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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá systémem vysílání veřejné služby v České republice  

Nizozemsku. V úvodní části hovoří o důvodech jejich existence a požadavcích, které 

jsou obecně na média veřejné služby kladené. Zabývá se také objektivitou médií a její 

možnou kritikou.  

 

Druhá část práce se zaměřuje na vysílání veřejné služby v Nizozemsku. 

Nastiňuje, na jakých historických základech a v jakém prostředí se tamější systém 

konstituoval a shrnuje jeho vývoj. V této části je také popsáno normativní prostředí, 

které nizozemský systém upravuje. Zabývá se financováním médií veřejné služby, 

regulačními orgány a konečně i tím, jaké instrumenty nizozemský systém uplatňuje, aby 

plnil veřejnou služby tak, jak byla popsána v předchozí části. Tuto část uzavírá přehled 

aktuálních vysílatelů, nizozemských televizních kanálů veřejné služby, rozhlasových 

stanic veřejné služby a jejich programových dominant.  

 

Třetí část nabízí pohled na rozhlasové vysílání veřejné služby v Česku. Shrnuje 

jeho vývoj v období demokratických vlád, představuje model jeho financování, 

představuje regulatorní orgány a shrnuje požadavky, které jsou v Českém prostředí na 

vysílání veřejné služby kladené. Tuto část uzavírá přehled rozhlasových stanic veřejné 

služby v České republice a souhrn jejich programových dominant. Jednotlivé aspekty 

jsou vždy porovnány s tím, jak danou problematiku řeší systém nizozemský. 

 

 



   

Abstract 
This thesis is concerned with public service broadcasting systems in the 

Netherlands and the Czech republic. In the first part it deals with reasons of existence of 

public service broadcasting and demands made to them in general.  It also follows up 

the question of objectivity of media and possible criticism of it.   

  

Second part of this thesis is focused on public service broadcasting in the 

Netherlands. Historical basis and the social environment and history of the Dutch public 

service broadcasting are outlined there. Information about funding and regulation of 

public service media can be also find there. In this part of the work author also describes 

instruments that are used in order to fulfill public service objectives as described in the 

first part. List of Dutch public broadcasters, TV and radio channels and their 

recognizable broadcasts is at the end of this part.   

  

The third part describes public service radio broadcasting in the Czech Republic. 

History of Czech Radio, in the democratic periods, funding and regulation system is in 

this part followed by requirements of public service media in the Czech perspective. 

This part is concluded by a list of Czech public Radio channels and their most 

recognizable broadcasts. Each aspect is compared to the situation in the Netherlands as 

described in the previous part.   
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Úvod 

Záměrem následujícího textu je popsat systém vysílání veřejné služby v 

Nizozemsku a porovnat jej s tím, jak je vysílání veřejné služby zajišťováno v České 

republice. Nizozemský model je z hlediska normativního prostředí i praktického 

fungování médií veřejné služby jedinečný a vychází z neobvyklého vývoje a podoby 

tamější společnosti. Právě tím, že funguje zcela jinak, než jak je v evropském kontextu 

obvyklé, představuje vhodný protipól systému českému, který byl znovuvybudován v 

nedávných letech na základě zkušeností západoevropských modelů a lze jej považovat 

za zcela standardní. 

 

Vzhledem k rozsahu této práce není možné zabývat se všemi aktivitami 

vysílatelů veřejné služby v obou zemích. Zaměříme se proto zejména na tu jeho část, 

která je v Česku dosud popsána nejméně, tedy na vysílání rozhlasové.  

 

Úvodní část práce shrnuje možné pohledy na vysílání veřejné služby a pokusí se 

nastínit požadavky, které jsou na média veřejné služby zpravidla kladeny. Nastíní 

podmínky, které jsou obvykle médiím poskytnuty s cílem naplňování těchto požadavků, 

a zároveň přednese argumenty pro jejich regulaci.  

