po roce 2015 (Duhan, 2011a). 

Jaká je tedy budoucnost vysílání ČRo? Generální ředitel Peter Duhan ve svém 

kandidátském projektu v roce 2011 uvedl, ţe pro nejbliţší desetiletí (tzn. do roku 2020) 

bude nadále základem hlavní činnosti Českého rozhlasu terestrické analogové vysílání. 

Tím neříkám, ţe rozvoji digitálních či internetových stanic přikládám druhořadé postavení. 

Postupujme však způsobem, který se osvědčil v sesterských organizacích rozhlasové veřej-

né sluţby, především na západ od našich hranic. Připomíná stavebnici, jejímţ základním 

modulem jsou přesně a také diferencovaně definované analogové stanice. Na základní mo-

dul se poté nastavují digitální projekty, které rozšiřují programovou nabídku základního 

modulu na bázi úzkých, specializovaných programových formátů přesně podle zásady – na-

še posluchačská většina se skládá z menšin (Duhan, 2011b). 

V souladu s touto koncepcí prosazuje nynější generální ředitel zavedení čtyř zá-

kladních celoplošných programových okruhů v pásmu VKV a inicioval proto i změny 

v programovém portfoliu. Tou nejvýznamnější bylo sloučení stanic ČRo 6, Rádio Česko 

a Leonardo do nové stanice mluveného slova ČRo Plus s analytickým zpravodajsko-

publicistickým zaměřením (formát News/Talk). Stanice Plus začala vysílat 1. března 

2013, v důsledku čehoţ zanikla stanice analytické publicistiky ČRo 6, zpravodajské 

Rádio Česko a populárně naučné Leonardo.
74

 Cílem sloučení uvedených stanic bylo 

podle Duhana uspořit náklady a smysluplně uspořádat programové portfolio tak, aby 

                                                 
74 Není bez zajímavosti, ţe vznik zpravodajsko-publicistické stanice mluveného slova na půdorysu ČRo 6 a Rádia 

Česko doporučila Rada ČRo uţ v roce 2007. Projekt měl být realizován uţ v polovině roku 2008 (ČRo, 2007a). 
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jednotlivé stanice dokázaly oslovit různé skupiny posluchačů a docházelo přitom mezi 

nimi k minimálním překryvům – aby byly vzájemně komplementární. Jak upozornil 

Peter Duhan uţ ve svém kandidátském projektu pro výběrové řízení na pozici generál-

ního ředitele v roce 2009, ČRo disponoval poměrně velkým počtem stanic, mezi nimiţ 

se programové plánování a koordinace uskutečňovaly „v minimální míře“, coţ vedlo 

k programovým duplicitám a zbytečnému růstu nákladů (Duhan, 2009). 

ČRo Plus se měl stát čtvrtým celoplošným analogovým programovým okruhem 

v pásmu VKV (vedle Radioţurnálu, Dvojky
75

 a Vltavy), z důvodu legislativních ome-

zení ale zatím vysílá pouze na středních vlnách (samozřejmě také na internetu a v síti 

DVB-T). Aby mohla stanice Plus vysílat v pásmu VKV jako celoplošná, bude nutné 

novelizovat zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který v současné době dovoluje 

ČRo provozovat v analogovém vysílání na FM frekvencích pouze tři celoplošné rozhla-

sové stanice (nyní se jedná právě o Radioţurnál, Dvojku a Vltavu). Vedení ČRo doufá, 

ţe se mu tuto změnu podaří u zákonodárců prosadit.
76

 

Součástí přestavby portfolia bylo i obsazení dvou uvolněných míst po zrušených 

stanicích, na něţ nastoupily specializované stanice ČRo Jazz a Rádio Junior. Dostupné 

jsou v televizním DVB-T multiplexu a na internetu. Jak jiţ název napovídá, ČRo Jazz 

vysílá jazzovou hudbu a přidruţené hudební styly; programově funguje na stejném prin-

cipu jako stanice D-dur, takţe vysílá hudební proud se stručným slovním komentářem.
77

 

Rádio Junior se orientuje na program pro děti (více viz podkapitolu 6.3). Od března 

2013 je tedy skladba celoplošných a speciálních stanic ČRo následující: Radioţurnál, 

Dvojka, Vltava, Plus, Jazz, D-dur, Radio Wave a Rádio Junior. Od úpravy programové 

nabídky si management ČRo mimo jiné slibuje obrácení trendu poklesu poslechovosti 

(viz Obrázek 11). Tím se zabývala i Rada ČRo, podle níţ sice „není hlavním kritériem 

veřejnoprávní instituce, ale je určitě jedním z důleţitých ukazatelů efektivního vynaklá-

dání prostředků koncesionářů“ (ČRo, 2008a). 

Rada Českého rozhlasu si je vědoma toho, ţe médium veřejné sluţby by nemělo v tomto 

ukazateli soutěţit s médii komerčními, nicméně pokles podílu na trhu pod 20 %, který ČRo 

v roce 2010 zaznamenal, povaţuje Rada za varovný signál (ČRo, 2010a). 

                                                 
75 Stanice ČRo Dvojka se do ledna 2011 jmenovala ČRo 2 – Praha. 
76 Jak upozornil server Médiář.cz (Aust, 2013a), snaha ČRo o získání práva provozovat čtvrtý celoplošný programový 

okruh nezůstala bez povšimnutí komerčních vysílatelů, kteří „výměnou“ za tuto úpravu zákona poţadují omezení 

reklamy ve vysílání ČRo (v současnosti můţe ČRo vysílat na celoplošných stanicích 3 minuty reklamy denně, na 

regionálních stanicích 5 minut denně). Podobným omezením rozsahu reklamního vysílání si ostatně prošla i ČT (viz 

4. kapitolu). Tyto tendence lze povaţovat za jeden z projevů napětí mezi veřejnou sluţbou a trţními principy, charak-

teristického pro transformaci PSB na PSM. 
77 Předchůdcem stanice ČRo Jazz byl internetový stream Euro Jazz na specializovaném webu věnovaném jazzové 

hudbě, který byl spuštěn v roce 2011. 
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Obrázek 11: Podíl ČRo na rozhlasovém publiku 12 až 79 let v procentech
78

 (zdroj: Český rozhlas/Radio Projekt) 

 

Český rozhlas by podle prezentačního materiálu Sekce programu a vysílání 

v budoucnu chtěl „zvýšit a následně stabilizovat celkový průměrný share (podíl na trhu) 

na 25 %“ (ČRo, 2012c). 

Rozhlas na nových platformách 

Zatímco v ČT vznikaly nejdřív specializované televizní kanály a aţ s postupným 

rozšiřováním souvisejících internetových aktivit byla zřízena divize Nová média, v ČRo 

bylo pořadí těchto kroků obrácené. V roce 1997 byly zprovozněny internetové stránky 

ČRo na doméně www.rozhlas.cz včetně ţivého internetového vysílání a jiţ od roku 

2000 existovala divize ČRo Online, která významně přispěla ke vzniku dvou ze čtyř 

nových specializovaných stanic – tým zajišťující pilotní projekt vysílání po internetu 

Radium určený mladému publiku se stal základem redakce Radia Wave a přímo v rámci 

divize vznikla populárně naučná stanice Leonardo (ČRo, 2005b). Divize během svého 

vývoje také několikrát změnila název – od roku 2000 aţ do ledna 2010 se jmenovala 

ČRo Online, od února 2010 do října 2011 byla označována jako ČRo Internet a v říjnu 

2011 se proměnila v Odbor Nová média. Nyní nese název Centrum Nová média a je 

součástí Sekce pro strategický rozvoj. Vykonává následující činnosti: 

 Zodpovídá za strukturu, navigaci a grafickou podobu webů a aplikací ČRo 

a za obsah těch webových stránek a aplikací, které vytvářejí jeho pracovníci. 

 Zajišťuje pokrytí přímých webových videopřenosů z pořadů a akcí ČRo. 

                                                 
78 Podíl speciálních stanic (v období 2006 aţ 2011 se jednalo o Rádio Česko, D-dur, Radio Wave a Leonardo) na 

rozhlasovém publiku byl minimální, mj. i vzhledem k omezeným moţnostem příjmu. 
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 Poskytuje servis stanicím a útvarům ČRo v oblasti internetu a metodickou 

podporu při vyuţívání tzv. sociálních sítí. 

 Spadá pod něj i multimediální oddělení, které vzniklo v roce 2006 z nejuţšího 

jádra tvůrčího týmu projektu Odhalení. Jeho úkolem je vytvářet obrazové 

a audiovizuální materiály pro webové stránky ČRo a tím zajišťovat multime-

diální podporu rozhlasovému programu (více v podkapitole 6.3). 

 Součástí útvaru byla i redakce internetového zpravodajství, ta ale se změnou 

organizační struktury v roce 2012 přešla pod Centrum zpravodajství (viz 

podkapitolu 6.3). 

Stejně jako v kapitole věnované České televizi se v následujícím textu zaměříme 

na distribuci rozhlasového obsahu na internetu, tj. internetové vysílání, sluţby na vyţá-

dání a aplikace pro mobilní zařízení. 

Jiţ bylo uvedeno, ţe ţivé vysílání prostřednictvím internetu spustil ČRo v roce 

1997. Sluţba poskytující rozhlasové pořady na vyţádání vznikla o sedm let později 

a původně se jmenovala Rádio na přání. Poměrně rychlý rozvoj zaţívala po roce 2005, 

kdy byl spuštěn podcasting
79

 a Rádio na přání se rozšířilo postupně na všechny stanice 

a téměř všechny pořady vlastní výroby. V roce 2010 se aplikace začlenila do sluţby 

iRadio, která je jakousi obdobou iVysílání České televize. Zahrnuje integrovaný přehrá-

vač pro ţivé vysílání všech stanic ČRo (celoplošných, speciálních i regionálních) 

v různých formátech a různé kvalitě, audio archiv odvysílaných pořadů k přímému po-

slechu, staţení či ve formě tzv. podcastů a aplikace pro přenosná zařízení (mobilní tele-

fony a tablety). Zvukový archiv iRadia se neustále rozšiřuje – na konci roku 2012 obsa-

hoval více neţ 323 000 zvukových souborů (ČRo, 2012a). Podle ČRo má tato sluţba 

kaţdému zájemci umoţnit, aby si „sestavil své vysílání podle vlastních priorit, aby mohl 

poslouchat, co ho zajímá, a v čase, kdy mu to jeho denní reţim umoţní“ (ČRo, 2010b). 

Aplikace pro mobilní přístroje (tzv. chytré telefony a tablety) začal Český roz-

hlas vyvíjet v roce 2011. Nejprve vybudoval mobilní verzi webu ČRo, kterou automa-

ticky detekují různé typy mobilních zařízení a uspořádání stránek se tak vţdy přizpůsobí 

tomu zařízení, na kterém jsou právě zobrazovány (ČRo, 2011a). V témţe roce také uve-

                                                 
79 Termín podcasting vznikl spojením slov iPod (hudební přehrávač společnosti Apple) a broadcasting (vysílání). 

Označuje způsob šíření zvukových souborů prostřednictvím internetu do osobních počítačů a mobilních přehrávačů, 

při němţ autor umístí zvukový soubor na internet a odkaz na něj nabídne posluchačům v RSS (Really Simple Syndi-

cation) kanálu. Pokud má posluchač zájem o zvukové příspěvky tohoto autora, zařadí odkaz na jeho RSS kanál do své 

RSS čtečky, která průběţně kontroluje, zda se v tzv. feedu objevil odkaz na nový podcast. Kdykoli uţivatel poté 

připojí svůj osobní počítač nebo mobilní zařízení k internetu, čtečka nové zvukové soubory (např. nové epizody 

rozhlasového pořadu) automaticky nahraje do počítače či přehrávače. Posluchač tedy nemusí sledovat webové strán-

ky či audio archiv, aby se dozvěděl, jestli obsahují nová vydání pořadů (Osvaldová, Halada & kol., 2007). 
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dl dvě specializované aplikace v několika modifikacích pro mobilní zařízení různých 

typů (Android, iOS, Windows Phone), které umoţňují jednak ţivý poslech všech stanic 

a internetových streamů ČRo, jednak čtení internetového zpravodajství ČRo (ibid.). 

Moţnost přijímat vysílání na mobilních zařízeních mimo jiné přispěla v roce 2011 

k nárůstu zájmu o internetové vysílání o 30 procent, přičemţ počet spuštění přehrávače 

ţivého vysílání dosáhl hodnoty téměř 18 milionů. V pracovní dny poslechovost stanic 

ČRo na internetu často přesahovala 80 000 poslechů denně (ČRo, 2011a). Ještě v roce 

2009 přitom činila průměrná měsíční poslechovost 110 000 unikátních posluchačů 

(ČRo, 2009a). 

6.2 Český rozhlas a jeho publikum 

Obecný rámec vztahu Českého rozhlasu k posluchačům určuje Kodex ČRo, kte-

rý stanoví, ţe předpokladem úspěšného plnění poslání ČRo je „poznání potřeb obyvatel, 

proto bude Český rozhlas neustále hledat a posilovat zpětné vazby s veřejností“ (ČRo, 

2010c). Článek 2 nazvaný Posluchač na prvním místě pak ukládá Českému rozhlasu 

povinnost zajistit, aby „maximum posluchačů našlo v rozhlasovém vysílání témata, kte-

rá je zajímají“. 

Za tímto účelem systematicky a pravidelně analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotli-

vých posluchačských skupin i o tom, jak odvysílané pořady hodnotí. Kaţdé programové 

rozhodnuti s výjimkou programových rozhodnutí, která se vztahují k vysílání pro menšiny 

a k vysílání menšinových ţánrů, musí přihlédnout k výsledkům takto prováděných repre-

zentativních výzkumů, přičemţ se ovšem uplatňuje výrazně odlišný způsob v zadávání 

a vyhodnocování dostupných dat oproti provozovatelům rozhlasového vysílání s licencí, 

a to především zacílením na kvalitativní ukazatele (ČRo, 2010c). 

Otázky přístupu k publiku se dotýká i dokument Mise, vize, hodnoty a cíle, 

v němţ se Český rozhlas zavázal „ctít posluchače a naslouchat jejich potřebám, názo-

rům, přáním a poţadavkům“ (ČRo, 2010b) a „hodnotit přínos Českého rozhlasu a jeho 

vliv na veřejnost, vyuţívat analýz, průzkumů trhu a měření poslechovosti“ (ibid.). 

Kontaktní formy vysílání 

Ikonickým pořadem umoţňujícím participaci publika ve vysílání byl a stále je 

pro Českou televizi zejména diskusní Hyde Park, který pro zapojení diváků vyuţil pře-

devším internetové komunikační prostředky. Naproti tomu rozhlasové vysílání po dlou-

hou dobu k zapojení posluchačů do vysílání nové technologie nepotřebovalo – primár-

ním interaktivním prvkem byly telefonáty posluchačů. V důsledku toho má v rozhlasu 
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tzv. kontaktní vysílání mnohem delší tradici. Oporu přitom nachází i v Kodexu ČRo, 

který v článku 2.7 stanoví, ţe ČRo „zařazuje do svého vysílání pořady a programové 

prvky, na které mají posluchači moţnost bezprostředně reagovat“ (ČRo, 2010c). 

S postupným rozvojem komunikačních technologií se přirozeně rozšířila i paleta 

nástrojů uţívaná v kontaktních pořadech – zpočátku o SMS, email, chat či diskusní fóra 

a později také o tzv. sociální sítě. Jejich moţnosti začal ČRo vyuţívat v roce 2007, kdy 

stanice Radio Wave komunikovala se svými posluchači prostřednictvím sítě MySpace 

(ČRo, 2007b). Ve stejném roce Radio Wave a Leonardo také vstoupily do virtuální in-

ternetové hry Second Life (ibid.) a prostřednictvím rozhraní ICQ umoţňovaly poslucha-

čům přímo komunikovat s redakcí a studiem. Výrazněji rozšířil ČRo své aktivity v pro-

středí tzv. sociálních sítí v roce 2010, kdy je začal pouţívat víceméně koncepčně na 

úrovni celé organizace.
80

 Staly se „důleţitým nástrojem pro získání zpětné vazby od 

běţných uţivatelů i nových námětů“ (ČRo, 2010a). 

Své vysílání propojují s Facebookem jednotlivé stanice, pořady a projekty. Facebookové 

stránky ČRo celkově získaly v roce 2010 skoro 30 tisíc fanoušků. Sociální sítě se staly jed-

ním z komunikačních kanálů ČRo. Rozhlas začíná aktivně pouţívat také sítě Twitter 

a YouTube a hledá i další cesty moderní komunikace s posluchači (ČRo, 2010b). 

Na konci roku 2012 ČRo v celém souboru svých facebookových profilů evido-

val téměř 66 000 odběratelů. Řádově tisíce odběratelů pak mají oficiální stránky na sí-

tích Twitter a Google+ (ČRo, 2012a). Podle současného generálního ředitele Petera 

Duhana lze očekávat další „masový rozvoj“ komunikace s posluchači prostřednictvím 

internetu, neboť tato forma komunikace můţe do budoucna být „rozhodujícím prvkem 

rozvoje veřejného prostoru v oblasti audiovize“ (Duhan, 2011a): 

Maximální pozornost bude i nadále věnována rozvoji moderních technologií pro komuni-

kaci s posluchači, a to nejen ve smyslu distribuce mediálních obsahů posluchačům, ale i ve 

smyslu zpětné vazby od posluchačů k tvůrcům. Budoucnost veřejnoprávního vysílání vidím 

mimo jiné právě v intenzivní komunikaci s posluchači a vytváření takových programových 

formátů, jeţ budou postaveny na všech formách kontaktu se ţivým, konkrétním poslucha-

čem či posluchači (ibid.). 

Jelikoţ kontaktní vysílání bývá často vyuţíváno na různých stanicích a v růz-

ných částech programu Českého rozhlasu, dále se zaměříme pouze na dva signifikantní 

příklady. Prvním z nich je pořad Radiofórum, který byl dříve součástí programu stanice 

Radioţurnál. Tradiční rozhlasová diskuse s účastí telefonujících posluchačů svůj kon-

                                                 
80 Některé stanice propagovaly své projekty na sítích Facebook či Twitter uţ před rokem 2010 (např. stanice Leonar-

do a projekt Odhalení nebo zahraniční vysílání Radia Praha). 
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taktní charakter však částečně ztratila po přeformátování v roce 2007, kdy „byl opuštěn 

formát, který se udrţel dlouhých sedmnáct let v podstatě beze změny“ (ČRo, 2007a) 

a z Radiofóra se stalo publicistické pásmo. Posluchači, kteří se do vysílání zapojovali 

přímými telefonáty, mohli místo toho psát dotazy elektronicky či pomocí SMS zpráv 

a zapojit se do diskuse na internetových stránkách (ČRo, 2007a). Změna formátu Radio-

fóra ovšem nezůstala bez negativní odezvy – ČRo ještě v témţe roce připravil nový 

interaktivní pořad O všem s vámi, který údajně nahradil „posluchači kritizovaný nedo-

statek telefonického kontaktu“ (ČRo, 2007b). 

Radiofórum později opustilo program Radioţurnálu a našlo nové vyuţití na sta-

nici mluveného slova ČRo Plus, kde se vysílá kaţdý všední den po 19. hodině a stanice 

jej prezentuje jako „kontaktní pořad pro váš názor“. Umoţňuje zapojení posluchačů do 

diskuse s hostem na aktuální téma po telefonu, webu, komunikačních sítích i emailem. 

Zajímavá je ovšem na inovovaném Radiofóru snaha shromáţdit panel respondentů z řad 

publika ochotných diskutovat na témata, která jsou jim blízká. Posluchači, kteří mají 

zájem o účast v tomto pořadu, tak mohou zaslat rozhlasu prostřednictvím internetových 

stránek svoje jméno, telefonní číslo, email a informaci o tom, která témata je zajímají. 

Jak uvádí ČRo, pro jednotlivá vydání pořadů pak vţdy vybere a osloví několik poslu-

chačů z tohoto panelu na základě toho, jaká témata preferují, a ti následně dostanou 

moţnost podílet se telefonicky na diskusi přímo ve vysílání
81

 (ČRo, 2013b). 

Druhým příkladem kontaktního vysílání, který můţeme z pohledu této studie 

povaţovat za relevantní, je dnes uţ neexistující diskusní interaktivní pořad Volejte Šest-

ku stanice ČRo 6. Podobně jako jiné kontaktní formáty měl i tento posluchačům poskyt-

nout nejen moţnost poloţit dotaz, ale také vyslovit názor na ohlášené téma a obhajovat 

jej. Jak zdůraznil ČRo, „přidanou hodnotou pořadu jsou příspěvky od posluchačů, 

z nichţ nejeden odvysíláme v pořadu Názory a argumenty jako kvalifikovaný názor 

podloţený argumenty“ (ČRo, 2008b). Stanice ČRo 6 navíc podporovala i další způsoby 

účasti posluchačů – kolem stanice se v roce 2008 zformovala zájmová komunita a zalo-

ţila neformální sdruţení posluchaček a posluchačů, kteří různým způsobem hodnotili 

vysílání stanice a podíleli se i na jejím obsahu. Sdruţení se jmenovalo Klub přátel Šest-

ky a uţ v prvním roce fungování mělo kolem 75 členů. Vzájemná komunikace mezi 

nimi a pracovníky stanice se uskutečňovala jak ve virtuálním diskusním fóru na interne-

tových stránkách ČRo 6, tak na pravidelných osobních setkáních (ČRo, 2008b). „Jejich 

                                                 
81 Pořad se v této podobě v době zpracování práce vysílal jen po dobu necelých dvou měsíců, takţe nebylo k dispozici 

ţádné vyhodnocení toho, jak se formát osvědčil v praxi. 
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obsahem byla debata o pořadech Českého rozhlasu 6, která pro redaktory a pracovníky 

znamená důleţitou zpětnou vazbu od posluchačů a přispívá k dramaturgické přípravě 

programu,“ uvedl ČRo v roce 2009 (ČRo, 2009a). Taková forma spolupráce s poslucha-

či (jakkoli se týká jen velmi malé části publika) můţe být správnou cestou k vybudování 

partnerského vztahu, jehoţ význam pro existenci médií veřejné sluţby byl vysvětlen 

v teoretické části.
82

 Otázkou nicméně zůstává, jaký bude její další vývoj po zániku sta-

nice ČRo 6, kterou nahradila stanice mluveného slova ČRo Plus. 

6.3 Multimediální podpora rozhlasového programu 

Změna přístupu k tvorbě obsahu při transformaci z vysílatele veřejné sluţby na 

médium veřejné sluţby má zaručit vyuţití programových formátů napříč různými plat-

formami. Rozhlasové médium ale má ve srovnání s televizí v této oblasti jen omezené 

moţnosti rozvoje, protoţe jeho primární produkce postrádá vizuální sloţku. Jak bude 

vysvětleno dále, neznamená to ovšem, ţe by rozhlas nemohl poskytovat ke svému pro-

gramu doplňkový obsah multimediálního charakteru (třebaţe nebude tak rozsáhlý a kva-

litní jako v případě televize). 

Leonardo, Odhalení a multimédia 

S multimediální nadstavbou k rozhlasovému programu se v ČRo začalo systema-

ticky pracovat po spuštění vzdělávací a populárně-naučné stanice Leonardo, která po-

slouţila jako experimentální prostor a stala se v této oblasti jakýmsi průkopníkem. Jejím 

prvním velkým multimediálním projektem (a patrně dosud nejúspěšnějším multimediál-

ním projektem ČRo vůbec) byla „trochu jiná reality show“ Odhalení, jejíţ námět vznikl 

na podzim roku 2005 jako parodie na tehdy masivní vlnu „vilových“ reality show, které 

se objevily v českých komerčních televizích. Principy těchto reality show (ţivot v ma-

lém interiéru odděleném od okolního světa nepřetrţitě sledovaném kamerami, hlasování 

diváků a posluchačů o vítězi apod.) aplikovalo Odhalení na skupinu goril níţinných 

v praţské zoologické zahradě. 