 

Část druhá popisuje společensko-historické pozadí, ve kterém se nizozemský 

systém konstituoval, a popisuje vývoj nizozemského rozhlasového vysílání s důrazem 

na vysílání veřejné služby. Na tento historický exkurz navazuje popis současné podoby 

vysílání veřejné služby v Nizozemsku, konkrétně z hlediska právního a licenčního, 

způsobu jeho financování, regulačních orgánů, představení jednotlivých vysílatelů, 

stanic a jejich programu.  

 

K podobě rozhlasového vysílání veřejné služby v České republice se dostáváme 

v další části. Ta opět shrnuje právní ukotvení vysílání veřejné služby, jeho financování, 

regulační orgány a v závěru charakterizuje vysílající stanice. Každý z těchto aspektů je 

popisován v kontrastu faktů týkajících se nizozemského rozhlasového vysílání veřejné 

služby tak, jak bylo popsáno v předchozích částech. 
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1. Média veřejné služby 
 

V úvodu tohoto textu se pokusíme definovat média veřejné služby jako taková. 

Nastíníme základní důvody jejich existence a shrneme požadavky na tato média 

obvykle kladené. 

 

1.1. Důvody pro existenci médií veřejné služby 
 

Potřeba existence médií nezávislých na vládě byla vyargumentována již 

počátkem 19. století britskými liberály. V praxi bylo nebezpečí vlivu státu na média 

prokázáno v období 20. století skrze zneužití médií pro propagandistické cíle totalitních 

režimů.  

 

Vedle vlivu státu se však objevila řada dalších faktorů, které mohou objektivitu 

médií ohrožovat,1 a tím existenci médií veřejné služby dále ospravedlňují.  

 

Patrně nejvýznamnějším z nich je kumulace mediální moci a vznik 

komunikačních konglomerátů bezprecedentní velikosti často i s globálním dosahem 

jejich mediální produkce. Počátky tohoto vývoje lze vysledovat už v devatenáctém 

století, kdy nové metody produkce a distribuce nezvyklým způsobem zvýšily výrobní 

kapacity mediálního průmyslu a připravily půdu pro přeměnu zpravodajských a dalších 

mediálních organizací do obrovských komerčních podniků.2 

 

Právě díky přeměně mediálních organizací do komerčních podniků a 

nezadržitelné globalizaci je svoboda vystavena nové hrozbě, která vyplývá z nedostatku 

regulace mediálních organizací jako komerčních podniků, a to i v nadnárodním měřítku. 

Thompson problém nastiňuje takto: „Realizují-li se ekonomické aktivity v prostředí 

volného trhu, nemusí to nutně být nejlepší záruka svobody projevu, protože 

neregulovaný trh si dokáže vyvinout metody, jež účinně sníží rozmanitost mediálních 

produktů a většině lidí dokáží zabránit v tom, aby jejich názory mohly vejít ve známost. 

Je-li trh ponechán sám sobě, nemusí v oblasti komunikace nutně pěstovat rozmanitost a 

                                                
1 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. české vyd. Praha: 
Karolinum, 2004, 219 s. ISBN 8024606526. S. 190 
2 THOMPSON, John B., 2004, 190 
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pluralitu. Mediální průmysl je – stejně jako jiná odvětví – ovládán především logikou 

zisku a kumulace kapitálu; a mezi logikou zisku a kultivací rozmanitosti není žádná 

nevyhnutelná souvislost.”3 

 

1.2. Média veřejné služby a požadavky na ně kladené 
 

Systém fungování audiovizuálního vysílání v obou zemích, kterým se tato práce 

věnuje, charakterizuje pojem duální. Duální systém vysílání, příznačný zejména pro 

evropské země, spočívá v paralelní existenci soukromých vysílatelů (ti provozují 

audiovizuální vysílání s cílem ekonomického zisku) a vysílatelů veřejnoprávních, 

respektive vysílatelů veřejné služby.  

 

Definice médií veřejné služby, potažmo samotné služby veřejnosti, není 

jednoznačná. Trine Syvertsenová uvádí, že definice jsou nejen mnohoznačné, ale 

časově, prostorově i subjektivně nestálé4. Jakkoli existuje definic řada, lze podle 

Syrtvertsenové vnímat základní tři možné směry: 

-‐ Můžeme vnímat veřejnou službu jako prospěšnost veřejnosti, 

-‐ jako vysílání ve a o veřejné sféře, 

-‐ nebo lze veřejnou službu vnímat jako individuální službu konkrétnímu publiku. 5 

 

Důvodem existence této alternativy ke komerčním vysílatelům v podobě médií 

veřejné služby je podle McQuaila schopnost vysílatelů sloužit veřejnému zájmu 

naplňováním komunikačních potřeb společnosti. Na definici těchto potřeb se přitom 

přímo podílí zástupci demokratického politického zřízení. Abychom mohli hovořit o 

tomto typu vysílání veřejné služby, musí podle McQuaila6 vysílací systém být: 

• Vytvořen a regulován zákonem, 

• financován z veřejných zdrojů,  

                                                
3 THOMPSON, John B., 2004, 191 
4 SYVERTSEN, Trine. (1999) The many uses of the "Public Service" concept. [online]. 
[cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://www.statsbiblioteket.dk/nordicom/showrecord.jsp?record_id=ncom_199940363. 
S. 6. 
5 SYRVERTSEN, 1999, s.6-7 
6 MCQUAIL, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory. 6. vydání. London: 
SAGE Publications, 2010, 632 s. ISBN: 9780857023223. S. 177 - 178 
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• a obdařen vysokou mírou editorské a operační svobody.  

 

V konkrétnější rovině McQuail uvádí,7 že: 

• Působení médií veřejné služby podléhá kontrole veřejnosti. Mělo by být 

nezávislé na státu, vládě a politických strukturách. Nezávislé by mělo být i vůči 

tržním tlakům a komerčním zájmům vlastníků.  

• Jsou univerzální. Vysílají pro všechny segmenty publika a všichni občané mají 

rovné právo na přístup k obsahu jejich vysílání.  

• Jejich úkolem je usnadňovat a podporovat šíření celkově vyvážených informací, 

znalostí a vědomostí. Tím umožňují svobodné a informované vytváření názorů, 

postojů a identit v rámci veřejné diskuse.  

• Podporují demokratické zřízení a účast jednotlivců na veřejném životě, sociální 

soudržnost a integraci.  

• Poskytují prostor sociálním, etnickým, geografickým, jazykovým nebo 

kulturním menšinám, a tím podporují diverzitu společnosti. Obsah médií veřejné 

služby by tak měl být reprezentativní v politickém, sociálním i kulturním 

smyslu.  

• Jsou financována převážně z veřejných zdrojů - nejčastěji formou vyhrazeného 

zvláštního poplatku. Jsou provozována na neziskovém principu, ačkoliv část 

příjmů může pocházet z komerční činnosti, například z reklamy.  

• Pečují o kulturní dědictví dané komunity, dále rozvíjí a posilují kulturní 

hodnoty.  

 

Přestože většina evropských zemí nabízí prostor pro duální vysílání, každá ze 

zemí volí takový systém, který reflektuje politické uspořádání země a vychází z jejího 

historického vývoje. Podle Mooneyho lze rozlišit tři evropské systémy organizace médií 

veřejné služby podle jejich struktury8: 

 

                                                
7 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 
Portál, 2009, 639 s. ISBN 9788073675745. 
8 MOONEY, P. 2004. Public service broadcasting. Report by the Committee on 
Culture, Science and Education, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
Brussels, Belgium. 
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-‐ Integrované systémy: vysílatel dohlíží na veškeré oblasti veřejné audiovizuální 

tvorby. 

-‐ Federativní struktury dle regionu: systém podobný integrovanému modelu, 

odráží ale politickou organizaci země, ve které ústava deleguje zodpovědnost za 

kulturní otázky podle regionálního klíče. 