Gorily byly sledovány celkem šestnácti kamerami po 70 dnů a jejich chování interpretovala 

řada vědců. Internetové stránky Českého rozhlasu nabízely kromě mnoha textových materi-

álů a fotografií po 24 hodin denně dva „televizní“ programy. Projekt Odhalení vyuţíval ve 

svém vysílání Český rozhlas Leonardo i řada dalších stanic a televizní pořady, které vznika-

ly v Českém rozhlase, vysílaly kaţdý všední den v premiéře a několika reprízách ČT1 

a ČT24 (ČRo, 2005b). 

                                                 
82 Připomeňme, ţe podobná komunita „fanoušků“ vznikla také kolem pořadu Hyde Park na ČT24 (viz výše). 
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Odhalení tedy mělo rozhlasovou, televizní a webovou verzi (později také kniţní) 

a ve své době dokázalo naráz přitáhnout pozornost k vysílání ČRo, jeho aktivitám na 

nových platformách a z popularity samozřejmě těţila i praţská zoologická zahrada. To 

vše při důsledném vymezení se vůči nabídce komerčních médií a zachování vzdělávací-

ho charakteru projektu, který „brzy opustil podobu pouhé parodie na reality show a za-

čal se orientovat na jiné cíle, jako byla popularizace vědeckého poznání lidoopů, prová-

dění jednoduchých etologických experimentů, předávání dosaţených výsledků a získa-

ných záběrů vědecké obci k odborné interpretaci a v neposlední řadě také podpora zá-

chrany volně ţijících goril níţinných v africké divočině“ (ČRo, 2010d). Hlavní část Od-

halení trvala od 7. listopadu 2005 do 15. ledna 2006, některé další aktivity nicméně po-

kračovaly i poté a projekt byl definitivně ukončen aţ v roce 2010 (ibid.). Ještě v roce 

2007 sledovalo nepřetrţitý internetový videopřenos z pavilonu goril níţinných v praţské 

zoo aţ 80 000 uţivatelů denně (ČRo, 2007b). 

Na základě úspěchu projektu Odhalení vybudoval ČRo v roce 2006 v rámci di-

vize ČRo Online multimediální pracoviště. Mělo posílit profilaci stanice Leonardo jako 

populárně-naučného programu s intenzivní podporou nových médií a vytvářet ucelené 

multimediální projekty s výraznou obrazovou a audiovizuální sloţkou. Vznikla tak řada 

tematických a speciálních multimediálních webů vzdělávacího charakteru (např. Do 

hlubin historie, Keltové či Utajená obrana ţelezné opony), coţ odpovídalo i poţadav-

kům Kodexu ČRo, který v souvislosti se vzdělávacími a osvětovými pořady nabádá 

Český rozhlas k tomu, aby „tam, kde je to moţné a vhodné, doplnil uvedení vzdělávací-

ho či osvětového pořadu nabídkou dalších zdrojů informací o tématu včetně publikace 

vzdělávacích informací na vlastních internetových stránkách“ (ČRo, 2010c). Multime-

diální rozšíření přesahující moţnosti klasického rozhlasového programu mělo podle 

ČRo zvýšit zájem o stanici Leonardo, která byla jinak ve snaze získat početnější poslu-

chačskou základnu limitována tím, ţe její vysílání nebylo dostupné na analogových 

frekvencích (ČRo, 2006b). Také mělo pomoci oslovit ty cílové skupiny, jeţ naopak tra-

diční rozhlasové vysílání tolik nevyhledávají – zvláště mladší generaci (ČRo, 2007a). 

V roce 2007 dokonce prošlo vysílací studio stanice Leonardo úpravami, po nichţ získa-

lo téměř „televizní“ podobu, která umoţňovala zpracování rozhlasových pořadů – na-

příklad rozhovorů či diskusí – v audiovizuální podobě
83

 (ČRo, 2007b). 

                                                 
83 Přímý videopřenos dění ve studiu mohou sledovat na internetu i posluchači ostatních stanic, do jejichţ studií ČRo 

umístil webové kamery. Lze to také povaţovat za multimediální rozšíření rozhlasového programu, třebaţe z obsaho-

vého hlediska mají tyto webové kamery spíše doplňkovou či podpůrnou úlohu (sledování přenosů ze studia můţe být 

z pohledu publika atraktivní například při ţivých rozhovorech či diskusních pořadech s hosty). 
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Současný přístup rozhlasu k vyuţívání multimediálního obsahu je však podle ře-

ditele Centra Nová média Alexandra Píchy odlišný. Rozsáhlé solitérní multimediální 

projekty jako například Odhalení sice dokázaly zajistit publicitu Českému rozhlasu (a to 

i na mezinárodní úrovni), ale publikum, které se kolem nich zformovalo, si nenašlo ces-

tu k dalším produktům ČRo. Jejich realizace byla navíc finančně náročná. V důsledku 

toho se ČRo od velkých multimediálních projektů po roce 2010 odklonil a veškeré akti-

vity v prostředí nových médií se nyní orientují na podporu rozhlasového vysílání, 

z něhoţ obsahově čerpají.
84

 Prioritou se proto pro tehdejší divizi ČRo Internet v roce 

2010 stala přestavba webových stránek rozhlasu, které měly do té doby oproti multime-

diálním projektům spíše druhotné postavení. Jejich obsah se rozčlenil podle dvou hlav-

ních kategorií – podle stanic a podle témat. Uţivatelé internetových stránek tak získali 

moţnost vyhledávat rozhlasový obsah nejen na webech jednotlivých stanic, ale také na 

průřezových tematických webech, které sbírají příspěvky k danému tématu napříč ce-

lým rozhlasem (ČRo, 2010b). Tematické weby se věnují vědě a technice, cestování, 

ţivotnímu stylu, historii, kultuře, přírodě, náboţenství a dalším oblastem. Jádro tematic-

kých webů tvoří textové přepisy příspěvků z vysílání s přímým napojením na související 

rozhovory, reportáţe či pořady v audio archivu iRadio. Součástí textů jsou také rozšiřu-

jící informace, odkazy na další zdroje, fotografie a v menší míře i videa. 

Změna struktury webových stránek ČRo přinesla v roce 2011 významný nárůst 

návštěvnosti (ČRo, 2011b). Počet návštěv vzrostl meziročně o 16 % na více neţ 20 mi-

lionů a počet zhlédnutých stránek o 20 % na téměř 70 milionů. Nejoblíbenějšími webo-

vými sluţbami ČRo jsou iRadio a zpravodajský portál zpravy.rozhlas.cz, na němţ počet 

návštěv stoupl v roce 2011 meziročně o 48 % (téměř 4,5 milionu návštěv) a počet zob-

razených stránek o 38 % (8 milionů stránek). Ředitel Centra Nová média Alexandr Pí-

cha hodnotí zpětně změnu koncepce webových stránek a zaměření divize na podporu 

rozhlasového programu pozitivně – od roku 2010 podle něj stoupla návštěvnost webů 

ČRo o více neţ 60 % a počet zhlédnutých stránek přibliţně o 52 %.
85

 

Multimediální oddělení nicméně zůstalo v internetové divizi zachováno a po-

stupně se zaměřilo na poskytování servisu stanicím ČRo v oblasti produkce videa 

a internetových přímých videopřenosů (např. přenosy koncertů klasické hudby ve spo-

lupráci se stanicemi Vltava a D-dur, reportáţe z kulturních akcí a přenosy koncertů Ra-

dio Wave Live Sessions, přenosy z partnerských konferencí a seminářů Rádia Česko, 

                                                 
84 Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, ředitelem Centra Nová média ČRo, ze dne 18. dubna 2013. 
85 Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, ředitelem Centra Nová média ČRo, ze dne 18. dubna 2013. 

http://zpravy.rozhlas.cz/
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z předvolebních veřejných diskusí Radioţurnálu v jednotlivých krajích ČR atd.). V roce 

2012 se ČRo stal partnerem portálu YouTube a začal zpřístupňovat svá videa i ţivé vi-

deopřenosy prostřednictvím tohoto serveru. „Díky tomu odpadla potřeba investovat do 

streamovacích serverů a vysílání přes YouTube zaznamenalo několikanásobně vyšší 

sledovanost neţ přenosy v původním přehrávači,“ zhodnotil ČRo tento krok ve výroční 

zprávě za rok 2012. 

Zpravodajství 

Historie internetového zpravodajství ČRo sahá aţ do roku 1998. Tehdy vznikl 

web iŢurnál, který patřil mezi vůbec první zpravodajské portály na českém internetu. 

Jeho mateřskou rozhlasovou stanicí byl Radioţurnál. Toto pojetí internetového zpravo-

dajství ale označila v roce 2007 Rada ČRo jako „přeţité“, „stagnující“ a nacházející se 

„hluboko pod moţnostmi instituce“ (ČRo, 2007a). Změna koncepce internetového 

zpravodajství byla realizována v září 2009, kdy byl představen portál zpravy.rozhlas.cz. 

Měl poskytovat komplexní internetové zpravodajství čerpající ze zdrojů napříč celým 

rozhlasem – nejen z vysílání Radioţurnálu, ale i z vysílání Rádia Česko, ČRo 6, Vltavy 

a Radia Wave (zpravodajství z kultury), Leonarda (zpravodajství z oblasti vědy a tech-

niky) a regionálních stanic (ČRo, 2009b). Portál zpravy.rozhlas.cz zpracovává výhradně 

informace z produkce ČRo a nekopíruje agenturní produkty, aby nekonkuroval komerč-

ním zpravodajským serverům.
86

 Obdobně jako tematické weby nabízí textové přepisy 

zpráv a publicistických pořadů doplněné o podrobnější informace, obrazové materiály 

a samozřejmě původní rozhovory, reportáţe a další zvukové příspěvky z vysílání. Po-

krytí významných politických a sportovních událostí navíc rozšiřuje o speciální webové 

stránky – například k předsednictví ČR v Radě EU, volbám, mistrovství světa v ledním 

hokeji či olympijským hrám. Pro hokejový šampionát v roce 2012 nabídl ČRo na inter-

netových stránkách a v mobilních aplikacích zvukový stream, na němţ vysílal přímé 

přenosy celých utkání včetně těch, která Radioţurnál nabízel jen formou krátkých ko-

mentátorských vstupů (ČRo, 2012a). 

Propojení internetového zpravodajství ČRo s rozhlasovým vysíláním se dále 

prohloubilo zřízením Centra zpravodajství jako součásti Sekce programu a vysílání 

v roce 2012. Do Centra se přesunula i redakce internetového zpravodajství, která byla 

do té doby součástí Odboru Nová média. 

                                                 
86 Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, ředitelem Centra Nová média ČRo, ze dne 18. dubna 2013. 

http://www.zpravy.rozhlas.cz/
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Mezi hlavní funkce a činnosti Centra zpravodajství patří zajištění zpravodajství a aktuální 

publicistiky pro všechny stanice Českého rozhlasu a webový zpravodajský portál zpra-

vy.rozhlas.cz, sledování aktuálního dění a informování o něm vč. hledání vlastních témat 

a námětů ke zpracování, intenzivní práce s informačními zdroji, vytváření prostoru pro kva-

litní a nezávislou investigativní ţurnalistiku a zajištění spolehlivých servisních informací 

(ČRo, 2012a). 

Záměrem do budoucna je podle Alexandra Píchy přejít v Centru zpravodajství 

na systém „ţurnalistiky 3.0“, který se uplatnil ve švédském rozhlasu veřejné sluţby. 

Jedná se vlastně o integrovaný newsroom, který vyrábí obsah pro všechny platformy 

najednou – propojuje tradičního rozhlasového redaktora (ţurnalistika 1.0) s interneto-

vým redaktorem (ţurnalistika 2.0) do jedné osoby, která zpracuje jak zvukový příspěvek 

do vysílání, tak jeho textovou verzi a doprovodný obrazový materiál pro internetové 

stránky (ţurnalistika 3.0). Stanice Radioţurnál uţ tento postup vyuţívá u některých za-

hraničních zpravodajů a domácích redaktorů, kteří vedle reportáţí ve zvuku dodávají 

také fotografie a videa: 

Ve spolupráci s rozhlasovými redaktory se daří prohlubovat multimediální rozměr stránek 

k oblíbeným reportáţním pořadům Zápisník zahraničních zpravodajů, Zblízka a Po Česku. 

Autentické fotografie a video sekvence jsou vyuţívány nejen na rozhlasovém webu, ale i na 

staničním kanálu na YouTube a na facebookových stránkách (ČRo, 2011a). 

V současné době nicméně podle Píchy pořád platí, ţe naprostá většina těch, kteří 

zajišťují rozhlasové zpravodajství, nevytváří zprávy zároveň pro internetový portál. 

Překáţkou je na jedné straně konzervatismus rozhlasových redaktorů, kteří nemají zá-

jem věnovat se internetu, na straně druhé nejsou zatím rozhlasoví zpravodajci dostateč-

ně vyškoleni pro práci v online ţurnalistice
87

 (např. v psaní textů, fotografování …). 

Jak oslovit děti? 

Mezinárodní instituce jako Evropský parlament či Rada Evropy ve svých doku-

mentech deklarovaly, ţe je nezbytné, aby média veřejné sluţby kvalitní nabídkou usilo-

vala o získání pozornosti dětí a mladé generace publika (viz podkapitolu 2.4). Touto 

otázkou se v posledních dvou aţ třech letech intenzivně zabývá i Český rozhlas (věno-

vat „zvláštní pozornost dětskému posluchači“ je mimo jiné jedním z úkolů veřejné sluţ-

by, jak ji chápe Kodex ČRo). 

Pořady pro děti tradičně dostávaly největší prostor v programu Dvojky, profilo-

vané jako rodinné stanice (např. v podobě čtených pohádek Hajaja, nedělních pohádek, 

                                                 
87 Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, ředitelem Centra Nová média ČRo, ze dne 18. dubna 2013. 
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rozhlasových her či pořadu pro starší děti Domino). Dospívajícím skupinám posluchačů 

ve věku přibliţně do 25 let pak bylo určeno vysílání specializované stanice Radio Wave 

nebo Čajovna na stanici Vltava (ČRo, 2011a). Podle výroční zprávy z roku 2011 si 

přesto rozhlas uvědomoval „jistý dluh z minulosti vůči mladším generacím poslucha-

čů“. Na problém narazil ve svém kandidátském projektu i současný generální ředitel: 

Výzvou zůstává pro nejbliţší dva roky problematika webů pro děti a mládeţ. Situace v této 

oblasti je pro ČRo značně defenzivní. Komerční konkurence za uplynulých pět let obsadila 

téměř stoprocentně pole dětských webů. (…) Bez dětských webů hrozí, ţe Český rozhlas 

přestane generovat nové posluchačské generace (Duhan, 2011a). 

Rozvoj internetových aktivit pro děti a mládeţ zahájil ČRo v roce 2010, kdy 

vznikl Webík určený mladším dětem (do 10 let) a Teenweb pro starší děti (11 aţ 15 let). 

Na Webíku mohly děti najít hry, pohádky a písničkové streamy, obsahem Teenwebu 

byly rovněţ hudební streamy (připravované Radiem Wave) a témata z vysílání určená 

této cílové skupině (např. z pořadu Domino na Dvojce či z programu Radia Wave). Spí-

še vzdělávací charakter měl potom starší projekt Čtenářský deník, který spustila stanice 

Vltava uţ koncem roku 2008. Zpřístupňuje zdarma ke staţení tituly školní četby načtené 

českými divadelními a filmovými herci (tzv. audioknihy). 

Koncepční změnu v oblasti dětské tvorby a úzké propojení rozhlasového vysílání 

s internetem přinesl rok 2012, kdy byla zřízena Tvůrčí skupina pro děti a mládeţ a vysí-

lání pro děti bylo spolu s internetovými projekty sjednoceno pod společnou značkou 

Rádio Junior. Ta nyní označuje jak specializovanou stanici pro děti dostupnou od břez-

na 2013 na internetu a v DVB-T multiplexu,
88

 tak její podpůrný webový portál, který 

integroval dříve roztříštěné weby pro děti školního věku. Nadto byl na Rádio Junior 

přejmenován i pořad Domino na stanici Dvojka a byl přeformátován tak, aby oslovil 

především děti mladšího školního věku do 12 let. Vysílání Rádia Junior obsahuje pře-

devším pohádky, dětskou publicistiku, zábavu a písničky. ČRo tvrdí, ţe tyto změny 

znamenaly podstatné navýšení počtu dětských posluchačů (ČRo, 2012a). Obsahovou 

a formální úpravou prošly také stránky pro nejmenší posluchače Webík, které získaly 

animovanou a ozvučenou podobu s písničkami a pohádkovým streamem (ibid.). 

                                                 
88 Rádio Junior vysílalo v pilotním provozu jako internetové rádio uţ od září 2012. 
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7. Diskuse 

Jak je patrné z předchozích kapitol, média veřejné sluţby v České republice pro-

šla během období let 2005 aţ 2012, na které se v souladu se zadáním tezí diplomové 

práce autor zaměřil, proměnami na všech čtyřech sledovaných úrovních – na úrovni 

mediální politiky, technologie, obsahu i přístupu k publiku. Před shrnutím a zhodnoce-

ním získaných výsledků bude nicméně vhodné nejdříve provést kritickou diskusi a upo-

zornit na omezení, která vyplývají z pouţité metodiky a z celkového pojetí. 

Diplomová práce vyuţila metodu případové studie, která se řadí do oblasti kvali-

tativního výzkumu. Tato metoda postrádá formalizované postupy – způsob její aplikace 

se přizpůsobuje potřebám výzkumníka a charakteru zkoumaného případu. Poněvadţ je 

jen stěţí moţné, aby takovou metodu pouţil jiný autor znovu stejným způsobem, vý-

sledky studie nelze opakováním postupu ověřit. Získané poznatky jsou navíc platné jen 

pro konkrétní zkoumaný případ či zkoumané případy a moţnost jejich zobecnění je mi-

nimální. Problém zobecnění ovšem není pro tuto práci tak významný, protoţe zkouma-

nými případy byla obě média veřejné sluţby, která v České republice existují. Jinými 

slovy, byl vyčerpán vzorek všech moţných případů, jeţ bylo vůbec moţné zkoumat 

(vyloučíme-li z této skupiny ČTK). Není tedy ţádná vyšší rovina, na které by bylo moţ-

né v rámci české mediální krajiny závěry zobecňovat. 

Dalším podstatným omezením kvalitativních metod je jejich subjektivita – prů-

běh výzkumu, výběr zdrojů a způsob interpretace dat jsou při vší snaze o objektivitu 

nevyhnutelně ovlivněny tím, jaký vztah má výzkumník k předmětu zkoumání a jakým 

způsobem uvaţuje o celém tématu. Autor této práce vycházel z přesvědčení o potřeb-

nosti médií veřejné sluţby v demokratické společnosti, neboť se domnívá, ţe tato média 

uspokojují určité komunikační potřeby, na něţ se komerční média z povahy své činnosti 

nezaměřují. Také vnímá rozvoj nových komunikačních technologií jako v zásadě pozi-

tivní a jejich vyuţití pro plnění úkolů veřejné sluţby jako nezbytné (při zváţení všech 

rizik a negativních důsledků, jeţ přináší). 

Určitá omezení jsou dána i povahou podkladového materiálu. Vzhledem k tomu, 

ţe většina zpracovaných dat pochází z veřejně přístupných primárních dokumentů, které 

mají svůj původ uvnitř zkoumaných mediálních organizací (výroční zprávy, ročenky, 

oficiální internetové stránky a pracovní dokumenty), je vţdy třeba pečlivě zvaţovat dů-

věryhodnost a spolehlivost takových zdrojů. V tomto případě se autor spoléhal na veřej-
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nou kontrolu Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, jejichţ schválení mnohé 

dokumenty podléhají (např. výroční zprávy či dlouhodobé plány rozvoje). 

V neposlední řadě si autor uvědomuje riziko, ţe poučenému čtenáři se můţe prá-

ce zdát poněkud povrchní. Obsahuje totiţ celou řadu témat zasluhujících hlubší výzkum 

a kritickou reflexi. To ovšem nebylo záměrem autora, který si kladl za cíl představit 

teoretické koncepty, s nimiţ se seznámil v zahraničí, a poprvé je aplikovat v lokálním 

kontextu. Účelem případové studie tedy bylo spíše provést prvotní zmapování české 

mediální krajiny prizmatem těchto modelů a poskytnout rešeršní bázi pro propracova-

nější a analyticky obsáhlejší práce, které se zaměří na empirický výzkum jednotlivých 

dílčích fenoménů. Mohlo by se jednat např. o pouţívání tzv. sociálních sítí médii veřej-

né sluţby a jeho rizika, přesuny publika mezi tradičním vysíláním a novými distribuč-

ními platformami, proměny programové nabídky vyvolané liberalizací televizního trhu 

versus očekávání, která byla s tímto krokem spojována, aplikace standardu „public 

value” v ČT a jeho porovnání se zahraničím a celou řadu dalších námětů. 

7.1 Shrnutí výsledků a komentář k první výzkumné otázce 

Při hledání odpovědi na první výzkumnou otázku, zda ve sledovaném období 

došlo v regulaci médií veřejné sluţby na národní úrovni k nějakým změnám, které vy-

kazují podobnost s trendy mediální politiky popisované v teoretické části, lze na základě 

shromáţděných dat konstatovat, ţe se tak stalo. Digitalizace zemského televizního vysí-

lání (kterou na doporučení EU realizovaly či realizují státy v celé Evropě) byla tuzem-

skými tvůrci mediální politiky vnímána jako příležitost k liberalizaci a deregulaci 

tohoto sektoru podle pravidla „licenci dostane kaţdý, kdo o ni poţádá“. Odstraněním 

vstupních bariér mělo být vytvořeno trţní prostředí a podpořena konkurence. Toto posi-

lování role komerční televize v duálním systému odráţí napětí mezi kulturou a komercí 

a prosazování neoliberálních hodnot v audiovizuálním sektoru, coţ je povaţováno za 

jeden z distinktivních rysů transformace PSB na PSM. 

Podle záměru zákonodárců měla liberalizace trhu přinést rozšíření a zkvalitnění 

programové nabídky. Bylo ale tohoto cíle opravdu dosaţeno? Autor práce má za to, ţe 

rozvolnění regulace sice dalo vzniknout novým televizním kanálům, jedná se však do 

značné míry o programy etablovaných komerčních vysílatelů, kteří si tímto způsobem 

vytváří prostor pro zahraniční akvizice, recyklaci zavedených formátů a reprízy jiţ vy-

robených pořadů. Okleštěním pravomocí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která 

v licenčním řízení uţ neposuzuje jednotlivé nabídky z hlediska původní tvorby, orienta-
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ce na menšinová publika či posílení rozmanitosti stávající programové nabídky, byl 

kulturní rozměr televizního vysílání zatlačen do pozadí. Trţní prostředí v segmentu di-

gitální televize proto rozšířilo nabídku spíše kvantitativně (vysílá se více stejných pro-

gramů) neţ kvalitativně (mělo by se vysílat více různých programů). 

Při hodnocení vývoje mediální politiky je však třeba říci, ţe liberalizace dosud 

nepřinesla výrazné restrikce pro působení médií veřejné služby, které jiţ byly za-

znamenány v jiných zemích. Díky ustavení vyhrazeného multiplexu v síti DVB-T 

a postupnému navyšování poplatků v prvních třech letech sledovaného období získaly 

Česká televize a Český rozhlas nemalý prostor pro svůj rozvoj a potřebné finanční zdro-

je k jeho uskutečnění. Obě média si tak udrţela poměrně konkurenceschopnou pozici. 

Kompromisem za vyšší inkaso televizních poplatků byla postupná redukce ko-

merční činnosti ČT na minimum. Jak jiţ bylo výše vysvětleno, není třeba vnímat tuto 

změnu negativně, neboť přispívá k „čistotě“ veřejné sluţby a její skutečné nezávislosti 

na trţních vlivech. Zároveň však ohroţuje stabilitu ČT tím, ţe ji činí závislou na vůli 

politiků zvyšovat televizní poplatky, protoţe rezervoár poplatníků není nekonečný 

a nemění-li se sazba poplatku, příjmy stagnují, zatímco náklady rostou. V důsledku toho 

bude s postupujícím časem stále těţší zajistit výrobu a vysílání pořadů a provoz multi-

mediálních sluţeb v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Platí to i v případě rozhlasu, který 

dosud změny spojené s digitalizací televizního vysílání sledoval spíše z povzdálí a vý-

razné zásahy do legislativního rámce jej minuly. V nejbliţších letech se ale tento stav 

nejspíš změní – jednak kvůli poţadavku soukromých rádií omezit rozsah reklamy ve 

vysílání ČRo stejným způsobem jako ve vysílání ČT, jednak kvůli blíţící se digitalizaci 

rozhlasového vysílání, s níţ můţe být spojena další liberalizace a deregulace. 

Otázka budoucnosti financování ČT a ČRo zůstává tedy otevřená. Ideálním 

řešením by bylo zavedení samočinného valorizačního mechanismu, který by problém 

stagnujících příjmů odstranil. Takové opatření by rovněţ vyhovělo četným doporučením 

Rady Evropy a Evropské unie členským státům, aby zajistily stabilní a dostatečné fi-

nanční zdroje, které umoţní médiím veřejné sluţby náleţitě plnit jejich poslání. Autor 

práce se však domnívá, ţe zvýšení poplatků nebo dokonce zavedení nějakého způsobu 

automatické valorizace je v dohledné době nepravděpodobné. 

Kromě toho je třeba mít na paměti, ţe jakékoliv budoucí zásahy do financová-

ní médií veřejné služby zřejmě neujdou pozornosti komerčních provozovatelů, a to 

nejen rozhlasových a televizních vysílatelů, ale i velkých vydavatelských domů (např. 

Mafra, Economia či Ringier Axel Springer), které se dostávají do konkurenčního vztahu 
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s veřejnými médii v internetovém prostředí. Vzhledem k hospodářskému poklesu, který 

komerční média pociťují velmi tvrdě, budou pravděpodobně prosazovat další omezení 

podnikatelské činnosti ČT a ČRo, nezvyšování poplatků, jejich nahrazení přímým fi-

nancováním ze státního rozpočtu nebo určitou formu přerozdělení těchto výnosů, které 

v době recese představují de facto jediný stabilní zdroj financování médií. Jak ukazuje 

vývoj v zahraničí, komerční subjekty mohou téţ vyvíjet úsilí k omezení veřejné sluţby 

pouze na ty oblasti, kde trh selhává (tj. vyloučení např. zábavy, populární dramatické 

tvorby a některých druhů sportů), a snaţit se zabránit dalšímu rozvoji ve sféře nových 

médií. Tam měly dosud ČT i ČRo volný prostor a jejich sluţby (iVysílání, iRadio, mo-

bilní aplikace či internetové zpravodajství) zaznamenaly pozitivní odezvu u publika. 

Autor předpokládá, ţe nyní budou privátní konkurenti v prosazování svých zá-

jmů mnohem důraznější mj. i proto, ţe v roce 2005, kdy se přijímaly poslední systémo-

vé změny ve financování veřejné sluţby, ještě neměli zkušenosti s tím, jak se nových 

příleţitostí daných technologickým rozvojem Česká televize a Český rozhlas chopí. 

Dnes – o osm let později – je jasné, ţe se jedná o soupeře, které je třeba brát váţně, pro-

toţe si na internetu vybudovali silnou pozici.
89

 Zásluhu na tom ale nemají jen inovace – 

podstatným důvodem úspěchu veřejnoprávních vysílatelů na internetu je podle Debret-

tové (2010) důvěryhodnost jejich značky, která jim zajišťuje „prémiové postavení“ 

v prostředí, v němţ se šíří neprověřené a nespolehlivé informace. 

Samostatnou kapitolou je pak rozšíření působnosti poplatků na nové distri-

buční technologie. To skýtá mnohem sloţitější problém hledání nového klíče, podle 

něhoţ by se určilo, která zařízení poplatkům vlastně podléhají. Při současném masivním 

rozšiřování mobilních telekomunikačních zařízení mohou takové snahy vyústit snad jen 

v zavedení obecné účelové daně, pro niţ nebude drţení televizního či rozhlasového při-

jímače vůbec rozhodující. Těţko si ale lze představit, ţe by v době poznamenané úspo-

rami na straně domácností, firem i veřejného sektoru byla taková změna průchozí. 

S ohledem na výše uvedené povaţuje autor implementaci metodiky systema-

tického a pravidelného hodnocení veřejné hodnoty v ČT za krok správným směrem. 

ČT tím nejen dokazuje, ţe reflektuje trendy vývoje podobných organizací na západ od 

našich hranic, ale také začíná vytvářet cenný zdroj dat, který – bude-li správně uţíván – 

můţe přispět ke zkvalitnění poskytované sluţby a obhájení jejího smyslu v komerciali-

                                                 
89 Podle Alexandra Píchy, ředitele Centra Nová média ČRo, Česká televize „dráţdí“ komerční média svými aktivita-

mi na internetu víc neţ rozhlas, který není v tomto segmentu tak silným subjektem. Rozhlas je navíc na internetu 

úspěšný zejména s těmi produkty, které soukromá média téměř neposkytují – s publicistickými pořady, mluveným 

slovem, rozhlasovými hrami apod. (z osobního rozhovoru autora s Alexandrem Píchou ze dne 18. dubna 2013). 
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zovaném a konkurenčním mediálním prostředí (i kdyţ v současné době ještě neposkytu-

je dostatečně dlouhou řadu umoţňující sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů v čase). 

Bylo by vhodné, aby podobný systém hodnocení zavedl i rozhlas. Veřejnost, zákono-

dárci, regulátoři a soukromá média by tak měli pravidelně k dispozici zprávu o kvalitě 

veřejné sluţby, která můţe poslouţit jako výchozí materiál při jakékoli příští revizi její-

ho regulačního rámce. 

7.2 Shrnutí výsledků a komentář ke druhé výzkumné otázce 

Účelem druhé výzkumné otázky bylo prověřit transformaci zkoumaných organi-

zací ze tří různých hledisek. Studie prokázala, ţe po stránce technologické už jsou 

Česká televize i Český rozhlas blíže konceptu PSM než PSB, i kdyţ jejich tradice 

vysílatelů je stále velmi silná. Obě média vyuţívají prakticky všechny dostupné formy 

distribuce, aby zajistila maximální dostupnost a dosah svého obsahu – od zemského 

vysílání, přes kabelové a satelitní systémy, IPTV a internetové vysílání aţ po sluţby na 

vyţádání v podobě rozsáhlých archivů a speciální aplikace pro mobilní zařízení. Tento 

rozsáhlý mix distribučních kanálů odpovídá koncepci modelu PSM následovat publi-

kum všude tam, kde by mohlo projevit zájem o mediální obsah, a umoţnit mu přizpůso-

bit nabídku veřejné sluţby individuálním poţadavkům. Digitalizace a diverzifikace dis-

tribučních cest navíc umoţnily podstatné rozšíření nabídky pro menšinové skupiny di-

váků a posluchačů jak v tradičním vysílání (vznik tematických televizních kanálů a roz-

hlasových stanic vedle dosavadních plnoformátových programů), tak na internetu (spe-

ciální projekty zpravodajského, kulturního a vzdělávacího charakteru). Význam nových 

médií pro veřejnou sluţbu podtrhuje i zřízení speciálních útvarů obsluhujících tyto plat-

formy v obou zkoumaných organizacích. 

Model PSM dále přikládá v konkurenčním a saturovaném mediálním prostředí 

zásadní roli budování vztahů s publikem. K tomu českým poskytovatelům veřejné sluţ-

by poslouţily zejména internetové komunikační nástroje, jejichž společným jmeno-

vatelem je interaktivita. Obě organizace se zhruba od roku 2010 orientují převáţně na 

tzv. sociální sítě, které se podle strategie České televize staly symbolem nové podoby 

veřejné sluţby postavené na aktivní participaci, zpětné vazbě a vyslyšení hlasů diváků, 

tj. plátců televizních poplatků. Obě média zároveň doufají, ţe otevřenost a nastavení 

obousměrných komunikačních kanálů povede ke zvýšení dosahu jejich aktivit, lepšímu 

poznání potřeb jednotlivých skupin uţivatelů a k posílení emocionální vazby publika na 

poskytovatele veřejné sluţby. 
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Aby vyuţití internetových komunikačních nástrojů nebylo zaloţeno pouze na 

technooptimistickém nadšení, je třeba vzít v úvahu úskalí tohoto prostředí. Přístup do 

interaktivních pořadů prostřednictvím internetových sítí není a nemůţe být zcela samo-

zřejmý z důvodu anonymity tohoto prostředí, která znemožňuje médiu zjistit, komu 

vlastně umožňuje přístup do vysílání, a vytváří prostor pro účelovou manipulaci ze 

strany jednotlivců i skupin. Jelikoţ jsou tzv. sociální sítě a podobné komunikační pro-

středky vyuţívány pro publikování komentářů a informací zejména ve zpravodajských 

pořadech, jejichţ témata bývají často kontroverzní a názorově polarizující, riziko je tím 

větší. Média veřejné sluţby se proto musí snaţit nalézt rovnováhu mezi poskytováním 

přístupu do vysílání na straně jedné a profesionálním gate-keepingem na straně druhé 

a za pomoci vhodně nastavených editoriálních filtrů zajistit udrţení profesních, kvalita-

tivních a etických standardů, kterými se řídí v ostatních oblastech své produkce. 

V opačném případě by riskovala ztrátu reputace a důvěryhodnosti značky veřejné 

služby, která představuje v mnohých ohledech klíčové aktivum. Podobný přístup je 

třeba uplatnit i u občanské ţurnalistiky, jejíţ potenciál vytvářet obsah na pravidelné 

kaţdodenní bázi je sice omezený, ale dramaticky stoupá ve chvílích mimořádných udá-

lostí, jak potvrzují dosavadní zkušenosti ČT. Přitom právě v těchto chvílích je nebezpečí 

šíření neověřených a manipulativních informací největší. Debrettová (2010) k tomu 

poznamenává, ţe ani současné nadšení oslavující demokratizační potenciál obsahu vy-

tvářeného uţivateli (user-generated content) neznamená, ţe takovýto obsah dokáţe na-

hradit důvěryhodnou veřejnou sluţbu a profesionální produkci. 

Při budování vztahů s publikem je kromě toho potřebné zohlednit, že inter-

aktivita a participace by neměly být chápány pouze ve smyslu toho, co nabízí síťo-

vá média. Kontaktní formy rozhlasového vysílání dokazují, ţe velmi efektivním nástro-

jem zapojení posluchačů je běţné telefonní spojení (také můţe být často jediným nástro-

jem pro posluchače, kteří nemají k počítačovým sítím a novým komunikačním techno-

logiím přístup). Lowe (2009) navíc připomíná, ţe vnímání publika jako partnera při 

výkonu veřejné sluţby nesmí zůstat pouze u „rétorického dvoření“. Otevření se veřej-

nosti (chápané nejen jako divácké či posluchačské veřejnosti, ale jako struktury rozma-

nitých zájmových skupin, tzv. stakeholders, zahrnující odbornou veřejnost, vzdělávací 

organizace, profesní organizace, odbory, církve, nevládní a občanské iniciativy apod.) 

by proto nemělo být jen virtuální, ale také skutečné. Můţe se jednat o exkurze, diskuse, 

workshopy, semináře, festivaly, výstavy, mediální partnerství, vzdělávání a v neposled-

ní řadě o podporu takových zájmových komunit, jaké se zformovaly kolem pořadu 
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Hyde Park či stanice ČRo 6. Pro média veřejné sluţby bude v budoucnu nezbytné tyto 

formy zapojení veřejnosti udrţovat, posilovat a dále propracovávat. 

Přestoţe si česká média veřejné sluţby jiţ plně uvědomují potřebu začlenit nové 

distribuční a komunikační nástroje do výkonu veřejné sluţby a ve svých dlouhodobých 

záměrech s nimi počítají, ne všechny regulační a samoregulační předpisy tento vývoj 

dostatečně reflektují – zatímco zákon o ČT zohledňuje poskytování obsahu prostřed-

nictvím internetu, aplikací a audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, zákon 

o ČRo nikoliv. Evropský parlament (2010) přitom upozornil, ţe absence právních usta-

novení týkajících se poskytování veřejnoprávního vysílání na internetu „by mohla 

ovlivnit schopnost tohoto odvětví rozšířit se prostřednictvím nových platforem“. 

Za ţádoucí povaţuje autor práce také revizi obou Kodexů, do nichţ se zatím di-

verzifikace distribučních cest a komunikačních kanálů nepromítla (na rozdíl od Statutů, 

které jiţ zahrnují poskytování sluţeb na vyţádání, internetového obsahu a aplikací
90

). 

Současné znění Kodexu ČT bylo přijato před deseti lety (v červenci 2003) a od té doby 

neprošlo novelizací (například Královská charta, která vytváří rámec činnosti britské 

BBC, prochází aktualizací právě v intervalech deseti let). Mají-li Kodexy být skutečným 

normativem naplňování úkolů veřejné sluţby, měly by se jejich součástí stát ustanovení 

definující způsoby pouţívání nových distribučních a komunikačních platforem. Organi-

zace a její pracovníci (redaktoři, moderátoři, editoři) by tak získali vodítko, jak v kaţ-

dodenním provozu pouţívat tzv. sociální sítě a jiné komunikační prostředky, komuniko-

vat s jejich uţivateli a vybírat materiály, které jsou následně prezentovány ve vysílání 

(fotografie, videa, informace, komentáře atd.). Kodexy by měly vymezit nejen profesní 

zásady a verifikační postupy uplatňované při práci s těmito zdroji na straně média, ale 

také kvalitativní a etické standardy, jeţ budou na tyto zdroje a jejich materiály kladeny. 

Zpřesnění uvedených předpisů navíc odstraní vakuum, v němţ se prozatím usku-

tečňuje aplikace některých technologických a komunikačních inovací. Vzhledem k to-

mu, ţe jsou na jejich uţití vynakládány nemalé prostředky z peněz koncesionářů urče-

ných na výkon veřejné sluţby, je na místě se ptát, zda a do jaké míry jsou takové inves-

tice legitimní. Na problém upozornil v souvislosti s uţíváním tzv. sociálních sítí ředitel 

Centra Nových médií ČRo Alexandr Pícha, podle něhoţ Český rozhlas „přivírá oči“ nad 

tím, ţe jako nekomerční organizace pouţívá platformy soukromých společností. „Sa-

                                                 
90 Jako jedno z moţných vysvětlení tohoto stavu se nabízí odlišný postup při přijímání změn v těchto dokumentech. 

Zatímco změny ve Statutu schvaluje Rada ČT/ČRo na návrh generálního ředitele, nové znění Kodexu by muselo být 

předloţeno podle zákona ke schválení Poslanecké sněmovně. 
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mozřejmě, ţe kdyţ něco děláte na Facebooku, tak podporujete traffic na Facebooku – 

a tím pádem podporujete to, ţe roste bonita reklamy, která se tam zadává,“ uvedl Pícha 

a dodal: 

Váţíme, nakolik se z těch peněz, které podle zákona pobíráme na rozhlasové vysílání, vy-

platí – nakolik je efektivní – do těchto věcí investovat. Investujeme do nich trochu víc, neţ 

je odezva lidí ve srovnání s rozhlasovým vysíláním; samozřejmě proto, abychom byli tro-

chu vepředu. Ale ty zdroje jsou omezené.
91

 

Bylo by vůbec moţné vydat se cestou nevyuţití těchto technologií? Autor práce 

soudí, ţe by to znamenalo jít navzdory diváckým a posluchačským návykům, sníţit zá-

sah v populaci a směřovat k postupné marginalizaci, neboť bez udrţení přijatelné míry 

zájmu veřejnosti nemohou být cíle veřejné sluţby uspokojivě realizovány (coţ ovšem 

neznamená, ţe vyuţití nových technologií samo o sobě jejich naplnění zajistí). 

Co se týče produkce mediálního obsahu, Česká televize i Český rozhlas jsou 

stále v počátcích transformace pořadů a programů do multimediálních produktů 

s rovnocenným uplatněním na různých platformách (vyjma zpravodajství); přípa-

dová studie ukázala, že v této oblasti mají pořád blíž k modelu PSB než PSM. Za-

tímco ČRo díky dnes jiţ neexistující stanici Leonardo a projektu Odhalení v roce 2005 

na tuto cestu nastoupil, podle slov současného ředitele Centra Nová média se rozhodl 

v ní nepokračovat a zaměřit se spíše na vytváření internetové podpory rozhlasovému 

programu. Také v ČT je divize Nová média chápána spíše jako opora televizní produk-

ce, která nadále zůstává jádrem činnosti. 

Schopnost vytvářet komplexní multimediální projekty (tj. nikoliv běţné progra-

my plus webovou podporu), jejíţ zvládnutí není lehké, protoţe vyţaduje celkovou změ-

nu přístupu a mentality na straně tvůrců, zřejmě prověří dětská tvorba, která zaţívá 

uvnitř českých médií veřejné sluţby jistou renesanci – Český rozhlas v roce 2012 spustil 

specializovanou stanici Rádio Junior a Česká televize se chystá na uvedení dětského 

programu ČT :D ve druhé polovině roku 2013. Obě organizace si přitom uvědomují, ţe 

k úspěšnému oslovení této specifické části publika jiţ nebudu stačit rozhlasové a tele-

vizní pořady. Aţ nadcházející léta ukáţou, zdali si současná generace dětí, pro kterou 

není neobvyklé od útlého věku pouţívat počítače, chytré telefony a tablety, dokáţe najít 

cestu k „veřejnoprávní“ nabídce. 

Závěrem je třeba dodat, ţe lze jen obtížně vyslovit jednoznačné stanovisko, ke 

kterému z konceptů PSB a PSM mají v současnosti Česká televize a Český rozhlas 

                                                 
91 Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, ředitelem Centra Nová média ČRo, ze dne 18. dubna 2013. 
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blíž. Vývoj totiž neprobíhá ve všech čtyřech sledovaných oblastech rovnoměrně. 

Obě média se přiblíţila modelu PSM, hovoříme-li o technologii a přístupu k publiku. 

Tyto aspekty zdůrazňuje i Debrettová (2010), podle které mohou pokrok charakterizo-

vaný konvergencí a digitalizací média veřejné sluţby vyuţít ke dvěma obecným účelům 

– rozšíření rozsahu produkce skrze doplňkové a specializované sluţby a redefinici své-

ho vztahu k publiku. Naproti tomu ani jedna z institucí nebyla dosud významně omeze-

na v rozsahu své činnosti a jejich legislativní postavení tak odpovídá spíše profilu vysí-

latelů veřejné sluţby. Podobně se jeví i z hlediska produkce obsahu, která se stále zamě-

řuje primárně na výrobu rozhlasových a televizních pořadů a programů. 
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8. Závěr 

Informovat, vzdělávat a bavit – prostřednictvím této dnes jiţ klasické triády 

vnímal úlohu veřejné sluţby její autor a první generální ředitel BBC lord John Reith (ve 

funkci ředitele působil od roku 1922 do roku 1938). Svou vizí poloţil základ instituci, 

která se po druhé světové válce podle britského vzoru rozšířila v celé řadě západoevrop-

ských demokratických zemí (a po zhroucení sovětského bloku také v některých státech 

střední a východní Evropy včetně České republiky). Nyní – po uplynutí více neţ osmde-

sáti let a ve značně odlišném politickém, sociálním, ekonomickém a technologickém 

kontextu – prochází veřejná sluţba moţná největšími systémovými změnami od dob 

svého vzniku. Jak obstojí v budoucnu se svým trojjediným posláním? 

Představy profesionálů i akademiků o ideální formulaci mandátu veřejné sluţby 

pro 21. století se různí, samotná potřeba změny je ale zpochybňována málokdy. Napří-

klad Debrettová (2010) míní, ţe v současném digitálním síťovém prostředí je ţádoucí 

přidat k funkcím lorda Reitha ještě jednu, podle níţ by měla média veřejné sluţby spo-

lečnost spojovat, resp. propojovat (connect/network). Evropská vysílací unie (EBU), 

která sdruţuje poskytovatele veřejné sluţby z 56 zemí v Evropě i mimo ni a zastupuje 

jejich zájmy na mezinárodní úrovni, navrhla v dokumentu nazvaném Deklarace základ-

ních hodnot médií veřejné sluţby pilířů celkem šest: univerzalitu, nezávislost, znameni-

tost, rozmanitost, odpovědnost a novátorství. Text Deklarace byl přijat Valným shro-

máţděním EBU v červnu 2012 a jako aktivní členové EBU se k němu hlásí také Český 

rozhlas a Česká televize,
92

 které byly hlavním předmětem zájmu předkládané práce. 

Autor se v ní za pomoci metody případové studie a teoretického rámce vytvořeného 

mezinárodní iniciativou RIPE snaţil popsat jejich vývoj v minulých osmi letech a pro-

zkoumat, jak daleko dosud pokročily na své cestě k novému pojetí veřejné sluţby, jejíţ 

působnost přesahuje tradiční rozhlasové a televizní vysílání. 

Zpětně se ukazuje, ţe v období od roku 2005 do současnosti se sešlo několik pří-

znivých faktorů, které zásadně determinovaly vývoj médií veřejné sluţby v ČR. Počátek 

sledovaného období nebyl stanoven náhodně – v roce 2005 začala digitalizace televiz-

ního vysílání, která postupně umoţnila extenzivní rozvoj nabídky jak České televizi, tak 

Českému rozhlasu. Digitalizovány byly také výrobní technologie a díky nástupu tele-

komunikačních sítí a různých typů koncových zařízení se diverzifikovaly moţnosti 

                                                 
92 Pro plný text Deklarace (v angličtině) viz Přílohu č. 4. 
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příjmu. Nadto – a to je moţná vůbec to nejdůleţitější – se našla politická vůle ke zvýše-

ní rozhlasových a televizních poplatků, které v průběhu tří čtyř let významně posílilo 

zdroje financování České televize a Českého rozhlasu a umoţnilo jim všech technolo-

gických moţností téměř beze zbytku vyuţít. Obě mediální organizace si tak prošly ob-

dobím snad největších změn od svého vzniku v roce 1992. Autor práce je přesvědčen, 

ţe se jednalo z hlediska vnějších okolností o zcela bezprecedentní situaci, která se 

v nejbliţší budoucnosti pravděpodobně nebude opakovat (bude-li se vůbec někdy opa-

kovat). Namísto poměrů, které dávaly vzniknout novým příleţitostem a dovolovaly mé-

diím veřejné sluţby udrţovat iniciativu, lze ve vnějším prostředí spíš očekávat tlak 

k defenzivnímu jednání – úsporám a omezování rozsahu sluţeb. Období relativní fi-

nanční hojnosti a s ní spojené expanze pomalu končí. 