-‐ Fragmentované struktury: každé odvětví audiovizuálního sektoru má na starosti 

jiný operátor 

 

Z pohledu propojení médií veřejné služby s politikou rozlišuje dále: 

-‐ Formálně autonomní systémy: zahrnují mechanismy, které oddalují rozhodování 

vysílatelů od politických činitelů. 

-‐ Systémy nepřímo napojené na politiku: Členy řídících orgánů vysílacích 

organizací jsou i zástupci politických stran a s nimi spojených společenských 

organizací. 

-‐ Systémy s přímou vazbou na politiku: Státní orgány mohou zasahovat do 

rozhodování vysílatelů. 

1.3. Požadavky kladené na média veřejné služby 
 

Z hlediska zpravodajství lze McQuailovy požadavky na média veřejné služby 

převést na normativní požadavky na kvalitu mediální produkce tak, jak je tentýž autor 

popsal v roce 1999.  Vycházel při jejich definici z toho, že zprávy jsou hlavním zdrojem 

informací o aktuálním dění, a příjemci zpráv zpravidla nemají bezprostřední zkušenost, 

kterou by mohli při ověřování informací aplikovat.9 Tato podkapitola se bude věnovat 

zejména objektivitě a různorodosti zpravodajství.  

 

1.3.1. Objektivita 
 
Objektivita patří mezi ústřední kvalitativní nároky na mediální produkci v 

liberálně-demokratických společnostech. Zpravodajství by mělo být co možná 

nejpřesnější, nejúplnější a informace v něm obsažené by měly být závažné a neutrální. 

Na objektivitu lze nahlížet i ve smyslu intersubjektivity. Ta požaduje, aby recipient 

mohl nezávisle na původní interpretaci při prověření sdělení dojít ke stejnému závěru, 
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jako autor komunikátu. V podstatě lze tedy objektivitu popsat jako řemeslnou dovednost 

novináře, která potlačuje nevyhnutelnou a zákonitou subjektivitu zpravodajství.10 

 

Podle McNaira existují tři základní východiska,11 která stanovila objektivitu na 

vrchol žebříčku požadavků na zpravodajství: 

• Ve filozofii se jednalo o nástup pozitivismu coby přístupu k vědeckému poznání.  

• V oblasti technologií posílil snahu o objektivitu vynález fotografie jako 

realistického a věrného prostředku zobrazování skutečnosti. 

• Z hlediska ekonomie šlo o přesun produktu žurnalistické práce do pozice zboží 

prodávaného mediálními producenty.  

 

 

McNair dále hovoří o třech základních charakteristikách objektivní žurnalistiky. Těmi 

podle něho jsou: 

• Jasné oddělení zpravodajských (faktických) a publicistických (názorových) 

obsahů,  

• vyvážený záznam a popis diskuse, a 

• potvrzení výroků odvoláním se na příslušné autority. 

 

Patrně nejvlivnější koncept objektivity pro potřeby akademického výzkumu 

mediálních studií rozpracoval Westerstahl a kol. ve své analýze objektivity švédského 

veřejnoprávního vysílání. Na základě výzkumu představil schéma, které popisuje 

objektivní sdělení jako to, které splňuje dvě kritéria: faktičnost a nestrannost.12  

 

Kritéria faktičnosti lze posuzovat z úhlu kritérií pravdivosti a kritérií relevance. 

Zkoumáme tu správnost výpovědi ve smyslu jasného oddělení faktů a podložených 

tvrzení na straně jedné a názorů na straně druhé, stejně jako přesnost a úplnost 

výpovědi. Kritérium relevance nelze jednoznačně definovat, mimo jiné proto, že je 

                                                                                                                                          
9 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 
s. ISBN 9788073674663. S. 311 
10 KÖPPLová, JIRÁK, 2009, s. 311 
11 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 184 s. ISBN 
8071788406. S. 71 
12 WESTERSTAHL, Jörgen. Objective news reporting. Communication Research. 
1983. vol. 10, no. 3, s. 403-424. 
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obtížné stanovit míru důležitosti a užitečnosti jednotlivých témat a událostí. Kritéria 

relevance se skládají z normativních požadavků na zpravodajství, ukazatelů reálného 

světa a zájmů a potřeb příjemců.  

 

Složka nestrannosti kombinuje kritéria vyváženosti a neutrality. Nestrannost 

definuje způsob zpracování informací, poskytuje-li zpravodajství rovný a nezkreslený 

pohled a mají-li všichni relevantní aktéři možnost vyjádřit se k události v obdobném 

rozsahu a zpracování. Vyváženost postihuje rovný nebo proporční přístup aktérů do 

zpráv a jejich rovnocenné předvádění a hodnocení. Neutrální prezentace pak postihuje 

nehodnotící zpracování a vyhnutí se explicitním i implicitním hodnotícím prvkům. 

1.3.2 Kritika konceptu objektivity 
 

S použitím takto definovaného konceptu objektivity je ale spojena i řada 

překážek.13 Část kritiků poukazuje na skutečnost, že chybějící objektivita nemusí být 

pouze nežádoucí a že skutečná objektivita není v mediální komunikaci dosažitelná, 

případně, že jako taková ani neexistuje. 

 

Kritické názory je možné rozdělit do dvou kategorií: argumenty, které popírají 

samu existenci objektivity, nebo lépe řečeno možnost jejího dosažení, a argumenty, 

které považují objektivitu za nežádoucí a nevnímají objektivitu jako žádoucí normu 

mediálního chování. I McQuail uvádí14 čtyři hlavní námitky, které mohou v souvislosti 

s nemožností dosažení úplné objektivity zaznít.  

 

První z nich je fakt, že novinář nemůže nebýt (byť i nevědomě) při výběru zpráv 

nutně ovlivněn subjektivním hodnocením. Sdělení je za druhé vždy nutné zasadit do 

širšího referenčního rámce, a tím jim přisoudit hodnotící významy. Třetí námitkou je, že 

i zveřejňování určitých informací vnáší do sdělení hodnotící prvky a může implicitně 

vyjadřovat soudy o důležitosti informace a předpoklady vztahující se ke společnosti a 

jejím hodnotám. Jako poslední a významově nejširší omezení uvádí McQuail silné 

vnitřní i vnější tlaky, které působí na novináře při procesu produkce zpráv a znemožňují 

jim dosáhnout ideálního cíle vyjádření absolutní pravdy.  

                                                
13 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. 
repr. London: SAGE Publications, 1999, xvii, 350 s. ISBN 080398295x. S. 184 
14 McQUAIL, 1999, s. 187 
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Jako nejradikálnější se jeví myšlenka, že vnější objektivní realita, jejíž dosáhnutí 

by mělo být cílem žurnalistické práce, neexistuje. Podle zastánců tohoto názoru není 

nikdy možné dosáhnout celistvého a nezkresleného popisu skutečnosti, vždy se jedná 

jen o různé verze nesourodé množiny dojmů.  

 

Povšechný důraz na objektivitu dle oponentů směřuje k fragmentaci, 

individualizaci a vyvázání se z jakýchkoli hodnotových závazků. Zpravodajství 

založenému primárně na naplňování objektivity také vyčítají, že často zvýhodňuje 

privilegované aktéry. Ti mají k dispozici větší prostředky, jsou lépe organizovaní a 

schopní nejrychleji a nejlépe médiím potvrdit svou verzi interpretace událostí.  

 

Významným argumentem kritiků objektivity je i praxe přílišného důrazu na 

poskytnutí stejného prostoru jednotlivým stranám sporu. Objektivita poté není chápána 

jako nástroj, ale jako profesní ideál, který znehodnocuje názorové přesvědčení, 

stranickost a společenskou solidaritu. 