Do budoucna bude z ekonomických a politických důvodů velmi sloţité přesvěd-

čit politickou reprezentaci a veřejnost k valorizaci poplatků, které se nyní podílejí na 

financování České televize i Českého rozhlasu zhruba z 90 procent. Bez valorizace ale 

nebude moţné udrţet původní tvorbu a širokou nabídku jak v oblasti tradičního vysílá-

ní, tak na nových distribučních platformách. Je proto těţké předpovědět, jakým směrem 

se budou média veřejné sluţby v Česku ve střednědobém a zejména dlouhodobém vý-

hledu ubírat – a s nimi i kvalita tuzemské mediální nabídky a veřejné komunikace vů-

bec. Uplynulých osm let nicméně můţeme povaţovat za období mimořádně dynamic-

kého rozvoje, který se na charakteru těchto médií nesmazatelně podepsal. I proto autor 

práce doufá, ţe jeho (nikoliv vyčerpávající) zmapování bylo, je a bude přínosné. 
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9. Summary 

In the last two to three decades, the political, technological, economic and social 

context in which public service broadcasters operate has fundamentally changed. While 

broadcasting was being liberalized during the 1980s in Western Europe, many commer-

cial players entered the market. This trend became even stronger in the 1990s when di-

gitization and the internet put an end to broadcasting frequencies scarcity. As a conse-

quence, a notion emerged that public service in the media sector is redundant and every 

potential need can be satisfied by the abundance of private TV channels and radio sta-

tions. Publicly funded broadcasters were under pressure – they were being accused of 

distorting the market and restricting consumer choice. 

It became clear that if their existence is to be maintained, the obsolete concept of 

public service broadcasting created after the Second World War had to be altered. This 

is accentuated in the research activity of the RIPE initiative – an international forum 

engaging academics and professionals together aiming to redefine the public service 

mission for the 21
st
 century. RIPE suggests that it is time for public service broadcasters 

(PSB) to transform into public service media (PSM). In practice, this requires them to 

embrace new distribution technologies, adopt a responsive and interactive attitude to the 

audience, turn traditional radio and television programmes into complex multimedia 

products exploitable on various platforms and demonstrate the ability to produce ob-

vious “public value” not provided by commercial rivals. 

The author contrasts the approach developed by RIPE with the situation in 

Czech Television and Czech Radio and analyses their progress between 2005 and 2012 

in four basic dimensions – media policy, technology, content and attitude to the au-

dience. The case study shows that both organizations are on the way from PSB to PSM, 

but are not evenly advanced in the respective dimensions. On the one hand, they are 

closer to PSM regarding technology and audience. The former is represented by the 

diversification of distribution to all available modes of broadcasting, numerous on-

demand services and mobile applications. An effort to involve the audience in a dialo-

gue via social networks and other internet platforms defines the latter. On the other 

hand, none of them has been significantly limited so far in their activities through legis-

lation. They also have not adequately improved the ability to produce multimedia prod-

ucts yet (i.e. not just radio or TV programmes plus online support). It is thus possible to 

conclude that both of them are rather closer to PSB concerning policy and content. 
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II 

(Sdělení) 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 

KOMISE 

Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání 

(Text s významem pro EHP) 

(2009/C 257/01) 

1. ÚVOD A OBLAST PŮSOBNOSTI SDĚLENÍ 

1. Během posledních tří desetiletí prošlo vysílání důležitými 
změnami. Odstranění monopolů, vznik nových provozo
vatelů a rychlý technologický rozvoj podstatně změnily 
soutěžní prostředí. Televizní vysílání bylo tradičně vyhra
zenou činností. Od počátku bylo většinou provozováno 
veřejnými podniky s dominantním postavením, zejména 
v důsledku omezené dostupnosti vysílacích frekvencí 
a velkých překážek pro vstup. 

2. V sedmdesátých letech minulého století však hospodářský 
a technologický rozvoj umožňoval členským státům 
rostoucí mírou, aby povolovaly vysílání dalším provozo
vatelům. Členské státy se proto rozhodly zavést na tomto 
trhu hospodářskou soutěž. To spotřebitelům umožnilo 
širší výběr, protože se objevilo mnoho dalších kanálů 
a nových služeb; napomohlo to také vzniku a růstu 
silných evropských provozovatelů, rozvoji nových techno
logií a dosažení vyššího stupně pluralismu v tomto 
odvětví, což znamená více než pouhou dostupnost doda
tečných kanálů či služeb. Ačkoli členské státy otevřely trh 
hospodářské soutěži, domnívaly se, že by veřejnoprávní 
vysílání mělo být zachováno jako prostředek k pokrytí 
řady oblastí a uspokojení potřeb a cílů veřejné politiky, 
které by jinak nemusely být v optimálním rozsahu uspo
kojeny. To bylo potvrzeno výkladovým protokolem 
o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech, 
připojeným ke Smlouvě o ES (dále jen „Amsterodamský 
protokol“). 

3. Větší hospodářská soutěž spolu s přítomností státem 
financovaných provozovatelů vedla také k vzrůstajícím 
obavám, pokud jde o rovnost podmínek, na něž Komisi 

upozornili soukromí provozovatelé. Stížnosti se týkaly 
porušování článků 86 a 87 Smlouvy o ES, pokud jde 
o veřejné financování veřejnoprávních vysílacích organi
zací. 

4. Sdělení Komise z roku 2001 o použití pravidel státní 
podpory na veřejnoprávní vysílání ( 1 ) poprvé stanovilo 
rámec, který upravuje státní financování veřejnoprávního 
vysílání. Sdělení z roku 2001 Komisi sloužilo jako dobrý 
základ pro rozvoj důležité rozhodovací praxe v této 
oblasti. Od roku 2001 bylo přijato více než dvacet 
rozhodnutí týkajících se financování veřejnoprávních vysí
lacích organizací. 

5. Trh s rozhlasovým a audiovizuálním vysíláním mezitím 
významně ovlivnily technologické změny. Došlo ke 
znásobení distribučních platforem a technologií, jako je 
digitální televize, IPTV, mobilní televize a video na vyžá
dání. To vedlo ke zvýšení hospodářské soutěže s novými 
účastníky, například provozovateli sítí a internetovými 
společnostmi, kteří vstoupili na trh. Technologický rozvoj 
umožnil rovněž vznik nových mediálních služeb, napří
klad informačních služeb on-line a nelineárních služeb 
nebo služeb na vyžádání. Poskytování audiovizuálních 
služeb se sjednocuje, přičemž spotřebitelé jsou stále více 
schopni získat různé služby na jediné platformě nebo na 
jediném zařízení, či získat jakoukoli dotyčnou službu na 
různých platformách nebo zařízeních. Rostoucí škála 
možností spotřebitelů, pokud jde o přístup 
k mediálnímu obsahu, vedla ke znásobení nabízených 
audiovizuálních služeb a k roztříštěnosti divácké obce. 
Nové technologie umožnily lepší účast spotřebitelů. 
Tradiční model pasivního využívání se postupně mění
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( 1 ) Úř. věst. C 320, 15.11.2001, s. 5.



na aktivní účast a kontrolu nad obsahem ze strany spotře
bitelů. S cílem udržet krok s novým vývojem diverzifikují 
veřejnoprávní i soukromé vysílací stanice své činnosti, 
přecházejí na nové distribuční platformy a rozšiřují 
škálu svých služeb. V poslední době tato diverzifikace 
činností veřejnoprávních vysílacích organizací, jež jsou 
financovány z veřejných zdrojů (jako např. obsah on- 
line, kanály zaměřené na tematické vysílání), vyvolala 
řadu stížností z řad ostatních účastníků trhu včetně vyda
vatelů. 

6. Od roku 2001 došlo rovněž k důležitému vývoji právních 
předpisů, který měl dopad na oblast vysílání. V rozsudku 
Altmark z roku 2003 ( 2 ) Evropský soudní dvůr vymezil 
podmínky, za nichž vyrovnávací platba za závazek veřejné 
služby nepředstavuje státní podporu. V roce 2005 Komise 
přijala nové rozhodnutí ( 3 ) a rámec ( 4 ) pro státní podporu 
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby. 
V roce 2007 Komise přijala sdělení doprovázející sdělení 
„Jednotný trh pro Evropu ve 21. století – Služby obec
ného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: 
nový evropský závazek“ ( 5 ). V prosinci 2007 kromě 
toho vstoupila v platnost směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách ( 6 ), která rozšiřuje oblast působnosti 
regulace audiovizuálních služeb v EU na nové mediální 
služby. 

7. Tyto změny na trhu a změny právního prostředí si vyžá
daly aktualizaci sdělení z roku 2001 o státních podporách 
na veřejnoprávní vysílání. V akčním plánu Komise pro 
státní podpory z roku 2005 ( 7 ) bylo oznámeno, že se 
Komise „znovu vrátí ke sdělení o používání pravidel státní 
podpory na veřejnoprávní vysílání. Zvláště s rozvojem 
nových digitálních technologií a služeb podporovaných 
internetem se objevily nové problémy týkající se rozsahu 
činností veřejnoprávního vysílání“. 

8. V průběhu let 2008 a 2009 uspořádala Komise několik 
veřejných konzultací týkajících se přezkumu sdělení 
o veřejnoprávním vysílání z roku 2001. Toto sdělení 
konsoliduje rozhodovací praxi Komise v oblasti státní 

podpory způsobem, který je zaměřen do budoucna, a to 
na základě připomínek obdržených během veřejných 
konzultací. Objasňuje zásady, jimiž se Komise řídí při 
používání článku 87 a čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES, 
pokud jde o veřejné financování audiovizuálních služeb 
v odvětví vysílání ( 8 ), s přihlédnutím k nedávnému vývoji 
na trhu a vývoji právních předpisů. Tímto sdělením není 
dotčeno uplatňování pravidel vnitřního trhu a základních 
svobod v oblasti vysílání. 

2. ÚLOHA VEŘEJNOPRÁVNÍHO VYSÍLÁNÍ 

9. Veřejnoprávní vysílání, i při svém nesporném hospodář
ském významu, není srovnatelné s veřejnou službou 
v žádném jiném hospodářském odvětví. Neexistuje jiná 
služba, která by současně měla přístup k tak širokému 
okruhu obyvatelstva, poskytovala mu tolik informací 
a takový obsah, kterým by vyjadřovala a ovlivňovala jak 
mínění jednotlivce, tak i veřejnosti. 

10. Kromě toho je vysílání obecně chápáno jako velmi spoleh
livý zdroj informací a pro nezanedbatelnou část obyvatel
stva představuje hlavní zdroj informací. Obohacuje tak 
veřejnou diskusi a v konečném důsledku může zajistit 
všem občanům přiměřenou účast na veřejném životě. 
V této souvislosti má zásadní význam záruka nezávislosti 
vysílání, v souladu s obecnou zásadou svobody projevu 
zakotvenou v článku 11 Listiny základních práv Evropské 
unie ( 9 ) a v článku 10 Evropské úmluvy o lidských 
právech, která je obecnou právní zásadou, jejíž dodržo
vání zajišťují evropské soudy ( 10 ). 

11. Úloha veřejné služby ( 11 ) obecně je uznána Smlouvou, 
zejména článkem 16 a čl. 86 odst. 2. Výklad těchto usta
novení je vzhledem ke zvláštní povaze odvětví vysílání 
podán v Amsterodamském protokolu, který 
s přihlédnutím k tomu, „že systém veřejnoprávního vysí
lání v členských státech je přímo spjat s demokratickými, 
společenskými a kulturními potřebami každé společnosti 
a s potřebou zachovat mediální pluralitu“, stanoví, že:
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( 2 ) Rozsudek ve věci C-280/2000 Altmark Trans GmbH 
a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH (dále jen „Altmark“); Sb. rozh. 2003, s. I-7747. 

( 3 ) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 
odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67). 

( 4 ) Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby (Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4). 

( 5 ) KOM(2007) 725 v konečném znění. 
( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS 
o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 
států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. 
L 332, 18.12.2007, s. 27). 

( 7 ) KOM(2005) 107 v konečném znění. 

( 8 ) Pro účely tohoto sdělení odkazuje pojem „audiovizuální služba/ 
služby“ na lineární a/nebo nelineární šíření zvukového a/nebo audi
ovizuálního obsahu a na další přidružené služby jako např. infor
mační textové služby online. Toto pojetí „audiovizuálních služeb“ je 
třeba odlišit od užšího pojetí „audiovizuálních mediálních služeb“, 
jak jsou definovány v čl. 1 písm. a) směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách. 

( 9 ) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1. 
( 10 ) Rozsudek ve věci C-260/89 ERT, Sb. rozh. 1991, s. I–2925. 
( 11 ) Pro účely tohoto sdělení a v souladu s článkem 16 Smlouvy o ES 

a prohlášením (č. 13) připojeným k závěrečnému aktu 
z Amsterodamu musí být termín „veřejná služba“, jak se používá 
v protokolu o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech, 
chápán jako odpovídající termínu „služba obecného hospodářského 
zájmu“ použitému v čl. 86 odst. 2.



„ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství 
se nedotýkají pravomocí členských států financovat veřej
noprávní vysílání, pokud je takové financování poskyto
váno organizacím pro veřejnoprávní vysílání k plnění 
veřejných služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny 
a organizovány v každém členském státě, a pokud takové 
financování neovlivňuje podmínky obchodu 
a hospodářskou soutěž ve Společenství v míře, která by 
byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se přihlíží 
k plnění veřejné služby“. 

12. Význam veřejnoprávního vysílání pro sociální, demokra
tický a kulturní život v Unii byl potvrzen v usnesení Rady 
o veřejnoprávním vysílání. Usnesení zdůrazňuje: „Přístup 
široké veřejnosti, bez diskriminace a na základě rovných 
příležitostí, k různým kanálům a službám je nezbytným 
předpokladem pro plnění zvláštního závazku veřejnopráv
ního vysílání“. Kromě toho musí veřejnoprávní vysílání 
„využívat technického pokroku“, přinášet „veřejnosti 
výhody nových audiovizuálních a informačních služeb 
a nových technologií“ a zaručovat „vývoj a diverzifikaci 
činností v digitálním věku“. Konečně, „veřejnoprávní vysí
lání musí být schopné nadále poskytovat široké progra
mové spektrum v souladu se svým posláním, jak bylo 
vymezeno členskými státy, aby oslovovalo společnost 
jako celek; v této souvislosti je pro veřejnoprávní vysílání 
legitimní usilovat o dosažení vysoké sledovanosti“ ( 12 ). 

13. Úlohu veřejnoprávního vysílání při podpoře kulturní 
rozmanitosti uznala i Úmluva UNESCO z roku 2005 
o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 
kterou jménem Společenství schválila Rada a která je 
proto součástí práva ES ( 13 ). Úmluva stanoví, že každá 
strana může přijímat „opatření na ochranu a podporu 
rozmanitosti kulturních projevů na svém území“. Tato 
opatření mohou zahrnovat mimo jiné „opatření, jejichž 
cílem je podporovat rozmanitost médií, a to 
i prostřednictvím veřejnoprávního rozhlasového 
a televizního vysílání“ ( 14 ). 

14. Tyto hodnoty veřejnoprávního vysílání jsou stejně důležité 
v rychle se měnícím novém mediálním prostředí. Zdůraz 
ňuje se to rovněž v doporučeních Rady Evropy týkajících 

se plurality médií a různorodosti mediálního obsahu ( 15 ) 
a úlohy veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
v informační společnosti ( 16 ). Druhé z těchto doporučení 
vyzývá členy Rady Evropy, aby „zajistily veřejnoprávní 
sdělovací prostředky […] transparentním a odpovědným 
způsobem“ a aby „veřejnoprávním sdělovacím 
prostředkům umožnily reagovat plně a účinně na výzvy 
informační společnosti při respektování dvojité veřejno
právní/soukromoprávní struktury evropského elektronic
kého mediálního prostředí a při zohlednění otázek trhu 
a hospodářské soutěže“. 

15. Ve svém usnesení o koncentraci a pluralitě sdělovacích 
prostředků v Evropské unii Evropský parlament doporučil, 
aby „byly právní předpisy upravující státní podporu konci
povány a prováděny tak, aby umožňovaly veřejnoprávním 
sdělovacím prostředkům plnit jejich funkci i v dyna
mickém prostředí a aby se zároveň zajistilo, že veřejno
právní sdělovací prostředky budou plnit funkci, která jim 
byla svěřena členskými státy, průhledným a odpovědným 
způsobem; tyto předpisy by měly zároveň zamezit zneu 
žívání veřejného financování z důvodů politického nebo 
hospodářského prospěchu“ ( 17 ) 

16. Bez ohledu na výše uvedené je však současně nutno 
poznamenat, že se provozovatelé komerčního vysílání, 
z nichž řada podléhá požadavkům na veřejné služby, 
rovněž významně podílejí na dosažení cílů Amsterodam
ského protokolu v rozsahu, v jakém přispívají 
k pluralismu, obohacují kulturní a politickou diskusi 
a rozšiřují výběr programů. Vydavatelé novin a ostatní 
tištěná média hrají také důležitou úlohu při zajišťování 
objektivního informování veřejnosti a demokracie. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto subjekty nyní soutěží 
s provozovateli vysílání po internetu, jsou všichni tito 
poskytovatelé komerčních médií ohroženi potenciálními 
negativními účinky, které by státní podpora udělená 
provozovatelům veřejného vysílání mohla mít na rozvoj 
nových modelů podnikání. Jak připomíná směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách ( 18 ), „společná exis
tence soukromých a veřejnoprávních poskytovatelů audi
ovizuálních mediálních služeb je rysem, který je specifický 
pro evropský audiovizuální mediální trh.“ Zachování 
plurality vyvážené nabídky veřejných a soukromých 
médií je skutečným společným zájmem, a to 
i v současném dynamickém mediálním prostředí.
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( 12 ) Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 
ze dne 25. ledna 1999 o veřejnoprávním vysílání, Úř. věst. C 30, 
5.2.1999, s. 1. 

( 13 ) Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů, schválená rozhodnutím Rady 2006/515/ES ze dne 
18. května 2006. V souladu s přílohou 2 rozhodnutí Rady „je 
Společenství vázáno úmluvou a zajistí její řádné provádění“. 

( 14 ) Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů, čl. 6 odst. 1 a odst. 2 písm. h). 

( 15 ) Doporučení CM/Rec(2007)2 Výboru ministrů členským zemím 
o pluralitě médií a různorodosti mediálního obsahu, přijaté dne 
31. ledna 2007 na 985. zasedání náměstků ministrů. 

( 16 ) Doporučení CM/Rec(2007)3 Výboru ministrů členským zemím 
o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků v informační 
společnosti, přijaté dne 31. ledna 2007 na 985. zasedání náměstků 
ministrů. 

( 17 ) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 
o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii, 
2007/2253(INI). 

( 18 ) Viz poznámka pod čarou č. 6.



3. PRÁVNÍ RÁMEC 

17. Uplatnění pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysí
lání musí brát v úvahu velké množství různých hledisek. 
Posouzení státní podpory je založeno na článcích 87 a 88 
o státních podporách a na čl. 86 odst. 2 o uplatnění 
pravidel Smlouvy, zejména pravidel hospodářské soutěže, 
na služby obecného zájmu. Maastrichtská smlouva zavedla 
článek 151 týkající se kultury a čl. 87 odst. 3 písm. d) 
o podporách určených na pomoc kultuře. Amsterodamská 
smlouva zavedla zvláštní ustanovení (článek 16) 
o službách obecného hospodářského zájmu 
a Amsterodamský protokol o systému veřejnoprávního 
vysílání v členských státech. 

18. Regulační rámec týkající se „audiovizuálních mediálních 
služeb“ koordinuje na evropské úrovni směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách. Požadavky na 
finanční transparentnost, pokud jde o veřejné podniky, 
jsou upraveny směrnicí o zprůhlednění finančních 
vztahů ( 19 ) 

19. Tato pravidla jsou vykládána Soudním dvorem a Soudem 
prvního stupně. Komise rovněž přijala řadu sdělení 
o uplatňování pravidel státní podpory. Především přijala 
Komise v roce 2005 rámec pro služby obecného hospo
dářského zájmu ( 20 ) a rozhodnutí ( 21 ) objasňující poža
davky čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES. Dané rozhodnutí se 
vztahuje rovněž na oblast vysílání, pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí ( 22 ). 

4. POUŽITELNOST ČL. 87 ODST. 1 

4.1 Charakter státní podpory u státního financování 
veřejnoprávních vysílacích organizací 

20. V souladu s čl. 87 odst. 1 zahrnuje pojem státní podpory 
tyto podmínky: 1) musí se jednat o státní zásah nebo 
zásah ze státních prostředků; 2) tento zásah musí být 
způsobilý ovlivnit obchod mezi členskými státy, 3) musí 
svého příjemce zvýhodnit, 4) musí narušovat nebo ohro 
žovat hospodářskou soutěž ( 23 ) Existence státní podpory 

musí být posuzována objektivně a při zohlednění judika
tury soudů Společenství. 

21. Rozhodujícím prvkem při jakémkoli posuzování státní 
podpory podle čl. 87 odst. 1 je účinek státního zásahu, 
nikoli jeho účel. Veřejnoprávní vysílací organizace jsou 
obvykle financovány ze státního rozpočtu nebo 
z poplatků od držitelů televizních a rozhlasových přijí
mačů. Za určitých zvláštních okolností poskytuje stát 
veřejnoprávním vysílacím organizacím kapitálové 
příspěvky nebo jim promíjí dluhy. Tato finanční opatření 
jsou obvykle přičitatelná orgánům veřejné správy 
a vyžadují převod státních prostředků ( 24 ). 

22. Lze rovněž obecně předpokládat, že státní financování 
veřejnoprávních vysílacích organizací ovlivňuje obchod 
mezi členskými státy. Jak upozornil Soudní dvůr: „Jestliže 
podpora poskytnutá státem nebo ze státních prostředků 
posílí postavení jednoho podniku vůči jiným podnikům 
soutěžícím na vnitřním trhu Společenství, musí být tento 
trh považován za ovlivněný touto podporou“ ( 25 ). To 
jednoznačně platí pro získávání a prodej programových 
práv, které se často uskutečňují na mezinárodní úrovni. 
Rovněž reklama v případě veřejnoprávních vysílacích 
organizací, které mají oprávnění prodávat vysílací čas 
pro reklamu, má přeshraniční účinek, zejména 
u jazykově stejnorodých oblastí přesahujících hranice 
jednotlivých států. Vlastnická struktura provozovatelů 
komerčního vysílání se kromě toho může rozšířit na 
více členských států. Služby poskytované na internetu 
mají mimoto obvykle celosvětový dosah. 

23. Pokud jde existenci zvýhodnění, Soudní dvůr objasnil 
v rozsudku ve věci Altmark ( 26 ), že vyrovnávací platba za 
závazek veřejné služby nepředstavuje státní podporu, jsou- 
li splněny čtyři kumulativní podmínky. Za prvé, podnik, 
který je příjemcem podpory, je pověřen poskytováním 
služeb veřejného zájmu a úkoly a povinnosti s tím 
spojené jsou jasně vymezené. Za druhé, parametry vyrov
nání za poskytování služeb jsou objektivní a transparentní 
a jsou stanoveny předem. Za třetí, vyrovnávací platba 
nepřesahuje náklady na plnění závazku služby veřejného 
zájmu či jejich část s přihlédnutím k příslušným příjmům 
a přiměřenému zisku. Za čtvrté, není-li v konkrétním 
případě podnik, který má plnit závazky veřejné služby,
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( 19 ) Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006. 
( 20 ) Viz poznámka pod čarou č. 4. 
( 21 ) Viz poznámka pod čarou č. 3. 
( 22 ) Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) se rozhodnutí vztahuje na státní 

podporu ve formě „vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
poskytnutou podnikům, jejichž průměrný roční obrat před 
zdaněním za všechny činnosti nepřesáhl v průběhu dvou finančních 
let předcházejících roku, kdy byl daný podnik pověřen poskyto
váním služeb obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů 
EUR, pokud roční vyrovnávací platba za dotčenou službu nepřesa
huje 30 milionů EUR“. 