1.3.3 Různorodost 
 

Diversity, přeložitelná jako různorodost nebo rozmanitost, podle McQuaila15 

přímo vychází z pojetí moderní západní společnosti, tedy důrazu na individualismus, 

změnu a svobodu myšlení a pohybu. Je také spjata s vývojem teorie ekonomického 

liberalismu a politického pluralismu.  

 

Jedná se o pokus změnit různorodost jako průvodní jev modernity v pozitivní 

hodnotu. Zároveň lze důraz na různorodost vnímat i jako reakci na novodobé 

sjednocující i fragmentující síly ekonomické moci, technologie a byrokracie. 

 

Míra, do níž míry je společnost různorodá, má také zpravidla přímý vliv na míru 

je svobody, přičemž tento vztah funguje obousměrně. S rozmanitostí podle McQuaila 

souvisí také progresivní společenské změny – inovace, tvořivost a originalita v 

sociálním i kulturním kontextu by jen těžko mohly existovat bez různorodosti napříč 

společností i časem.  

                                                
15 McQUAIL, 1999, s. 141 
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Různorodost je také přímo propojená s rovností. Je jejím předpokladem, přičemž 

i tento vztah funguje obousměrně. Je to způsobeno tím, že diverzita svou podstatou 

vzdoruje jakýmkoli nárokům na dominanci nebo kulturní nadřazenost. Může v důsledku 

podporovat řešení společenských konfliktů a zachování sociálního míru. Obecně řečeno, 

diverzita médií přispívá ke společenskému řádu prosazováním svobodného projevu 

nesouhlasu či nespokojenosti a nabízením kompromisních řešení.16 

 

Míru rozmanitosti ve vysílání a rizika, jež pro ni představují jevy jako 

komercializace a internacionalizace médií, studoval také Wolfgang Hoffmann-Riem. 

Podle něho17 západní demokratické země shodně považují obsahovou rozmanitost 

komunikačních obsahů jako hlavní cíl, ke kterému by měl směřovat každý mediální 

systém.  

 

Chápání rozmanitosti však není jednostranné. Klíčovou otázkou je, zda na 

rozmanitost nahlížíme z pohledu podavatele či příjemce.18 Tedy zda by mediální systém 

měl především poskytovat komunikátorům prostor uplatňovat právo na svobodu 

vyjádření, nebo spíše zajišťovat dostupnost informací všem příjemcům bez rozdílu. 

Podle Hoffmana-Riema evropské pojetí médií veřejné služby, dbající více na garanci 

dostupnosti pluralistických informací občanům a společnosti než na svobodu 

vyjadřování, naplňuje charakteristiky rozmanitosti z pohledu příjemce.  

Hoffmann-Riem dále rozlišuje19 čtyři podkategorie rozmanitosti médií:  

1. Rozmanitost formátů a témat – popisuje zastoupení různých druhů obsahu, např. 

zpravodajského, zábavního, vzdělávacího, kulturního apod.   

2. Rozmanitost obsahových celků – související se zajištěním dostatečného prostoru 

pro různé názory či sociální skupiny.   

3. Rozmanitost aktérů (osob a skupin) – zabývající se zastoupením hlasu všech 

sociálních skupin majících relevantní vztah k danému tématu.   

                                                
16 McQuail, 1999, 144 
17 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. National Identity and Cultural Values: Broadcasting 
Safeguards. Journal of Broadcasting & Electronic Media [online]. 1987, vol. 31, issue 
1, s. 57-72 [cit. 2015-05-09]. 
18 HOFFMANN-RIEM, 1987, s. 60 
19 HOFFMANN-RIEM, 1987, s. 61 
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4. Rozmanitost geografická – obsah vysílání, potažmo mediálních textů, by měl 

zahrnovat obsah lokálního, regionálního, národního i mezinárodního charakteru.   