( 23 ) Rozsudek ve spojených věcech T-309/04, T-317/04, T-329/04 a T- 
336/04 „TV2“, bod 156. 

( 24 ) Pokud jde o označení prostředků pocházejících z koncesionářských 
poplatků za státní prostředky, viz rozsudek ve spojených věcech T- 
309/04, T-317/04, T-329/04 a T-336/04 „TV2“, body 158–159. 

( 25 ) Věc C-730/79, Philip Morris Holland v. Komise, Sb. rozh. 1980, 
s. 2671, bod 11; C-303/88, Itálie v. Komise, Sb. rozh. 1991, s. I- 
1433, bod 27; C-156/98, Německo v. Komise, Sb. rozh. 2000, s. I- 
6857, bod 33. 

( 26 ) Věc C-280/2000, viz poznámka pod čarou č. 2.



vybrán v rámci veřejného výběrového řízení, které umožní 
vybrat uchazeče, jenž je schopen poskytovat společnosti 
tyto služby s nejnižšími náklady, musí být výše vyrovná
vací platby stanovena na základě analýzy nákladů, které 
by při plnění těchto závazků vznikly průměrnému, dobře 
řízenému podniku, který je vhodně vybaven k tomu, aby 
splňoval nezbytné požadavky na veřejné služby. 

24. V rozsahu, v jakém toto financování nesplňuje uvedené 
podmínky, by bylo považováno za selektivní zvýhodnění 
jen určitých vysílacích organizací, a tedy za narušující či 
ohrožující hospodářskou soutěž. 

4.2 Charakter podpory: existující podpora 
v protikladu k nové podpoře 

25. Režimy financování, které nyní fungují ve většině člen
ských států, byly zavedeny před dlouhou dobou. Komise 
proto musí nejprve určit, zda tyto režimy mají být pova 
žovány za „existující podporu“ ve smyslu čl. 88 odst. 1. 
V souladu s tímto ustanovením „Komise ve spolupráci 
s členskými státy zkoumá průběžně režimy podpor exis
tující v těchto státech. Navrhuje jim vhodná opatření, 
která vyžaduje postupný rozvoj nebo fungování společ
ného trhu“. 

26. Podle čl. 1 písm. b) bodu i) procesního nařízení ( 27 ) 
zahrnuje existující podpora „… všechny podpory existující 
v příslušných členských státech před vstupem Smlouvy 
v platnost, to znamená režimy podpor a jednotlivé 
podpory, které byly zavedeny před vstupem Smlouvy 
v platnost a zůstávají použitelné i po něm“. 

27. V případě Rakouska, Finska a Švédska se opatření státní 
podpory zavedená před vstupem Dohody o EHP 
v platnost v těchto zemích ke dni 1. ledna 1994 považují 
za existující podporu. Co se týká deseti členských států, 
které k EU přistoupily v roce 2004 (Kypr, Česká repub
lika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko), a Rumunska a Bulharska, které 
přistoupily v roce 2007, se za existující podporu považují 
opatření zavedená před 10. prosincem 1994, opatření 
uvedená v seznamu připojeném ke smlouvě 
o přistoupení a opatření schválená v rámci tzv. „proza
tímního postupu“. 

28. Podle čl. 1 písm. b) bodu v) procesního nařízení zahrnuje 
existující podpora rovněž „podporu, která se považuje za 
existující podporu, protože v době, kdy začala být usku
tečňována, nevytvářela podporu a poté se stala podporou 
následkem vývoje společného trhu bez toho, že by byla 
členským státem pozměněna“. 

29. V souladu s judikaturou Soudního dvora ( 28 ) musí Komise 
ověřovat, zda se právní rámec, v němž je podpora posky
tována, od svého zavedení změnil, či nikoli. Komise se 
domnívá, že individuální přístup k případům je nejvhod
nější ( 29 ), přičemž bere v úvahu všechny prvky spojené se 
systémem vysílání daného členského státu. 

30. Podle judikatury ve věci Gibraltar ( 30 ) by se neměla každá 
změna existující podpory považovat za přeměnu existující 
podpory na novou podporu. Podle Soudu prvního stupně 
„pouze v případě, že se změna týká vlastní podstaty 
původního režimu podpory, se tento přeměňuje na 
nový režim podpory. Pokud lze nový prvek jednoznačně 
oddělit od původního režimu, nejedná se o podstatnou 
změnu existujícího režimu“. 

31. Vzhledem k výše uvedeným úvahám Komise ve své 
rozhodovací praxi obvykle zkoumala, 1) zda původní 
režim financování veřejnoprávní vysílací organizace před
stavuje existující podporu v souladu s pravidly uvedenými 
výše v bodech 26 a 27; 2) zda následné změny ovlivňují 
vlastní podstatu původního opatření (tedy povahu výhody 
nebo zdroje financování, účel podpory, příjemce nebo 
rozsah činnosti příjemců), nebo zda jsou tyto změny 
čistě formálního či administrativního charakteru; a 3) 
v případě, že jde o podstatné následné změny, zda je 
lze od původního opatření oddělit, což umožňuje jejich 
samostatné posouzení, nebo zda oddělitelné od původ
ního opatření nejsou a potom je původní opatření jako 
celek přeměněno na novou podporu. 

5. POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI STÁTNÍ PODPORY 
PODLE ČL. 87 ODST. 3 

32. Ačkoli je vyrovnávací platba za veřejnoprávní vysílání 
obvykle posuzována podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy, 
odchylky uvedené v čl. 87 odst. 3 mohou v zásadě 
v oblasti vysílání rovněž platit, jsou-li splněny příslušné 
podmínky.
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( 27 ) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, Úř. věst. 
L 83, 27.3.1999, s. 1. 

( 28 ) Věc C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA v. Office Nati
onal du Ducroire a belgický stát, Sb. rozh. 1994, s. I-3829. 

( 29 ) Viz například rozhodnutí Komise v těchto věcech: E 8/06, státní 
financování pro vlámskou veřejnoprávní vysílací organizaci VRT, 
Úř. věst. C 143, 10.6.2008, s. 7, E 4/05, státní financování RTE 
a TNAG (TG4), Úř. věst. C 121, 17.5.2008, s. 5, E 9/05, poplatek 
za licence RAI, Úř. věst. C 235, 23.9.2005, s. 3, E 10/2005, 
poplatek za licence France 2 a 3, Úř. věst. C 240, 30.9.2005, 
s. 20, E 8/05, španělská celostátní veřejnoprávní vysílací organizace 
RTVE, Úř. věst. C 239, 4.10.2006, s. 17, C 2/04, financování ad hoc 
nizozemských provozovatelů veřejnoprávního vysílání, Úř. věst. 
L 49, 22.2.2008, s. 1, C 60/99, rozhodnutí Komise ze dne 
10. prosince 2003 o státních podporách prováděných Francií ve 
prospěch France 2 a France 3, Úř. věst. L 361, 8.12.2004, s. 21, 
C 62/99, rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003 o opatřeních 
provedených Itálií ve prospěch RAI SpA, Úř. věst. L 119, 
23.4.2004, s. 1, NN 88/98, financování 24hodinového zpravodaj
ského kanálu v licenci BBC, v němž nejsou reklamy, Úř. věst. C 78, 
18.3.2000, s. 6 a NN 70/98, státní podpora veřejnoprávním vysí
lacím kanálům Kinderkanal a Phoenix, Úř. věst. C 238, 21.8.1999, 
s. 3. 

( 30 ) Spojené věci T-195/01 a T-207/01, Sb. rozh. 2002, s. II-2309.



33. V souladu s čl. 151 odst. 4 Smlouvy má Společenství ve 
své činnosti podle ostatních ustanovení Smlouvy přihlížet 
ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat 
a podporovat rozmanitost svých kultur. Proto čl. 87 
odst. 3 písm. d) Smlouvy dává Komisi možnost považovat 
podporu, která je určena na pomoc kultuře, za slučitelnou 
se společným trhem, pokud taková podpora neovlivní 
podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve Společen
ství v míře odporující společnému zájmu. 

34. Úkolem Komise je rozhodnout o skutečném uplatnění 
tohoto ustanovení stejným způsobem, jaký platí pro 
ostatní výjimky v čl. 87 odst. 3. Je třeba připomenout, 
že ustanovení udělující výjimku ze zákazu státní podpory 
musí být používána důsledně. V souladu s tím se Komise 
domnívá, že kulturní výjimka může být použita v těch 
případech, kde je kulturní produkt jednoznačně identifi
kovaný nebo identifikovatelný ( 31 ). Komise mimoto 
zastává názor, že pojem kultura je nutno vztahovat 
k obsahu a druhu uvedeného produktu, a nikoli na 
médium či jeho šíření samo o sobě ( 32 ). Kromě toho je 
nutno odlišovat vzdělávací a demokratické potřeby člen
ských států od pomoci kultuře podle čl. 87 odst. 3 písm. 
d) ( 33 ). 

35. Státní podpora veřejnoprávním vysílacím organizacím 
obvykle nerozlišuje mezi kulturními, demokratickými 
a vzdělávacími potřebami společnosti. Pokud není 
opatření podpory zaměřeno konkrétně na podporu 
kulturních cílů, čl. 87 odst. 3 písm. d) se obvykle nepou 
žije. Státní podpora je veřejnoprávním vysílacím organi
zacím obvykle poskytována ve formě vyrovnávací platby 
za plnění poslání veřejné služby a je posuzována podle 
čl. 86 odst. 2 na základě kritérií stanovených v tomto 
sdělení. 

6. POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI STÁTNÍ PODPORY 
PODLE ČL. 86 ODST. 2 

36. V souladu s čl. 86 odst. 2 „podniky pověřené poskyto
váním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, 
které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají 
pravidlům obsaženým v této smlouvě, zejména pravidlům 
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel 
nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, 
které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen 
v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství.“ 

37. Podle ustálené judikatury Soudního dvora článek 86 
stanoví odchylku, a musí být proto vykládán restriktivně. 
Soudní dvůr vysvětlil, že aby mohlo určité opatření využít 
takové výjimky, je nutné, aby byly splněny všechny níže 
uvedené podmínky: 

i) daná služba musí být službou obecného hospodář
ského zájmu a jako taková musí být členským státem 
jasně vymezena (definice) ( 34 ), 

ii) daný podnik musí být členským státem prováděním 
uvedené služby výslovně pověřen (pověření) ( 35 ), 

iii) uplatnění pravidel hospodářské soutěže obsažených ve 
Smlouvě (v tomto případě zákaz státní podpory) musí 
zabránit výkonu zvláštních úkolů přidělených podniku 
a výjimka z takových pravidel nesmí ovlivnit rozvoj 
obchodu v rozsahu, který by odporoval zájmům 
Společenství (test přiměřenosti) ( 36 ). 

38. Ve zvláštním případě veřejnoprávního vysílání musí být 
výše uvedený přístup přizpůsoben na základě výkladových 
ustanovení Amsterodamského protokolu, který hovoří 
o „plnění veřejných služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny 
a organizovány v každém členském státě“ (definice 
a pověření) a umožňuje výjimku z pravidel Smlouvy 
v případě financování veřejnoprávního vysílání „v míře, 
v jaké je takové financování poskytováno organizacím 
pro veřejnoprávní vysílání pro plnění poslání veřejné 
služby […] a […] neovlivňuje podmínky obchodu 
a hospodářskou soutěž ve Společenství v míře, která by 
byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se přihlíží 
k plnění veřejné služby“ (přiměřenost). 

39. Je na Komisi jako strážci Smlouvy, aby na základě důkazů 
poskytnutých členskými státy posoudila, zda jsou tato 
kritéria splněna. Pokud jde o definici poslání veřejné 
služby, úkolem Komise je kontrola zjevných chyb (viz 
oddíl 6.1). Komise dále ověřuje, zda se jedná o výslovné 
pověření a účinný dohled nad plněním závazků veřejné 
služby (viz oddíl 6.2).
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( 31 ) Například rozhodnutí Komise ve věcech NN 88/98, 24hodinový 
zpravodajský kanál BBC (Úř. věst. C 78, 18.3.2000) a NN 70/98, 
„Kinderkanal a Phoenix“ (Úř. věst. C 238, 21.8.1999). 

( 32 ) Například rozhodnutí Komise ve věci N 458/04, veřejná podpora 
společnosti Espacio Editorial Andaluza Holding sl., viz Úř. věst. 
C 131 29.5.2005. 

( 33 ) NN 70/98, státní podpora veřejnoprávním vysílacím kanálům 
Kinderkanal a Phoenix Úř. věst. C 238, 21.8.1999, s. 3. 

( 34 ) Rozsudek ve věci 172/80 Zuechner; 1981, 2021. 
( 35 ) Rozsudek ve věci C-242/95 GT-Link; 1997, 4449. 
( 36 ) Rozsudek ve věci C-159/94 EDF a GDF; 1997, s. I-5815.



40. Při provádění testu přiměřenosti Komise zvažuje, zda 
může být případné narušení hospodářské soutěže vyplý
vající z vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
odůvodněno potřebou vykonávat veřejnou službu 
a zajišťovat její financování. Komise posuzuje, a to 
zejména na základě důkazů, které mají poskytnout členské 
státy, zda existují dostatečné záruky pro zamezení nepři
měřeným účinkům veřejného financování, nadměrné 
náhradě a křížovému subvencování a pro zajištění toho, 
že veřejnoprávní vysílací organizace budou při svých 
obchodních činnostech dodržovat tržní podmínky (viz 
oddíl 6.3 a následující oddíly). 

41. Analýza slučitelnosti s požadavky na státní podpory musí 
vycházet ze zvláštních charakteristik jednotlivých vnitros
tátních systémů. Komise si je vědoma rozdílů ve vnitros
tátních systémech vysílání i v jiných charakteristikách 
mediálních trhů jednotlivých členských států. Slučitelnost 
státní podpory pro veřejnoprávní vysílací organizace podle 
čl. 86 odst. 2 se proto posuzuje případ od případu podle 
praxe Komise ( 37 ) v souladu s hlavními zásadami uvede
nými v následujících oddílech. 

42. Komise rovněž vezme v úvahu obtíže, kterým mohou čelit 
některé menší členské státy při shromažďování nezbyt
ných finančních prostředků, jsou-li náklady veřejné služby 
na jednoho obyvatele za jinak stejných podmínek 
vyšší ( 38 ). Stejně tak se vezmou v úvahu možné obavy 
jiných médií v těchto členských státech. 

6.1 Definice poslání veřejné služby 

43. K tomu, aby byla splněna podmínka uvedená v bodě 37 
písm. i) pro použití čl. 86 odst. 2, je nutno stanovit 
oficiální definici poslání veřejné služby. Teprve poté 
může Komise s dostatečnou právní jistotou posoudit, 
zda se použije odchylka podle čl. 86 odst. 2. 

44. Definice poslání veřejné služby spadá do pravomoci člen
ských států, které mohou rozhodovat na celostátní, regi
onální nebo místní úrovni, v souladu s vnitrostátním 
právním řádem. Obecně řečeno, při výkonu této pravo
moci musí být brán v úvahu pojem „služby obecného 
hospodářského zájmu“, jak je chápán ve Společenství. 

45. Definice poslání veřejné služby by měla být členskými 
státy vymezena co nejpřesněji. Neměla by ponechávat 
žádnou pochybnost o tom, zda určitou činnost vykoná
vanou pověřeným provozovatelem zamýšlí členský stát 
zahrnout do poslání veřejné služby, či nikoli. Bez jasné 
a přesné definice povinností uložených veřejnoprávní vysí
lací organizaci by Komise nebyla schopna plnit své úkoly 
podle čl. 86 odst. 2, a nemohla by tudíž udělit žádnou 
výjimku podle tohoto ustanovení. 

46. Jednoznačné stanovení činností spadajících do poslání 
veřejné služby je rovněž důležité pro soukromé provozo
vatele služeb, aby mohli plánovat své činnosti. Kromě 
toho by podmínky poslání veřejné služby měly být dosta
tečně přesné, aby orgány členských států mohly účinně 
sledovat jejich dodržování, jak je popsáno v následujícím 
oddíle. 

47. Současně se však vzhledem ke zvláštní povaze odvětví 
vysílání a k potřebě zajistit redakční nezávislost veřejno
právních vysílacích organizací a s přihlédnutím 
k výkladovým ustanovením Amsterodamského protokolu 
považuje za legitimní podle čl. 86 odst. 2 kvalitativní 
definice, která dané vysílací organizaci ukládá povinnost 
poskytovat široké programové spektrum a vyváženou 
a rozmanitou nabídku vysílání ( 39 ). Taková definice se 
obecně považuje za definici, která je v souladu s cílem 
uspokojovat demokratické, společenské a kulturní potřeby 
konkrétní společnosti a která zaručuje pluralismus, včetně 
kulturní a jazykové rozmanitosti. Jak uvedl Soud prvního 
stupně, legitimnost takto široce definovaného poslání 
veřejné služby spočívá v požadavcích na kvalitu služeb, 
které veřejnoprávní vysílací organizace nabízejí ( 40 ). Defi
nice poslání veřejné služby může rovněž odrážet vývoj 
a diverzifikaci činností v digitálním věku a zahrnovat 
audiovizuální služby na všech distribučních platformách.
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( 37 ) Viz například nedávná rozhodnutí Komise v těchto věcech: E 8/06, 
státní financování pro vlámskou veřejnoprávní vysílací organizaci 
VRT, Úř. věst. C 143, 10.6.2008, s. 7, E 4/05, státní financování 
RTE a TNAG (TG4), Úř. věst. C 121, 17.5.2008, s. 5, E 3/2005, 
podpora německým provozovatelům veřejnoprávního vysílaní, 
Úř. věst. C 185, 8.8.2007, s. 1, E 9/05, poplatek za licence RAI, 
Úř. věst. C 235, 23.9.2005, s. 3, E 10/05, poplatek za licence 
France 2 a 3, Úř. věst. C 240, 30.9.2005, s. 20, podpora E 8/05, 
španělská celostátní veřejnoprávní vysílací stanice RTVE, Úř. věst. 
C 239, 4.10.2006, s. 17, C 2/04, financování ad hoc nizozemských 
provozovatelů veřejnoprávního vysílání, Úř. věst. L 49, 22.2.2008, 
s. 1. 

( 38 ) Podobné obtíže mohou nastat také tehdy, je-li veřejnoprávní vysí
lání zaměřeno na jazykové menšiny nebo místní potřeby. 

( 39 ) Rozsudek ve věci T-442/03, SIC/Komise, 2008, bod 201, rozsudek 
ve spojených věcech T-309/04, T-317/04, T-329/04 a T-336/04 
TV2/Dánsko v. Komise, 2008, body 122 až 124. 

( 40 ) Tyto kvalitativní požadavky jsou podle Soudu prvního stupně 
„důvodem existence vysílací SOHZ ve vnitrostátním audiovizuálním 
prostředí“. Není „důvod, aby široce definovaná vysílací SOHZ, která 
ale obětovala dodržení těchto kvalitativních požadavků ve prospěch 
chování obchodního subjektu, byla nadále financovaná státem […]“, 
T-442/03, SIC v. Komise, bod 211.



48. Pokud jde o definici veřejné služby v odvětví vysílání, 
úloha Komise je omezena na kontrolu zjevných chyb. 
Komisi nepřísluší rozhodovat, které programy mají být 
vysílány a financovány jako služba obecného hospodář
ského zájmu, ani zpochybňovat povahu či kvalitu určitého 
produktu. Zjevnou chybou by však bylo, kdyby definice 
poslání veřejné služby obsahovala činnosti, které by dost 
dobře nemohly být považovány za činnosti, jež uspokojují 
(podle znění Amsterodamského protokolu) „demokratické, 
společenské a kulturní potřeby každé společnosti“. Taková 
situace by nastala například v případě reklamy, elektronic
kého obchodu, teleshoppingu, volání na čísla se zvýšenou 
sazbou v hrách o ceny ( 41 ), sponzorování nebo reklam
ního prodeje. Kromě toho by mohlo dojít ke zjevné 
chybě, kdyby byla státní podpora využita k financování 
činností, které nepřinášejí přidanou hodnotu, pokud 
jde o uspokojování společenských, demokratických a 
kulturních potřeb společnosti. 

49. V této souvislosti je třeba připomenout, že poslání veřejné 
služby popisuje služby nabízené veřejnosti v obecném 
zájmu. Otázka definice poslání veřejné služby se nesmí 
zaměňovat s otázkou finančního mechanismu, který byl 
pro poskytování těchto služeb zvolen. Přestože veřejno
právní vysílací organizace mohou vykonávat obchodní 
činnosti, jako je například prodej vysílacího času pro 
reklamu za účelem příjmu, nelze takové činnosti pova 
žovat za součást poslání veřejné služby ( 42 ). 

6.2 Pověření a dohled 

50. Aby bylo možné využít výjimky podle čl. 86 odst. 2, 
mělo by být poslání veřejné služby svěřeno jednomu 
nebo více podnikům na základě oficiálního aktu (např. 
právního předpisu, smlouvy nebo závazného pověření). 

51. Akty pověření musí stanovit přesnou povahu závazků 
veřejné služby v souladu s výše uvedeným oddílem 6.1 
a podmínky pro poskytování vyrovnávací platby, stejně 
jako opatření, která zamezí nadměrné náhradě a zajistí 
její navrácení. 

52. Kdykoli se rozšíří působnost poslání veřejné služby tak, 
aby pokrývala nové služby, měly by se podle toho změnit 
v mezích čl. 86 odst. 2 definice a akty pověření. S cílem 
umožnit veřejnoprávním vysílacím organizacím reagovat 
rychle na nový technologický rozvoj mohou členské státy 

rovněž stanovit, že k pověření novou službou dojde po 
posouzení uvedeném v oddíle 6.7 výše, a to předtím, než 
je formálně konsolidován původní akt pověření. 

53. Nestačí však, aby veřejnoprávní vysílací organizace byla 
formálně pověřena poskytováním přesně vymezené 
veřejné služby. Je rovněž nezbytné, aby veřejná služba 
byla skutečně poskytována tak, jak je uvedeno ve formální 
dohodě mezi státem a pověřeným podnikem. Je proto 
žádoucí, aby její provádění transparentně a účinně 
sledoval příslušný orgán nebo k tomuto účelu jmenovaný 
subjekt. Nezbytnost takového příslušného orgánu nebo 
subjektu pověřených dohledem je zřejmá v případě 
norem kvality uložených pověřenému provozovateli. 
V souladu se sdělením Komise o zásadách a pokynech 
pro audiovizuální politiku Společenství v digitálním 
věku ( 43 ) Komisi nepřísluší, aby posuzovala dodržování 
norem kvality: pokud jde o plnění poslání veřejné služby 
vysílací organizací včetně norem kvality, které jsou 
v rámci tohoto poslání stanoveny, musí být schopna 
opírat se o vhodný dohled ze strany členského státu ( 44 ). 

54. V souladu s Amsterodamským protokolem je v pravomoci 
členského státu zvolit si mechanismus, kterým zaručí 
účinný dohled nad plněním závazků veřejné služby, 
a tím umožní Komisi vykonávat její úkoly podle čl. 86 
odst. 2. Takový dohled bude patrně účinný jen tehdy, 
pokud ho bude vykonávat subjekt skutečně nezávislý na 
vedení veřejnoprávní vysílací organizace, který má pravo
moci a potřebnou kapacitu a zdroje pro vykonávání pravi
delného dohledu, jenž vede k zavedení odpovídajících 
nápravných opatření, je-li to pro zajištění dodržování 
závazků veřejné služby nutné. 

55. Pokud nebudou k dispozici dostatečné a spolehlivé ukaza
tele toho, že veřejná služba je skutečně poskytována podle 
podmínek pověření, nemůže Komise plnit své úkoly podle 
čl. 86 odst. 2, a nemůže tudíž udělit žádnou výjimku 
podle tohoto ustanovení. 

6.3 Volba financování veřejnoprávního vysílání 

56. Povinnosti veřejné služby mohou být kvantitativní, kvali
tativní, nebo případně obojí. Ať už je jejich forma jaká
koli, mohou odůvodňovat náhradu, pokud vedou 
k dodatečným nákladům, které by vysílací organizaci 
obvykle nevznikly.
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( 41 ) Pokud jde o kvalifikaci hry o ceny podle směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách, jejíž součástí je přímé volání čísla s vyšší 
sazbou, jako „teleshoppingu“ nebo „reklamy“, viz rozsudek 
Soudního dvora ve věci C-195/06 KommAustria v ORF ze dne 
18. října 2007. 

( 42 ) Viz rozsudek ve spojených věcech T-309/04, T-317/04, T-329/04 
a T-336/04 TV2, 2008, body 107–108. 

( 43 ) KOM(1999) 657 v konečném znění, oddíl 3 bod 6. 
( 44 ) Viz rozsudek ve věci T-442/03 SIC/Komise, 2008, bod 212.



57. Systémy financování lze rozdělit do dvou velkých skupin: 
„samostatného financování“ a „dvojitého financování“. 
Skupina „samostatného financování“ zahrnuje systémy, 
v nichž je veřejnoprávní vysílání financováno výlučně 
z veřejných prostředků v jakékoli formě. Systémy „dvoji
tého financování“ zahrnují širokou škálu mechanismů, 
v jejichž rámci je veřejnoprávní vysílání financováno 
pomocí různých kombinací státních fondů a příjmů 
z obchodních činností nebo činností veřejné služby, 
jako je prodej vysílacího času pro reklamu nebo programů 
a nabízení služeb za úplatu. 

58. Jak je uvedeno v Amsterodamském protokolu: „Ustano
vení Smlouvy o založení Evropského společenství se 
nedotýkají pravomocí členských států financovat veřejno
právní vysílání […]“. Komise proto v zásadě nic nenamítá 
proti volbě systému dvojitého financování místo systému 
samostatného financování. 

59. Zatímco členské státy si mohou libovolně zvolit způsob 
financování veřejnoprávního vysílání, Komise musí podle 
čl. 86 odst. 2 ověřit, že státní financování nemá nepřimě 
řený vliv na hospodářskou soutěž na společném trhu, jak 
je uvedeno v bodu 38 výše. 

6.4 Požadavky na transparentnost při posuzování 
státní podpory 

60. Posouzení státní podpory Komisí vyžaduje jasnou 
a přesnou definici poslání veřejné služby a jasné 
a přiměřené rozlišení mezi činnostmi veřejné služby 
a činnostmi, které veřejnou službou nejsou, včetně jasně 
odděleného vedení účtů. 

61. Oddělené vedení účtů mezi činnostmi veřejné služby 
a činnostmi, které nejsou veřejnou službou, se již běžně 
vyžaduje na vnitrostátní úrovni, neboť je nezbytné pro 
zajištění transparentnosti a odpovědnosti při používání 
veřejných prostředků. Oddělené vedení účtů poskytuje 
nástroj pro posouzení údajného křížového subvencování 
a pro zdůvodnění oprávněných vyrovnávacích plateb za 
plnění úkolů obecného hospodářského zájmu. Pouze na 
základě řádného rozvržení nákladů a příjmů je možné 
určit, zda je veřejné financování skutečně omezeno na 
čisté náklady poslání veřejné služby, a je tak přijatelné 
podle čl. 86 odst. 2 a podle Amsterodamského protokolu. 

62. Směrnice 2006/111/ES od členských států požaduje, aby 
přijaly opatření k zajištění transparentnosti v případě 
kteréhokoli podniku, kterému byla udělena zvláštní nebo 

výlučná práva nebo který byl pověřen výkonem služeb 
obecného hospodářského zájmu a dostává vyrovnávací 
platbu za závazek veřejné služby v jakékoli formě 
a který vykonává jiné činnosti, jež nejsou veřejnou 
službou. Těmito požadavky na transparentnost jsou: a) 
vnitřní účty odpovídající různým činnostem, tj. činnostem 
veřejné služby a činnostem, které nejsou veřejnou 
službou, musí být oddělené; b) veškeré náklady a výnosy 
musí být správně přičteny nebo rozděleny na základě 
důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných 
zásad analytického účetnictví; a c) zásady analytického 
účetnictví, podle kterých se oddělené účty vedou, musí 
být jasně stanoveny ( 45 ). 

63. Tyto obecné požadavky na transparentnost se vztahují 
rovněž na vysílací organizace – pokud jsou pověřeny 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, 
dostávají s ohledem na tuto službu veřejnou vyrovnávací 
platbu a vykonávají rovněž jiné činnosti, které nejsou 
veřejnou službou. 

64. V odvětví vysílání nepředstavuje oddělené vedení účtů na 
straně příjmů žádný zvláštní problém. Z těchto důvodů se 
Komise domnívá, že na straně příjmů by provozovatelé 
vysílání měli podávat podrobný výkaz zdrojů a výše všech 
příjmů vyplývajících z výkonu činností veřejné služby 
a činností, které nejsou veřejnou službou. 

65. Na straně nákladů je možno vzít v úvahu veškeré výdaje 
vzniklé při poskytování veřejné služby. Pokud podnik 
vykonává činnosti, které nejsou veřejnou službou, je 
možno vzít v úvahu pouze náklady spojené s veřejnou 
službou. Komise uznává, že v odvětví veřejnoprávního 
vysílání může být oddělení účtů na straně nákladů obtí 
žnější. Důvodem je to, že zejména v oblasti tradičního 
vysílání mohou členské státy mít za to, že se poslání 
veřejné služby vztahuje na veškeré programy vysílací orga
nizace a současně umožňuje jejich obchodní využití. 
Jinými slovy, činnosti veřejné služby a činnosti, které 
nejsou veřejnou službou, mohou mít ve velké míře stejné 
vstupy a náklady nemusí být vždy možné poměrně 
oddělit. 

66. Náklady související s činnostmi, které nejsou veřejnou 
službou (např. marketingové náklady na reklamu), by 
měly být vždy jednoznačně identifikovány a zaúčtovány 
zvlášť. Náklady na vstupy, které mají sloužit současně 
rozvoji činnosti v oblasti veřejných služeb i služeb, které 
veřejnými službami nejsou, by kromě toho měly být 
poměrně rozděleny na činnosti veřejné služby a na 
činnosti, které veřejnou službou nejsou, kdykoli je tak 
možné učinit smysluplným způsobem.
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( 45 ) Článek 4 směrnice 2006/111/ES.



67. V ostatních případech, kdykoli se tytéž zdroje využívají 
k výkonu veřejné služby i úkolů, které veřejnou službou 
nejsou, by měly být společné náklady na vstupy přidělo
vány na základě rozdílu mezi celkovými náklady podniku 
včetně činností, které nejsou veřejnou službou, a bez 
nich ( 46 ). V těchto případech nemusí být náklady, které 
lze zcela přičíst činnostem veřejné služby, i když je využí
vají rovněž činnosti, které veřejnou službou nejsou, rozdě
leny mezi oba druhy činností a mohou být zcela přiděleny 
činnosti veřejné služby. Tento rozdílný přístup, který se 
obvykle používá v ostatních odvětvích veřejně prospěš
ných služeb, je vysvětlen zvláštnostmi odvětví veřejno
právního vysílání. V oblasti veřejnoprávního vysílání 
musí být čistý zisk obchodních činností spojených 
s činnostmi veřejné služby zohledněn za účelem výpočtu 
čistých nákladů veřejné služby, a tudíž ke snížení výše 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby. To snižuje 
riziko křížového subvencování zaúčtováním společných 
nákladů na činnosti veřejné služby. 

68. Hlavním příkladem situace popsané v předchozím 
bodu jsou náklady na tvorbu programů v rámci poslání 
veřejné služby dotyčné veřejnoprávní vysílací organizace. 
Tyto programy slouží ke splnění poslání veřejné služby 
a rovněž k zajištění sledovanosti pro prodej vysílacího 
času pro reklamu. Ve skutečnosti však nelze vyčíslit dosta
tečně přesně, nakolik sledování programu plní poslání 
veřejné služby a nakolik přináší příjmy z reklamy. 
Z tohoto důvodu hrozí, že rozdělení nákladů na progra
mové spektrum mezi oba druhy činnosti bude libovolné 
a nebude smysluplné. 

69. Komise usuzuje, že finanční transparentnost lze dále 
zvýšit přiměřeným oddělením činností veřejné služby 
a činností, které nejsou veřejnou službou, na organizační 
úrovni veřejnoprávní vysílací organizace. Oddělení funkcí 
a struktur obvykle od samého počátku usnadňuje před
cházení křížovému subvencování obchodních činností 
a zajišťuje převodní ceny a dodržování zásady nezávislosti. 
Komise proto členské státy vyzývá, aby jako formu osvěd 
čeného postupu uvážily oddělení funkcí nebo struktur 
u významných a oddělitelných obchodních činností. 

6.5 Zásada čistých nákladů a nadměrná náhrada 

70. Nadměrná náhrada v zásadě představuje neslučitelnou 
státní podporu, kterou je státu nutno vrátit, neboť není 

pro poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
nezbytná. Mohou se však na ni vztahovat objasnění týka
jící se veřejnoprávního vysílání uvedená v tomto oddíle. 

71. Komise vychází z úvahy, že státní financování je obvykle 
nutné, aby podnik mohl úkoly veřejné služby plnit. Aby 
však vyhověl testu přiměřenosti, je obecně zapotřebí, aby 
výše veřejné vyrovnávací platby nepřekročila čisté náklady 
na poskytnutí veřejné služby, přičemž je třeba brát 
v úvahu rovněž ostatní přímé či nepřímé příjmy, které 
z poslání veřejné služby vyplývají. Z tohoto důvodu se 
pro určení čistých nákladů veřejné služby bere v úvahu 
čistý zisk ze všech obchodních činností, které s činností 
veřejné služby souvisejí. 

72. Podniky, které dostávají za plnění úkolu veřejné služby 
vyrovnávací platbu, mohou mít zpravidla přiměřený 
zisk. Tento zisk se skládá z míry návratnosti vlastního 
kapitálu, která bere v úvahu riziko či neexistenci rizika, 
které podnik podstupuje. V odvětví vysílání je poslání 
veřejné služby často vykonáváno vysílacími organizacemi, 
které jsou neziskové nebo které nemusí vyplácet odměnu 
za použitý kapitál a nevykonávají žádnou jinou činnost 
než poskytování veřejné služby. Komise se domnívá, že 
v těchto případech není přiměřené prvek zisku do výše 
náhrady za plnění poslání veřejné služby zahrnout ( 47 ). 
Avšak v ostatních případech, například jsou-li určitými 
závazky veřejné služby pověřeny komerčně řízené 
podniky, které musí vyplácet odměnu za kapitál, jenž 
byl do nich investován, může být prvek zisku představu
jící spravedlivou odměnu za kapitál s přihlédnutím 
k riziku považován za přiměřený, je-li to řádně odůvod
něno a pokud je to nezbytné pro plnění závazků veřejné 
služby. 

73. Veřejnoprávní vysílací organizace si mohou ponechat 
roční nadměrnou náhradu převyšující čisté náklady 
veřejné služby (jako „rezervu na veřejné služby“) v míře, 
která je nezbytná pro zajištění financování závazků 
veřejné služby. Obecně se Komise domnívá, že za částku 
nezbytnou pro zvládnutí výkyvů nákladů a příjmů lze 
považovat částku do výše 10 % ročních výdajů zahrnu
tých do rozpočtu na poslání veřejné služby. Nadměrnou 
náhradu nad tento limit je zpravidla nutno neprodleně 
vrátit.
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( 46 ) To odkazuje na hypotetickou situaci, ve které by činnosti, jež 
nejsou veřejnou službou, měly být přerušeny: náklady, kterým by 
tak bylo zamezeno, představují částku společných nákladů, které by 
měly být přiděleny na činnosti, jež nejsou veřejnou službou. 

( 47 ) Toto ustanovení veřejným vysílacím organizacím samozřejmě 
nebrání mít zisk z obchodních činností spadajících mimo poslání 
veřejné služby.



74. Výjimečně a v řádně odůvodněných případech může být 
veřejnoprávním vysílacím organizacím povoleno ponechat 
si částku převyšující 10 % ročních výdajů zahrnutých do 
rozpočtu na poslání veřejné služby. To je možné pouze za 
předpokladu, že tato nadměrná náhrada je předem 
závazně vyčleněna pro účely jednorázových velkých 
výdajů, jež jsou pro plnění poslání veřejné služby 
nezbytné ( 48 ). Použití takové jasně vyčleněné nadměrné 
náhrady by mělo být rovněž časově omezené 
v závislosti na jejím účelu. 

75. Aby mohla Komise vykonávat své povinnosti, stanoví 
členské státy podmínky, za nichž mohou veřejnoprávní 
vysílací organizace uvedenou nadměrnou náhradu použít. 

76. Uvedená nadměrná náhrada se použije výhradně za 
účelem financování činností veřejné služby. Křížové 
subvencování obchodních činností není opodstatněné 
a představuje neslučitelnou státní podporu. 

6.6 Mechanismy finanční kontroly 

77. Členské státy zavedou vhodné mechanismy, které zabrání 
nadměrné náhradě nad rámec ustanovení v bodech 72 až 
76. Zajistí pravidelnou a účinnou kontrolu využívání 
veřejného financování s cílem zamezit nadměrné náhradě 
a křížovému subvencování a zajistit dohled nad výší 
a využitím „rezerv na veřejné služby“. Je v pravomoci 
členských států, aby ve svých vnitrostátních systémech 
vysílání zvolily nejvhodnější a nejúčinnější kontrolní 
mechanismy, přičemž vezmou v úvahu rovněž nutnost 
zajistit jejich provázanost s mechanismy, které byly pro 
účely dohledu nad plněním veřejné služby již zavedeny. 

78. Tyto kontrolní mechanismy budou účinné zřejmě pouze 
tehdy, budou-li prováděny externím subjektem, který je na 
veřejnoprávní vysílací organizaci nezávislý, a to 
v pravidelných intervalech, nejlépe jednou ročně. Členské 
státy zajistí podmínky pro zavedení účinných opatření 
ke zpětnému získání nadměrné náhrady, která překročí 
rámec ustanovení v předchozím oddíle 6.5, a rovněž 
ke zpětnému získání křížového subvencování. 

79. Finanční situace veřejnoprávních vysílacích organizací by 
měla podléhat hloubkovému přezkumu na konci každého 
finančního období, jak je stanoveno ve vnitrostátních 
systémech vysílání jednotlivých členských států, nebo 
pokud takové období neexistuje, na konci časového 
období, které by běžně nemělo překročit čtyři roky. Při 
výpočtu finančních potřeb veřejnoprávní vysílací organi
zace na příští období se vezmou v úvahu „rezervy na 
veřejné služby“ existující na konci finančního období 
nebo na konci rovnocenného období, jak je uvedeno 
výše. V případě „rezerv na veřejné služby“, které opako
vaně překročí 10 % ročních nákladů na veřejnou službu, 
přezkoumají členské státy, zda je úroveň financování 
přizpůsobena skutečným finančním potřebám veřejno
právních vysílacích organizací. 

6.7 Diverzifikace služeb veřejnoprávního vysílání 

80. V posledních letech prodělaly trhy s audiovizuálním vysí
láním důležité změny, které vedly k nepřetržitému rozvoji 
a diverzifikaci nabídky vysílacího sektoru. To podnítilo 
nové otázky týkající se použitelnosti pravidel státní 
podpory na audiovizuální služby, které jdou nad rámec 
vysílacích činností v tradičním smyslu. 

81. V tomto ohledu se Komise domnívá, že by veřejnoprávní 
vysílací organizace měly mít možnost využít ve prospěch 
společnosti příležitostí, které nabízí digitalizace 
a diverzifikace distribučních platforem na technologicky 
neutrálním základě. Aby byla zajištěna základní úloha 
veřejnoprávních vysílacích organizací v novém digitálním 
prostředí, mohou veřejnoprávní vysílací organizace při 
poskytování audiovizuálních služeb na nových distribuč
ních platformách využívat státní podporu, a uspokojovat 
tak zájmy široké veřejnosti stejně jako speciální zájmy, 
a to za předpokladu, že slouží stejným demokratickým, 
společenským a kulturním potřebám dotyčné společnosti 
a nemají nepřiměřené účinky na trh, které nejsou pro 
plnění veřejné služby nezbytné. 

82. Současně s rychlým vývojem trhů s vysíláním se mění 
rovněž obchodní modely vysílacích organizací. Při plnění 
svého poslání veřejné služby využívají vysílací organizace 
stále častěji nových zdrojů financování, například reklamy 
online, nebo poskytují služby za úplatu (tzv. placené 
služby, například přístup k archívům za poplatek, tema
tické televizní kanály na základě platby za zhlédnuté 
programy, přístup k mobilním službám za paušální platbu 
a k záznamu televizních programů za poplatek, placené 
stahování obsahu z internetu atd.). Prvek odměny 
v placených službách může být spojen například 
s hrazením poplatků za distribuci v síti nebo autorská 
práva ze strany vysílacích organizací (například jsou-li 
služby na mobilních platformách poskytovány oproti 
uhrazení poplatku za mobilní distribuci).
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( 48 ) Takové zvláštní rezervy mohou být opodstatněné v případě velkých 
technologických investic (např. digitalizace), k nimž podle předpo
kladů dojde v určitém okamžiku a které jsou nezbytné pro plnění 
poslání veřejné služby; nebo v případě velkých restrukturalizačních 
opatření, jež jsou nezbytná k zachování nepřetržitého provozu 
veřejnoprávní vysílací organizace v jasně vymezeném časovém 
období.



83. Ačkoli služby veřejnoprávního vysílání mají tradičně 
charakter volného vysílání, Komise se domnívá, že prvek 
přímé odměny v takových službách – přestože má dopad 
na jejich přístupnost divákovi ( 49 ) – nutně neznamená, že 
tyto služby zjevně nejsou součástí veřejné služby, a to za 
předpokladu, že prvek odměny neohrožuje zvláštní 
charakter veřejné služby v tom smyslu, že slouží společen
ským, demokratickým a kulturním potřebám občanů, což 
odlišuje veřejné služby od čistě obchodních činností ( 50 ). 
Prvek odměny je jedním z aspektů, k nimž se při rozho
dování o zařazení těchto služeb do poslání veřejné služby 
přihlíží, jelikož se může ovlivnit univerzálnost a celkovou 
podobu poskytované služby, jakož i její dopad na trh. Za 
předpokladu, že daná zpoplatněná služba uspokojuje 
zvláštní společenské, demokratické a kulturní potřeby 
společnosti, aniž by vedla k nepřiměřeným účinkům na 
hospodářskou soutěž a přeshraniční obchod, mohou 
členské státy takovou službu veřejnoprávním vysílacím 
organizacím svěřit jako součást jejich poslání veřejné 
služby. 

84. Jak je uvedeno výše, státní podporu pro veřejnoprávní 
vysílací organizace je možno využívat k šíření audiovizu
álních služeb na všech platformách za předpokladu, že 
jsou splněny věcné požadavky Amsterodamského proto
kolu. Za tím účelem členské státy prostřednictvím 
postupu předběžného hodnocení založeného na otevřené 
veřejné konzultaci zváží, zda nové významné audiovizu
ální služby plánované veřejnoprávními vysílacími organi
zacemi splňují požadavky Amsterodamského protokolu, 
tedy zda tyto služby uspokojují demokratické, společenské 
a kulturní potřeby společnosti při náležitém zohlednění 
jejich možných účinků na podmínky obchodu a na 
hospodářskou soutěž. 

85. Je na členských státech, aby stanovily (s přihlédnutím 
k charakteristikám a vývoji trhu vysílání, jakož 

i k rozsahu služeb, které veřejnoprávní vysílací organizace 
již nabízí), co lze považovat za „novou významnou 
službu“. „Nová“ povaha činnosti může záviset mimo jiné 
na jejím obsahu nebo na způsobu využívání ( 51 ). 
„Významnost“ služby může zohledňovat například 
finanční zdroje potřebné pro její rozvoj a očekávaný 
dopad na poptávku. Významné změny stávajících služeb 
podléhají stejnému posouzení jako významné nové 
služby. 

86. Je v pravomoci členských států, aby zvolily nejvhodnější 
mechanismus k zajištění souladu audiovizuálních služeb 
s věcnými podmínkami Amsterodamského protokolu 
s přihlédnutím ke zvláštnostem vnitrostátních systémů 
vysílání a k potřebě zajistit redakční nezávislost veřejno
právních vysílacích organizací. 

87. V zájmu transparentnosti a dostupnosti všech relevantních 
informací, které jsou pro přijetí vyváženého rozhodnutí 
nezbytné, mají zúčastněné strany příležitost předložit svá 
stanoviska k plánované nové významné službě v rámci 
otevřené konzultace. Výsledek této konzultace včetně 
posouzení a důvodů rozhodnutí budou zpřístupněny 
veřejnosti. 

88. S cílem zajistit, aby veřejné financování významných 
nových audiovizuálních služeb nenarušilo obchod 
a hospodářskou soutěž v míře, jež je v rozporu se 
společným zájmem, zhodnotí členské státy na základě 
výsledků otevřené konzultace celkový dopad nové služby 
na trh porovnáním situace při existenci a neexistenci 
plánované nové služby. Při posuzování dopadu na trh 
jsou relevantními prvky např. existence podobné nebo 
nahraditelné nabídky, hospodářská soutěž v oblasti 
redakce, struktura trhu, postavení veřejnoprávní vysílací 
organizace na trhu, úroveň hospodářské soutěže
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( 49 ) Jak stanoví Rada Evropy ve svém doporučení o úloze veřejnopráv
ních sdělovacích prostředků v informační společnosti, „[…] členské 
státy mohou zvážit možnost doplňkového financování při řádném 
zohlednění otázek trhu a hospodářské soutěže. Zejména v případě 
nových personalizovaných služeb mohou členské státy zvážit, zda 
veřejnoprávním mediím umožní vybírat poplatky […]. Žádná 
z těchto možností by však neměla ohrozit zásadu univerzálnosti 
veřejnoprávních médií nebo vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
skupinami společnosti […]. Při zavádění nových režimů financování 
by měly členské státy věnovat patřičnou pozornost tomu, aby byl 
daný obsah svou povahou v zájmu veřejnosti i ve společném 
zájmu“. 

( 50 ) Komise se například domnívá, že požadavek přímé platby od uživa
telů za poskytování nabídky specializovaného prémiového obsahu 
by bylo běžně považováno za obchodní činnost. Na druhé straně se 
však Komise například domnívá, že účtování poplatků za pouhý 
přenos v síti u vyváženého a rozmanitého vysílání na nových plat
formách, jako jsou mobilní zařízení, by danou nabídku na 
obchodní činnost nezměnilo. 

( 51 ) Komise se například domnívá, že některé formy lineárního přenosu 
jako např. simultánní přenos večerních televizních zpráv na jiných 
platformách (např. na internetu či mobilních zařízeních) nemusí být 
pro účely tohoto sdělení považovány za „nové“. Mělo by být na 
členských státech, aby určily, zda lze jiné formy opětovného 
přenosu vysílání veřejnoprávních vysílacích organizací na jiných 
platformách považovat za významné nové služby, přičemž by 
měly zohlednit zvláštnosti a charakteristiky daných služeb.



a možný dopad na soukromé iniciativy. Tento dopad 
musí být vyrovnán hodnotou daných služeb pro společ
nost. Jestliže převažují nepříznivé účinky na trh, bude se 
státní financování audiovizuálních služeb považovat za 
přiměřené pouze tehdy, je-li odůvodněno přidanou 
hodnotou, pokud jde o uspokojování společenských, 
demokratických a kulturních potřeb společnosti ( 52 ), 
přičemž se zohlední rovněž stávající celková nabídka 
veřejných služeb. 

89. Takové posouzení by bylo objektivní pouze tehdy, pokud 
by je prováděl subjekt, který je na vedení veřejnoprávní 
vysílací organizace skutečně nezávislý, rovněž pokud jde 
o jmenování a odvolávání jejích členů, a který má pro 
výkon svých povinností dostatečnou kapacitu a zdroje. 
Členské státy jsou schopny navrhnout postup, který je 
přiměřený velikosti daného trhu a postavení veřejnoprávní 
vysílací organizace na tomto trhu. 

90. Výše uvedené úvahy veřejnoprávním vysílacím organi
zacím nebrání v tom, aby vyzkoušely nové inovativní 
služby (např. v podobě pilotních projektů) v omezeném 
rozsahu (např. pokud jde o čas a sledovanost) a za účelem 
získání informací o proveditelnosti a přidané hodnotě 
plánované služby, pokud se tato zkušební fáze nerovná 
zavedení plnohodnotné nové významné audiovizuální 
služby. 

91. Komise má za to, že výše uvedené posouzení na vnitros
tátní úrovni přispěje k zajištění souladu s pravidly ES 
v oblasti státní podpory. Tím nejsou dotčeny pravomoci 
Komise, pokud jde o ověřování, zda členské státy dodržují 
ustanovení Smlouvy, ani její právo v případě nutnosti 
jednat, rovněž na základě stížnosti nebo z vlastního 
podnětu. 

6.8 Přiměřenost a tržní chování 

92. V souladu s Amstrodamským protokolem se veřejno
právní vysílací organizace nepodílí na činnostech, jež by 
vedly k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže 
a jež nejsou pro plnění poslání veřejné služby nezbytné. 
Například získání prémiového obsahu jako součásti celko
vého poslání veřejné služby veřejnoprávní vysílací organi
zace je obecně považováno za legitimní. 
K nepřiměřenému narušení trhu by však došlo 
v případě, že by veřejnoprávní vysílací organizace pone
chávaly výlučná prémiová práva nevyužitá, aniž by na ně 
zavčasu a transparentním způsobem nabídly udělení subli
cencí. Proto Komise vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování zásady proporcionality ze strany veřejnopráv
ních vysílacích organizací rovněž s ohledem na nabývání 
prémiových práv veřejnoprávními vysílacími organiza
cemi. 

93. Při vykonávání obchodních činností jsou veřejnoprávní 
vysílací organizace povinny dodržovat tržní zásady 
a pokud jednají prostřednictvím obchodních dceřiných 
společností, musí jednat nezávisle na těchto společnos
tech. Členské státy zajistí, aby veřejnoprávní vysílací orga
nizace dodržovaly tuto zásadu nezávislého jednání, usku
tečňovaly své obchodní investice v souladu se zásadou 
investora v tržním hospodářství a nevyužívaly veřejného 
financování k protisoutěžním praktikám vůči svým 
konkurentům. 

94. Příkladem protisoutěžního chování může být cenové 
podbízení. Veřejnoprávní vysílací organizace může být 
v pokušení snižovat ceny reklamy nebo jiných činností, 
které nejsou veřejnou službou (např. komerčních place
ných služeb), a to pod úroveň, kterou lze ještě považovat 
za tržní, aby snížila příjem konkurentů, pokud jsou 
výsledné nižší příjmy pokryty veřejnou vyrovnávací 
platbou. Takovéto chování nelze považovat za chování 
slučitelné s posláním veřejné služby, kterým byla vysílací 
organizace pověřena, a každopádně by „ovlivnilo 
podmínky obchodu a hospodářskou soutěž ve Společen
ství v míře, která by byla v rozporu se společným 
zájmem“, a porušilo by tím Amsterodamský protokol. 

95. Vzhledem k rozdílné situaci na různých trzích bude 
dodržování tržních zásad ze strany veřejnoprávních vysí
lacích organizací, zejména otázky, zda veřejnoprávní vysí
lací organizace uvádějí ve svých obchodních nabídkách 
nižší ceny nebo zda dodržují zásadu proporcionality 
v souvislosti s nabýváním prémiových práv ( 53 ) posuzo
váno případ od případu s přihlédnutím k zvláštnostem 
daného trhu a dotčené služby. 

96. Komise se domnívá, že zajistit dodržování tržních zásad 
ze strany veřejnoprávních vysílacích organizací je v první 
řadě úkolem vnitrostátních orgánů. Za tím účelem 
zavedou členské státy vhodné mechanismy, které umožní 
účinné posouzení možných stížností na vnitrostátní 
úrovni. 

97. Aniž je dotčen předchozí bod, v případě nutnosti může 
Komise jednat na základě článků 81, 82, 86 a 87 
Smlouvy o ES.
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( 52 ) Viz také poznámka pod čarou č. 40 o důvodech existence vysílací 
SOHZ. 

( 53 ) Jednou z důležitých otázek může být například to, zda veřejno
právní vysílací organizace soustavně nabízejí vyšší ceny za práva 
na prémiové programy způsobem, který překračuje potřeby poslání 
veřejné služby a vede k nepřiměřenému narušení trhu.



7. ČASOVÁ PŮSOBNOST 

98. Toto sdělení se použije od prvního dne po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie. Nahrazuje se jím sdělení 
Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní 
vysílání z roku 2001. 

99. Komise použije toto sdělení na všechna oznámená 
opatření podpory, v souvislosti s nimiž má přijmout 
rozhodnutí po zveřejnění tohoto sdělení v Úředním věst
níku, a to i v případě projektů, které byly oznámeny před 
tímto datem. 

100. V souladu se sdělením Komise o stanovení prováděcích 
pravidel pro posouzení protiprávní státní podpory ( 54 ) 
použije Komise v případě neoznámené podpory: 

a) toto sdělení, jestliže byla podpora udělena po jeho 
zveřejnění; 

b) sdělení z roku 2001 ve všech ostatních případech.
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( 54 ) Úř. věst. C 119, 22.5.2002, s. 22.



P7_TA(2010)0438 

Veřejnoprávní vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o veřejnoprávním vysílání 

v digitální době: budoucnosti duálního systému (2010/2028(INI)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 14 a čl. 106 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, 

– s ohledem na protokol č. 29 připojený ke Smlouvě o Evropské unii o systému 
veřejnoprávního vysílání v členských státech, 

– s ohledem na čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 1996 o úloze veřejnoprávní televize 
v multimediální společnosti2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích 
prostředků v Evropské unii3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2008 o mediální gramotnosti v digitálním 
prostředí4, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o použití pravidel státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání5, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o pluralitě sdělovacích prostředků 
v členských státech Evropské unie (SEK(2007)0032), 

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (96) 10 
ze dne 11. září 1996 o záruce nezávislosti veřejnoprávního vysílání, 

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států, kteří se dne 25. ledna 1999 
setkali na zasedání Rady týkající se veřejnoprávního vysílání6, 

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům 
č. CM/Rec(2007)2 ze dne 31. ledna 2007 o pluralitě sdělovacích prostředků 

                                                 
1   Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1. 
2  Úř. věst. C 320, 28.10.1996, s. 180. 
3  Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 85. 
4  Úř. věst. C 45 E, 23.2.2010, s. 9. 
5  Úř. věst. C 257, 27.10.2009, s. 1. 
6  Úř. věst. C 30, 5.2.1999, s. 1. 



 

a rozmanitosti jejich obsahu, 

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům 
č. CM/Rec(2007)3 ze dne 31. ledna 2007 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
v informační společnosti, 

– s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1878 (2009) ze dne 
25. června 2009 o financování veřejnoprávního vysílání, 

– s ohledem na prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 27. září 2006 o záruce 
nezávislosti veřejnoprávního vysílání v členských státech, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0286/2010), 

A. vzhledem k tomu, že v evropské demokratické společnosti jsou účast občanů na veřejné 
diskusi a přístup k informacím v digitálním světě založeny na dynamickém 
a konkurenceschopném audiovizuálním odvětví a tisku, 

B. vzhledem k tomu, že vysílané sdělovací prostředky jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů 
informací, jež jsou dostupné pro občany členských států EU, a jsou tedy významným 
faktorem při vytváření hodnot a názorů občanů, 

C. vzhledem k tomu, že jak veřejnoprávní, tak soukromé vysílání hrají zásadní úlohu, pokud 
jde o evropskou audiovizuální produkci, kulturní rozmanitost a identitu, informace, 
pluralitu, sociální soudržnost, podporu základních svobod a fungování demokracie, 

D. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílací společnosti mají úlohu průkopníků tím, že 
podporují a využívají technologický pokrok s  cílem nabízet svůj obsah veřejnosti 
prostřednictvím inovativních médií a technik distribuce, 

E. vzhledem k tomu, že audiovizuální prostředí v EU je jedinečné a charakterizuje je tzv. 
duální systém založený na skutečné rovnováze mezi veřejnoprávními a komerčními 
vysílacími společnostmi, 

F. vzhledem k tomu, že účinný duální systém se skutečně vyváženým poměrem mezi 
veřejnoprávním a soukromým vysíláním je v obecném zájmu, 

G. vzhledem k tomu, že tato koexistence veřejnoprávních a komerčních vysílacích 
společností zajišťuje různorodou škálu volně dostupných programů, z čehož mají 
prospěch všichni občané EU, a přispívá to k pluralitě sdělovacích prostředků, kulturní 
a jazykové rozmanitosti, konkurenci mezi redakcemi (ve vztahu ke kvalitě obsahu a jeho 
rozmanitosti) i ke svobodě vyjadřování, 

H. vzhledem k tomu, že EU přisuzuje zvláštní význam úloze duálního systému při vytváření 
a šíření evropského obsahu, 

I. vzhledem k tomu, že změny v audiovizuálním prostředí v nedávné době spolu s rozvojem 
digitálních technologií, placených chráněných platforem a nových hráčů v oblasti 
sdělovacích prostředků na internetu ovlivnily tradiční duální systém vysílání a konkurenci 
mezi redakcemi (z hlediska kvality a rozmanitosti obsahu) tím, že přiměly veřejnoprávní 



a soukromé vysílací společnosti odlišit jejich činnost a zvážit využití nových distribučních 
platforem, 

J. vzhledem k tomu, že šíření nových technologií změnilo způsob, jakým evropští občané 
získávají přístup ke sdělovacím prostředkům a k informacím, 

K. vzhledem k tomu, že tradiční hranice v oblasti sdělovacích prostředků nelze 
v internetovém prostředí již nadále udržet, protože tradiční sdělovací prostředky nemohou 
přežít, aniž by v souladu s cíli digitální agendy EU rozšířily svou činnost na nové 
platformy (např. služby SMS, internetové stránky a aplikace pro smart phony), 

L. vzhledem k tomu, že noviny a časopisy jsou, a měly by být i nadále, základním prvkem 
pluralitního a rozmanitého prostředí sdělovacích prostředků v Evropě, 

M. vzhledem k tomu, že v novém mediálním prostředí hrají stále důležitější roli 
poskytovatelé telekomunikačních či internetových služeb a vyhledávače, 

N. vzhledem k tomu, že v digitální době, která je charakterizována zvýšeným výběrem 
spotřebitelů, ale také rizikem fragmentace uživatelů, zvýšenou koncentrací sdělovacích 
prostředků, nárůstem vertikálně integrovaných mediálních společností, posunem 
k placeným a kódovaným službám, mělo by veřejnoprávní vysílání napomáhat zachování 
veřejné sféry a poskytuje vysokou kvalitu, sociálně hodnotné programy a objektivní 
informace, 

O. vzhledem k tomu, že v některých členských státech není dosud veřejnoprávní vysílání 
dostatečně sociálně zakořeněno a nemá k dispozici odpovídající zdroje, 

P. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílací společnosti jsou v některých členských 
státech konfrontovány se zásadními problémy, které ohrožují jejich politickou 
nezávislost, životaschopnost a dokonce i finanční existenci, což představuje přímou 
hrozbu pro samotnou existenci duálního systému, 

Q. vzhledem k tomu, že komerční televize čelily v poslední době ekonomických problémům 
způsobeným omezením reklamy, 

R. vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami Amsterodamského protokolu je ve výlučné 
kompetenci členských států definovat úkol veřejnoprávních služeb a zajistit financování 
veřejnoprávních vysílacích společností, 

S. vzhledem k tomu, že mají-li veřejnoprávní sdělovací prostředky plnit své úkoly a nabízet 
vysoce kvalitní kulturní pořady a zpravodajství, a tak výslovně rozvíjet mediální 
gramotnost ve prospěch veřejnosti, musí být náležitě financovány z veřejných prostředků 
a podílet se na příslušných nových technologiích a platformách a musí mít stálý 
a předvídatelný rámec předpisů, 

T. vzhledem k tomu, že je možné zlepšovat veřejnoprávní vysílání díky výměně zkušeností 
a osvědčených postupů mezi členskými státy, 

U. vzhledem k tomu, že dodržování evropských norem pro svobodu vyjadřování, pluralitu 
sdělovacích prostředků a nezávislost, úkoly a financování veřejnoprávních sdělovacích 
prostředků by mělo být prioritou pro všechny členské státy, 



 

V. vzhledem k tomu, že EU v současné době nemá vhodné nástroje, pomocí nichž by mohla 
sledovat rizika ohrožující veřejnoprávní sdělovací prostředky a duální systémy 
v členských státech či konkrétních regionech EU a reagovat na ně, 

1. znovu potvrzuje, že je zastáncem duálního vysílacího systému, v němž mají svou úlohu 
soukromé i veřejnoprávní sdělovací prostředky nezávisle na politickém a ekonomickém 
nátlaku, a žádá, aby byl zajištěn přístup k vysílání na nejvyšší úrovni bez ohledu na 
schopnosti spotřebitelů a uživatelů za něj platit; 

2. zdůrazňuje zejména základní úlohu skutečně vyváženého evropského duálního systému 
při podpoře demokracie, sociální soudržnosti a integrace a svobody vyjadřování, 
s důrazem na zachování a podporu plurality sdělovacích prostředků, mediální 
gramotnosti, kulturní a jazykové rozmanitosti a dodržování evropských norem v oblasti 
svobody tisku; 

3. konstatuje, že společná existence veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředků 
velmi přispěla k inovaci a diverzifikaci nabídky obsahů a pozitivně ovlivnila kvalitu; 

4. potvrzuje nezbytnost zachování nezávislého, silného a dynamického veřejnoprávního 
vysílání a nutnost přizpůsobit toto vysílání požadavkům digitální doby; vyzývá k přijetí 
konkrétních opatření, která by umožnila dosáhnout tohoto cíle; 

5. v této souvislosti zdůrazňuje skutečnost, že v digitální době má veřejnoprávní vysílání 
zvláštní poslání tím, že kultivuje veřejnou sféru vytvářením vysoce kvalitního mediálního 
obsahu veřejného zájmu, který je všeobecně dostupný na všech příslušných platformách; 

6. vyzývá členské státy, aby zajistily dostatečné zdroje umožňující veřejnoprávním 
vysílacím společnostem využívat nových digitálních technologií a zajistit tak, aby široká 
veřejnost mohla požívat výhod spojených s moderními audiovizuálními službami; 

7. vyzývá v této souvislosti veřejnoprávní vysílací společnosti, aby vytvořily takové 
struktury, které jim umožní nabízet zajímavý a kvalitní obsah on-line s cílem zasáhnout 
mladé, kteří přicházejí se sdělovacími prostředky do styku téměř výhradně 
prostřednictvím internetu; 

8. vyzývá členské státy, aby usilovaly o překonání rozdílů v digitálních technologiích – 
např. mezi městem a venkovem – a aby digitalizací zajistily, aby všechny osoby ve všech 
regionech měly rovný přístup k veřejnoprávnímu vysílání; 

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvážily možnost usnadnit spotřebitelům přechod 
z analogového na digitální televizní vysílání; 

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby definovaly úkoly veřejnoprávních vysílacích 
společností, aby si mohly zachovat svou odlišnost prostřednictvím zaměření se na 
originální audiovizuální tvorbu a vysokou kvalitu programů a zpravodajství, které by byly 
jejich rozlišujícím znakem, a to bez ohledu na komerční hlediska nebo politické vlivy; 
konstatuje, že tyto úkoly musí být definovány co nejpřesněji, avšak s ohledem na 
programovou autonomii vysílacích společností; 

11. připomíná, že podle zásady technologické neutrality musí mít veřejnoprávní vysílací 
společnosti v rámci svého poslání příležitost nabízet své služby, včetně nových služeb, na 



všech platformách; 

12. zdůrazňuje, že právní ustanovení týkající se poskytování veřejnoprávního vysílání na 
internetu v některých členských státech neexistují, což by mohlo ovlivnit schopnost 
tohoto odvětví rozšířit se prostřednictvím nových platforem; 

13. připomíná, že pozemní vysílací platformy vycházející z norem otevřenosti a slučitelnosti 
mají zásadní význam pro duální systém vysílání a jsou ideálním nástrojem umožňujícím 
poskytovat uživatelům bezplatné a snadno dostupné audiovizuální mediální služby, které 
lépe odpovídají fragmentovaným místním trhům a vyhovují tedy místním kulturním 
a sociálním očekáváním; 

14. bere na vědomí sdělení Komise o vysílání z července 2009, které uznává právo 
veřejnoprávních vysílacích společností využívat všech vhodných distribučních platforem 
a potvrzuje pravomoc členských států rozhodovat o úkolech, financování a organizaci 
veřejnoprávního vysílání, přičemž uznává, že v pravomoci Komise je kontrola zjevných 
chyb, a vyzývá všechny členské státy, aby zachovaly rovnováhu mezi nabízenými 
digitálními mediálními službami, zajistily spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
veřejnoprávním vysíláním a soukromými sdělovacími prostředky a tím zachovaly 
dynamické prostředí ve sdělovacích prostředcích na internetu; 

15. vítá uznání zásady technologické neutrality a nezbytnosti respektovat nezávislost redakcí 
veřejnoprávních vysílacích společností, přičemž je třeba řádně zohledňovat potřebu 
stabilního a spolehlivého financování; 

16. konstatuje však, že náklady na (současné) předběžné testy jsou značné, a zdůrazňuje, že 
podporuje přiměřené hodnocení; 

17. připomíná význam doporučení a prohlášení Rady Evropy, na nichž se dohodly všechny 
členské státy EU a která stanoví evropské normy týkající se svobody vyjadřování, 
svobody tisku, plurality sdělovacích prostředků a nezávislosti, organizace, úkolů 
a financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, zejména v informační společnosti, 
a tím chrání důvěryhodnost veřejnoprávního vysílání; 

18. připomíná členských státům jejich závazky vůči těmto evropským normám a doporučuje 
jim, aby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům poskytovaly odpovídající, přiměřené 
a stabilní finanční prostředky a umožnily jim tak plnit jejich úkoly, zaručit jejich 
politickou a ekonomickou nezávislost, přispívat ke společnosti založené na informacích 
a na znalostech a podporující sociální začlenění s reprezentativními vysoce kvalitními 
sdělovacími prostředky přístupnými pro všechny; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy k výměně osvědčených postupů na 
různých úrovních (vnitrostátní orgány pro sdělovací prostředky, zúčastněné strany, 
vedoucí pracovníci veřejnoprávních vysílacích společností, nezávislé regulační subjekty 
a zástupci diváků a spotřebitelů); 

20. vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro 
sdělovací prostředky v rámci Evropské platformy regulačních orgánů a posílily výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů týkajících se jejich příslušných vnitrostátních systémů 
vysílání; 



 

21. připomíná členským státům, že členové správních rad veřejnoprávních vysílacích 
společností by měli být jmenováni na základě jejich schopností a znalostí sdělovacích 
prostředků; 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby Evropské audiovizuální observatoři poskytly mandát, 
spolu s nezbytnými zdroji ke shromažďování údajů a provádění výzkumu týkajícího se 
toho, jak členské státy tyto standardy dodržují, s cílem sledovat, zda tyto standardy 
dosáhly žádoucího účinku, a trvá na tom, že členské státy by měly za nesplnění těchto 
závazků nést odpovědnost; 

23. vyzývá Komisi, aby duálnímu systému jako součásti acquis EU poskytla během jednání 
o přistoupení vyšší prioritu, a naléhavě vyzývá k tomu, aby byl sledován pokrok, kterého 
v tomto ohledu kandidátské země dosáhly; 

24. vyzývá dále členské státy, aby se odpovídajícím způsobem zabývaly otázkou 
nedostatečného financování veřejnoprávních vysílacích společností, a to zejména 
z hlediska zvláštní úlohy veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které musí být 
přístupné co největšímu počtu diváků a posluchačů na všech nových mediálních 
platformách; 

25. konstatuje, že ve všech členských státech musí být zaručena transparentnost vlastnictví 
soukromých vysílacích společností a vyzývá Komisi, aby tuto oblast sledovala 
a podporovala pokrok v této oblasti; 

26. žádá členské státy, aby ukončily politické vměšování se do obsahu služeb nabízených 
veřejnoprávními vysílacími společnostmi; 

27. vítá závěry nezávislé studie vypracované na žádost Komise a týkající se určení ukazatelů 
plurality sdělovacích prostředků v EU; 

28. podporuje zřízení observatoře pro pluralitu sdělovacích prostředků, což je účinný nástroj 
pro odhalování ohrožení této plurality; 

29. připomíná finanční nástroje nabízené EIB a vyzývá veřejnoprávní vysílací společnosti, 
které mají finanční problémy, aby požádaly o zvýhodněnou půjčku od EIB na obnovu své 
infrastruktury, zejména v souvislosti s digitalizací a inovací; 

30. vyzývá různé zúčastněné strany, aby intenzivněji spolupracovaly s cílem zachovat duální 
systém, a zejména vyzývá veřejné a soukromé vysílací společnosti, aby spolupracovaly 
navzájem a rovněž s vydavateli na sdílení obsahu a uskutečňování inovačních projektů 
a aby vytvářely mechanismy spolupráce; 

31. vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativu, která by sdružila různé účastníky na poli 
sdělovacích prostředků, aby usnadnila vymezení případných oblastí spolupráce a výměnu 
osvědčených postupů a aby se zabývala příslušnými otázkami; 

32. v této souvislosti připomíná, že zejména v malých obcích čelí obecní vysílání obtížím 
s dlouhodobým financováním (například prostřednictvím reklamy); domnívá se, že nové 
možnosti, které nabízí digitalizace, mohou být využity s cílem zajistit obecní vysílání na 
regionální úrovní pokrývající širokou oblast; 



33. vyzývá Komisi, aby přizpůsobila autorské právo nové digitální době a umožnila tak 
vysílacím společnostem nadále poskytovat rozsáhlou nabídku kvalitního evropského 
obsahu, dále aby zvážila zejména konkrétní možnosti, jak usnadnit další využití 
archivního obsahu, a aby zavedla rozšířený systém kolektivních licencí a snadno 
dostupný systém jediné přepážky pro úhradu práv; 

34. očekává zprávu o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, 
pokud jde o vysílací čas vyhrazený pro evropská díla, protože některé členské státy dosud 
v tomto směru nepřijaly žádná opatření; 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby agregátory obsahu byly v souladu se 
stávajícím právním rámcem, a vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým způsobem mohou 
vyhledávače a poskytovatelé on-line služeb přispět k financování vytváření obsahu; 

36. zdůrazňuje význam vzdělávání v oblasti sdělovacích prostředků s cílem zajistit 
odpovědné využívání služeb nabízených agregátory obsahu; 

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států. 



 
Recommendation CM/Rec(2007)3 
of the Committee of Ministers to member states  
on the remit of public service media in the information society  

(Adopted by the Committee of Ministers on 31 January 2007 
at the 985th meeting of the Ministers’ Deputies)  

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,  

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the 
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles that are their common heritage;  

Recalling the commitment of member states to the fundamental right to freedom of expression and information, 
as guaranteed by Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;  

Recalling the importance for democratic societies of a wide variety of independent and autonomous media, able 
to reflect the diversity of ideas and opinions, and that new information and communication techniques and 
services must be effectively used to broaden the scope of freedom of expression, as stated in its Declaration on 
the freedom of expression and information (April 1982);  

Bearing in mind Resolution No. 1 on the future of public service broadcasting adopted at the 4th European 
Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, December 1994);  

Recalling its Recommendation No. R (96) 10 on the guarantee of the independence of public service 
broadcasting and its Recommendation Rec(2003)9 on measures to promote the democratic and social 
contribution of digital broadcasting, as well as its Declaration on the guarantee of the independence of public 
service broadcasting in the member states (September 2006);  

Recalling Recommendation 1641 (2004) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on public 
service broadcasting, calling for the adoption of a new major policy document on public service broadcasting 
taking stock of recent technological developments, as well as the report on public service broadcasting by the 
Parliamentary Assembly’s Committee on Culture, Science and Education (Doc. 10029, January 2004), noting 
the need for the evolution and modernisation of this sector, and the positive reply of the Committee of Ministers 
to this recommendation;  

Bearing in mind the political documents adopted at the 7th European Ministerial Conference on Mass Media 
Policy (Kyiv, March 2005) and, more particularly, the objective set out in the Action Plan to examine how the 
public service remit should, as appropriate, be developed and adapted by member states to suit the new digital 
environment;  

Recalling the UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions 
(October 2005), which attaches considerable importance to, inter alia, the creation of conditions conducive to 
diversity of the media including through public service broadcasting;  

Conscious of the need to safeguard the fundamental objectives of the public interest in the information society, 
including freedom of expression and access to information, media pluralism, cultural diversity, and the protection 
of minors and human dignity, in conformity with the Council of Europe standards and norms;  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2007)3&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Underlining the specific role of public service broadcasting, which is to promote the values of democratic 
societies, in particular respect for human rights, cultures and political pluralism; and with regard to its goal of 
offering a wide choice of programmes and services to all sectors of the public, promoting social cohesion, 
cultural diversity and pluralist communication accessible to everyone;  

Mindful of the fact that growing competition in broadcasting makes it more difficult for many commercial 
broadcasters to maintain the public value of their programming, especially in their free-to-air services;  

Conscious of the fact that globalisation and international integration, as well as the growing horizontal and 
vertical concentration of privately-owned media at the national and international levels, have far-reaching effects 
for states and their media systems;  

Noting that in the information society, the public, and especially the younger generations, more and more often 
turn to the new communication services for content and for the satisfaction of their communication needs, at the 
expense of traditional media;  

Convinced therefore that the public service remit is all the more relevant in the information society and that it can 
be discharged by public service organisations via diverse platforms and an offer of various services, resulting in 
the emergence of public service media, which, for the purpose of this recommendation, does not include print 
media;  

Recognising the continued full legitimacy and the specific objectives of public service media in the 
information society;  

Persuaded that, while paying attention to market and competition questions, the common interest requires that 
public service media be provided with adequate funds for the fulfilment of the public service remit as conferred 
on them;  

Recognising the right of member states to define the remits of individual public service media in accordance with 
their own national circumstances;  

Acknowledging that the remits of individual public service media may vary within each member state, and that 
these remits may not necessarily include all the principles set out in this recommendation,  

Recommends that the governments of member states:  

i. guarantee the fundamental role of the public service media in the new digital environment, setting a clear remit 
for public service media, and enabling them to use new technical means to better fulfil this remit and adapt to 
rapid changes in the current media and technological landscape, and to changes in the viewing and listening 
patterns and expectations of the audience;  

ii. include, where they have not already done so, provisions in their legislation/regulations specific to the remit of 
public service media, covering in particular the new communication services, thereby enabling public service 
media to make full use of their potential and especially to promote broader democratic, social and cultural 
participation, inter alia, with the help of new interactive technologies;  

iii. guarantee public service media, via a secure and appropriate financing and organisational framework, the 
conditions required to carry out the function entrusted to them by member states in the new digital environment, 
in a transparent and accountable manner;  

iv. enable public service media to respond fully and effectively to the challenges of the information society, 
respecting the public/private dual structure of the European electronic media landscape and paying attention to 
market and competition questions;  
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v. ensure that universal access to public service media is offered to all individuals and social groups, including 
minority and disadvantaged groups, through a range of technological means;  

vi. disseminate widely this recommendation and, in particular, bring to the attention of public authorities, public 
service media, professional groups and the public at large, the guiding principles set out below, and ensure that 
the necessary conditions are in place for these principles to be put into practice.  

Guiding principles concerning the remit of public service media 
in the information society  

I. The public service remit: maintaining the key elements  

1. Member states have the competence to define and assign a public service remit to one or more specific media 
organisations, in the public and/or private sector, maintaining the key elements underpinning the traditional 
public service remit, while adjusting it to new circumstances. This remit should be performed with the use of 
state-of-the-art technology appropriate for the purpose. These elements have been referred to on several 
occasions in Council of Europe documents, which have defined public service broadcasting as, amongst other 
things:  

a) a reference point for all members of the public, offering universal access;  
b) a factor for social cohesion and integration of all individuals, groups and communities;  
c) a source of impartial and independent information and comment, and of innovatory and varied content which 
complies with high ethical and quality standards; 
d) a forum for pluralistic public discussion and a means of promoting broader democratic participation of 
individuals; 
e) an active contributor to audiovisual creation and production and greater appreciation and dissemination of the 
diversity of national and European cultural heritage.  

2. In the information society, relying heavily on digital technologies, where the means of content distribution have 
diversified beyond traditional broadcasting, member states should ensure that the public service remit is 
extended to cover provision of appropriate content also via new communication platforms.  

II. Adapting the public service remit to the information society  

a. A reference point for all members of the public, with universal access offered  

3. Public service media should offer news, information, educational, cultural, sports and entertainment 
programmes and content aimed at the various categories of the public and which, taken as a whole, constitute 
an added public value compared to those of other broadcasters and content providers.  

4. The principle of universality, which is fundamental to public service media, should be addressed having regard 
to technical, social and content aspects. Member states should, in particular, ensure that public service media 
can be present on significant platforms and have the necessary resources for this purpose.  

5. In view of changing user habits, public service media should be able to offer both generalist and specialised 
contents and services, as well as personalised interactive and on-demand services. They should address all 
generations, but especially involve the younger generation in active forms of communication, encouraging the 
provision of user-generated content and establishing other participatory schemes.  

6. Member states should see to it that the goals and means for achievement of these goals by public service 
media are clearly defined, in particular regarding the use of thematic services and new communication services. 
This may include regular evaluation and review of such activities by the relevant bodies, so as to ensure that all 
groups in the audience are adequately served.  
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b. A factor for social cohesion and integration of all individuals, groups and communities  

7. Public service media should be adapted to the new digital environment to enable them to fulfil their remit in 
promoting social cohesion at local, regional, national and international levels, and to foster a sense of co-
responsibility of the public for the achievement of this objective.  

8. Public service media should integrate all communities, social groups and generations, including minority 
groups, young people, old persons, the most disadvantaged social categories, persons with disabilities, while 
respecting their different identities and needs. In this context, attention should be paid to the content created by 
and for such groups, and to their access to, and presence and portrayal in, public service media. Due attention 
should be also paid to gender equality issues.  

9. Public service media should act as a trusted guide of society, bringing concretely useful knowledge into the 
life of individuals and of different communities in society. In this context, they should pay particular attention to 
the needs of minority groups and underprivileged and disadvantaged social categories. This role of filling a gap 
in the market, which is an important part of the traditional public service media remit, should be maintained in the 
new digital environment.  

10. In an era of globalisation, migration and integration at European and international levels, the public service 
media should promote better understanding among peoples and contribute to intercultural and inter-religious 
dialogue.  

11. Public service media should promote digital inclusion and efforts to bridge the digital divide by, inter alia, 
enhancing the accessibility of programmes and services on new platforms.  

c. A source of impartial and independent information and comment, and of innovatory and varied 
content which complies with high ethical and quality standards  

12. Member states should ensure that public service media constitute a space of credibility and reliability among 
a profusion of digital media, fulfilling their role as an impartial and independent source of information, opinion 
and comment, and of a wide range of programming and services, satisfying high ethical and quality standards.  

13. When assigning the public service remit, member states should take account of the public service media’s 
role in bridging fragmentation, reducing social and political alienation and promoting the development of civil 
society. A requirement for this is the independent and impartial news and current affairs content, which should 
be provided on both traditional programmes and new communication services.  

d. A forum for public discussion and a means of promoting broader democratic participation of 
individuals  

14. Public service media should play an important role in promoting broader democratic debate and 
participation, with the assistance, among other things, of new interactive technologies, offering the public greater 
involvement in the democratic process. Public service media should fulfil a vital role in educating active and 
responsible citizens, providing not only quality content but also a forum for public debate, open to diverse ideas 
and convictions in society, and a platform for disseminating democratic values.  

15. Public service media should provide adequate information about the democratic system and democratic 
procedures, and should encourage participation not only in elections but also in decision-making processes and 
public life in general. Accordingly, one of the public service media’s roles should be to foster citizens’ interest in 
public affairs and encourage them to play a more active part.  

16. Public service media should also actively promote a culture of tolerance and mutual understanding by using 
new digital and online technologies.  
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17. Public service media should play a leading role in public scrutiny of national governments and international 
governmental organisations, enhancing their transparency, accountability to the public and legitimacy, helping 
eliminate any democratic deficit, and contributing to the development of a European public sphere.  

18. Public service media should enhance their dialogue with, and accountability to, the general public, also with 
the help of new interactive services.  

e. An active contributor to audiovisual creation and production and to a greater appreciation and 
dissemination of the diversity of national and European cultural heritage  

19. Public service media should play a particular role in the promotion of cultural diversity and identity, including 
through new communication services and platforms. To this end, public service media should continue to invest 
in new, original content production, made in formats suitable for the new communication services. They should 
support the creation and production of domestic audiovisual works reflecting as well local and regional 
characteristics.  

20. Public service media should stimulate creativity and reflect the diversity of cultural activities, through their 
cultural programmes, in fields such as music, arts and theatre, and they should, where appropriate, support 
cultural events and performances.  

21. Public service media should continue to play a central role in education, media literacy and life-long learning, 
and should actively contribute to the formation of knowledge-based society. Public service media should pursue 
this task, taking full advantage of the new opportunities and including all social groups and generations.  

22. Public service media should play a particular role in preservation of cultural heritage. They should rely on 
and develop their archives, which should be digitised, thus being preserved for future generations. In order to be 
accessible to a broader audience, the audiovisual archives should, where appropriate and feasible, be 
accessible online. Member states should consider possible options to facilitate the accomplishment of such 
projects.  

23. In their programming and content, public service media should reflect the increasingly multi-ethnic and 
multicultural societies in which they operate, protecting the cultural heritage of different minorities and 
communities, providing possibilities for cultural expression and exchange, and promoting closer integration, 
without obliterating cultural diversity at the national level.  

24. Public service media should promote respect for cultural diversity, while simultaneously introducing the 
audience to the cultures of other peoples around the world.  

III. The appropriate conditions required to fulfil the public service remit in the information society  

25. Member states should ensure that the specific legal, technical, financial and organisational conditions 
required to fulfil the public service remit continue to apply in, and are adapted to, the new digital environment. 
Taking into account the challenges of the information society, member states should be free to organise their 
own national systems of public service media, suited to the rapidly changing technological and social realities, 
while at the same time remaining faithful to the fundamental principles of public service.  

a. Legal conditions  

26. Member states should establish a clear legal framework for the development of public service media and the 
fulfilment of their remit. They should incorporate into their legislation provisions enabling public service media to 
exercise, as effectively as possible, their specific function in the information society and, in particular, allowing 
them to develop new communication services.  
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27. To reconcile the need for a clear definition of the remit with the need to respect editorial independence and 
programme autonomy and to allow for flexibility to adapt public service activities rapidly to new developments, 
member states should find appropriate solutions, involving, if needed, the public service media, in line with their 
legal traditions.  

b. Technical conditions  

28. Member states should ensure that public service media have the necessary technical resources to fulfil their 
function in the information society. Developing a range of new services would enable them to reach more 
households, to produce more quality contents, responding to the expectations of the public, and to keep pace 
with developments in the digital environment. Public service media should play an active role in the technological 
innovation of the electronic media, as well as in the digital switchover.  

c. Financial conditions  

29. Member states should secure adequate financing for public service media, enabling them to fulfil their role in 
the information society, as defined in their remit. Traditional funding models relying on sources such as licence 
fees, the state budget and advertising remain valid under the new conditions.  

30. Taking into account the developments of the new digital technology, member states may consider 
complementary funding solutions paying due attention to market and competition questions. In particular, in the 
case of new personalised services, member states may consider allowing public service media to collect 
remunerations. Member states may also take advantage of public and community initiatives for the creation and 
financing of new types of public service media. However, none of these solutions should endanger the principle 
of universality of public service media or lead to discrimination between different groups of society. When 
developing new funding systems, member states should pay due attention to the nature of the content provided 
in the interest of the public and in the common interest.  

d. Organisational conditions  

31. Member states should establish the organisational conditions for public service media that provide the most 
appropriate background for the delivery of the public service remit in the digital environment. In doing so they 
should pay due attention to the guarantee of the editorial independence and institutional autonomy of public 
service media and the particularities of their national media systems, as well as organisational changes needed 
to take advantage of new production and distribution methods in the digital environment.  

32. Member states should ensure that public service media organisations have the capacity and critical mass to 
operate successfully in the new digital environment, fulfil an extended public service remit and maintain their 
position in a highly concentrated market.  

33. In organising the delivery of the public service remit, member states should make sure that public service 
media can, as necessary, engage in co-operation with other economic actors, such as commercial media, rights 
holders, producers of audiovisual content, platform operators and distributors of audiovisual content.  
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We, the public service media (PSM) organizations united in the 
European Broadcasting Union, belong to the citizens we serve.

We accept the challenges of the digital revolution, which has changed 
and enriched our relationships with audiences at mass and individual 
level.

We are developing new ways to serve our public, anytime and 
anywhere, on new, emerging and existing platforms.

We are committed to including everyone, and to enhancing every 
community within our societies.

We exist to meet the democratic, cultural and social needs of Europe. 
By being free at the point of use, we are determined to reach every 
member of the public.

We want to play a defining role in guaranteeing freedom of expression 
and pluralism of views.

We believe in an open and transparent world of communication for 
the common good, beyond the profit motive. 

We strive to perform to the highest standards, with moral integrity 
and maximum efficiency.

We realize that trust is at the centre of the relationship with our 
audiences, a trust that must be earned each and every day. 

Jean-Paul Philippot    Ingrid Deltenre
EBU President    EBU Director General

THIS IS OUR PLEDGE
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UNIVERSALITY
We aim to reach and offer our content to all segments of society, with 
no-one excluded. Everyone, everywhere.
We strongly underline the importance of sharing and expressing 
a plurality of views and ideas.
We strive to create a public sphere, in which all citizens can form 
their own opinions and ideas. We are aiming for inclusion and social 
cohesion.
We are multi-platform, sharing our content in all kinds of ways. 
We are accessible for everyone, without thresholds.
We enable our audiences, and each individual, to engage 
and participate in a democratic society.

INDEPENDENCE
We want to be trusted programme-makers, trustworthy in all fictional 
and non-fictional programming, in all genres and formats, from news 
to entertainment, from science to sport, from culture to education. 
We make our choices only in the interest of our audiences.
We strive to be completely impartial and independent from political, 
commercial and other influences and ideologies. Free to challenge 
the powerful, test prevailing assumptions, and contribute to 
an informed citizenship.
We want to be autonomous in all aspects within our remit such as 
programming, editorial decision-making, staffing.
Our commitment to independence needs to be underpinned 
by safeguards in law, and our commitment to the safety of journalists 
needs to be underpinned in all our actions.

EXCELLENCE
We act with high standards of integrity and professionalism and 
quality; we strive to create benchmarks within the media industries.  
We foster our talent and train our staff.
We want to empower, enable and enrich our audiences. We want 
our work to result in maximum participation and involvement. 
We understand that our audiences are also participators in our 
activities, and even at times contributors of news and programming.

THIS IS WHAT WE ARE
THIS IS WHAT WE PROMISE
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DIVERSITY
Our audiences consist of a diverse range of interest groups: differing 
generations, cultures, religions, majorities as well as minorities. So we 
strive to be diverse and pluralistic in the genres we are programming, 
the views we are expressing, and the people who work with us.
We support and seek to give voice to a plurality of competing views – 
from those with different backgrounds, histories and stories. Conscious 
of the creative enrichment that can derive from co-existing diversities, 
we want to help build a more inclusive, less fragmented society.

ACCOUNTABILITY
We want to be open. We listen to our audiences and engage in 
a permanent and meaningful debate.
We publish our editorial guidelines. We explain. We correct our 
mistakes. We strive to report on our policies, budgets, editorial choices.
We are transparent and subject to constant public scrutiny. We want 
our audiences to understand the workings of our media organizations.
We strive to be efficient and managed according to the principles 
of good governance.

INNOVATION
We want to enrich the media environment of the countries 
and regions we work in.
We strive to be a driving force of innovation and creativity.
We aim at new formats, new technologies, new ways of connectivity 
with our audiences.
We want to attract, retain and train our staff so that they can 
participate in and shape the digital future, serving our public.
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To live out our core values requires constant efforts in organizations 
with very different backgrounds, histories and possibilities.
But we want to live up to our commitments, knowing that our values 
can be realized only by appropriate actions and behaviour.
Through our union’s fundamental principle of solidarity, we shall help 
each other to realize our common pledge.
We shall monitor our progress permanently in a spirit of honest 
and open reflection.

To fulfil our commitment to the public, we require robust legislation, 
adequate and sustainable funding.
We require professional governance to safeguard editorial 
independence and to ensure that we can perform to the highest 
professional standards.

THIS IS WHAT WE WILL DO

THIS IS WHAT WE NEED
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EBU ACTIVE  
MEMBERS
Albania
– Radiotelevisione Shqiptar

Algeria
–  Entreprise Nationale de Télévision / Entreprise
 Nationale de Radiodiffusion Sonore / Télédiffusion
 d’Algérie

Andorra
–  Radio i Televisió d’Andorra, S.A.

Armenia
– Public Television & Radio Armenia, comprising:
 – Public Television of Armenia
 – Public Radio of Armenia

Austria
– Österreichischer Rundfunk

Azerbaijan
– Ictimai

Belarus
– Belaruskaja Tele-Radio Campanija

Belgium
– Vlaamse Radio- en Televisieomroep and 
 Radio Télévision Belge de la Communauté   
 française

Bosnia-Herzegovina
–  Javna Radio Televizijska servis Bosnia i 

Hercegovine

Bulgaria
– Bâlgarsko Nacionalno Radio
– Bâlgarska Nacionalna Televizija

Croatia
– Hrvatska Radiotelevizija
  
Cyprus
– Cyprus Broadcasting Corporation

Czech Republic
– Český Rozhlas
– Česka Televize

Denmark
– DR
– TV2/Danmark

Egypt
– Egyptian Radio & Television Union

Estonia
– Eesti Rahvusringhääling

Finland
– MIV Oy
– Oy Yleisradio Ab

France
– Groupement des Radiodiffuseurs français de   
 l’UER, comprising the following organizations:
 – Télévision Française 1
 – France Télévisions (France 2, France 3, France 4,  
  France 5, and Réseau France Outre-mer)
 – Canal Plus
 – Radio France Internationale
 – Radio France

Georgia
– Georgian TV & Radio Broadcasting

Germany
– Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-  
 rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
 Deutschland* (ARD), comprising the following  
 organizations:
 – Bayerischer Rundfunk
 – Hessischer Rundfunk
 – Mitteldeutscher Rundfunk
 – Norddeutscher Rundfunk
 – Radio Bremen
 – Rundfunk Berlin-Brandenburg
 – Saarlandischer Rundfunk
 – Südwestrundfunk
 – Westdeutscher Rundfunk
 – Deutsche Welle
 – DeutschlandRadio
– Zweites Deutsches Fernsehen

Greece
– Elliniki Radiophonia-Tileorassi SA

Hungary
– Magyar Rádió
– Magyar Televízió

Iceland
– Ríkisútvarpid

Ireland
– Raidió Teilefís Éireann
– TG4

Israel
– Israel Broadcasting Authority

Italy
– RAI-Radiotelevisione Italiana

Jordan
– Jordan Radio & Television Corporation

Latvia
– Latvijas Televizija
– Latvijas Radio

Lebanon
– Télé-Liban

Libya
– Libyan Jamahiriya Broadcasting

Lithuania
– Lietuvos Radijas ir Televizija

Luxembourg
– CLT Multi Media
– Établissement de Radiodiffusion Socioculturelle
 du Grand-Duché de Luxembourg

Former Yugoslav Rep. of Macedonia
– MKRTV

Malta
– Public Broadcasting Services Ltd

Moldova
– Teleradio-Moldova

Monaco
– Groupement de Radiodiffusion monégasque,   
 comprising:
 – Radio Monte-Carlo
 – Télé Monte-Carlo
 – Monte-Carlo Radiodiffusion

Morocco
– Société Nationale de Radio Télévision

Montenegro
– Radiotelevizija Crne Gore

Netherlands
– Nederlandse Publieke Omroep, comprising:
 – Algemene Omroepvereniging AVRO
 – Omroepvereniging BNN
 – Vereniging De Evangelische Omroep
 – Katholieke Radio Omroep
 – Omroep MAX
 – Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
 – Nederlandse Omroep Stichting
 – NTR
 – TROS
 – Omroepvereniging VARA
 – Omroepvereniging VPRO

Norway
– Norsk Rikskringkasting
– TV 2 AS

Poland
– Polskie Radio i Telewizja:
 – Telewizja Polska SA
 – Polskie Radio SA

Portugal
– Rádio e Televisao de Portugal

Romania
– Societatea Română de Radiodifuziune
– Societatea Română de Televiziune

Russian Federation
– Channel One Russia
– Radio Dom Ostankino, comprising:
 – Radio Mayak
 – Radio Orpheus
 – Radio Voice of Russia
– Rossijskoe Teleradio

San Marino
– San Marino RTV

Serbia
– Radiotelevizija Srbije

Slovakia
– Rozhlas a televízia Slovenska

Slovenia
– Radiotelevizija Slovenija

Spain
– Radio Popular SA COPE
– Radiotelevisión Espanola
– Sociedad Espanola de Radiodifusión

Sweden
– Sveriges Television och Radio Grupp, comprising:
 – Sveriges Television AB
 – Sveriges Radio AB
 – Swedish Educational Broadcasting Company
– TV4

Switzerland
– SRG SSR

Tunisia
– Radio Tunisienne et Télévision Tunisienne
 – Radio tunisienne
 – Television tunisienne

Turkey
– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Ukraine
– Natsionalna Radiokompanya Ukrainy and
 Natsionalna Telekompanya Ukrainy

United Kingdom
– British Broadcasting Corporation
– United Kingdom Independent Broadcasting,   
 comprising:
 Independent Television: 
 The Network Centre, grouping:
 – ITV Anglia Television
 – ITV Border Television
 – ITV Central Television
 – Channel Television
 – ITV Granada Television
 – STV Central
 – ITV Wales Television
 – ITV West Television
 – ITV London Television
 – ITV Meridian Television
 – STV North
 – ITV Tyne Tees Television
 – Ulster Television
 – ITV Westcountry Television
 – ITV Yorkshire Television
 – Channel 4
 – Sianel 4 Cymru

Vatican State
– Radio Vaticana
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