 

1.4 Shrnutí 
 

Média veřejné služby hrají nezastupitelnou roli v evropských liberálně-

demokratických společnostech. Důmyslným nastavením normativního prostředí 

poskytují protiváhu komerčnímu vysílání, a zároveň se očekává, že budou nabízet 

program reflektující složení společnosti. Klíčové a univerzální atributy z hlediska 

zpravodajství jsou u médií veřejné služby zejména objektivita a pestrost komunikátů.  

 

Na objektivitu ve zpravodajství médií veřejné služby nahlížíme zejména z úhlu 

oddělování faktů od názorů, ověřitelnosti a vyváženosti konečného mediálního obsahu. 

Názory na snahu o objektivitu jsou v oblasti mediálních studií nejednoznačné. Kritika 

vychází zejména z toho, že mediální obsah vždy zpracovává určitá skupina lidí s 

určitými názory. V obecné rovině je možné diskutovat o tom, zda nějaká objektivní a 

absolutní pravda vůbec existuje a zda je možné ji v mediální komunikaci realisticky 

popsat.   

 

Na různorodost můžeme nahlížet ze dvou pohledů. Z hlediska komunikátorů, 

tedy nakolik systém umožňuje uplatnit právo na projevení názoru, nebo z hlediska 

recipienta, kdy posuzujeme, nakolik systém zajišťuje rovný přístup k vyváženým 

informacím ze všech zdrojů všem příjemcům.  

 

V následující části textu se zaměříme na normativní prostředí rozhlasového 

vysílání veřejné služby v Nizozemsku a v České republice. V závěru obou částí se autor 

tohoto textu pokusí popsané skutečnosti konfrontovat s požadavky na médium veřejné 

služby kladené tak, jak bylo popsáno výše. 

 

2. Vysílání médií veřejné služby v Nizozemsku 

2.1. Historické a společenské pozadí 
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K pochopení systému fungování vysílání veřejné služby v Nizozemsku je nutné 

seznámit se s kontextem, ve kterém vzniklo, a s vývojem, kterým prošlo. Následující 

část přináší chronologický přehled vývoje nizozemského vysílání veřejné služby od jeho 

počátku do roku 2010. 

Pro nizozemskou společnost byl po celé období středověku typický model 

rozdělení společnosti označovaný jako verzuiling (rozsloupcování).20 Absence 

dlouhodobého feudálního uspořádání a výrazně měšťanský charakter společnosti ve 

vývoji státu vyústil ve vznik společnosti, která nebyla rozdělena horizontálně (tedy na 

poddané, šlechtu a paralelní církev), ale vertikálně. Jednotlivé "sloupce" (v období 

středověku zejména protestanté, katolíci a židé) žily vlastním životem v oblastech 

školství, sociální péče nebo spolkového života. Jejich příslušníci interagovali mezi 

sebou navzájem bez ohledu na sociální vrstvy, zatímco interakce mezi jednotlivými 

skupinami byla minimální. 

V období pozdního novověku prošlo rozsloupcování změnou v důsledku 

vrcholící průmyslové revoluce a s ní souvisejícím vznikem dělnického hnutí. Do 

dvacátého století tak nizozemská společnost vstoupila rozdělena na liberály, kteří 

představovali nejsilnější skupinu, protestanty, liberální protestanty, katolíky a socialisty.  

2.1.1. Počátky rozhlasového vysílání v Nizozemsku 
 

Právě tyto skupiny stály u zrodu rozhlasového vysílání v této západoevropské 

zemi. K datu 21. Července 1923 začíná vysílat NSF (zkušební rozhlasové vysílání), 

provozované liberály, kteří 8. července vytvořili organizaci AVRO (Algemene 

Vereniging Radio Omroep).21  

I další čtyři prvotní rozhlasové stanice měly úzké vazby se čtyřmi tehdy 

dominantními společenskými směry. KRO vznikla v roce 1927 z popudu katolické části 

společnosti, VPRO byla od roku 1926 provozována liberálními protestanty, NCRV od 

roku 1924 vysílala pro protestanty a VARA od roku 1925 reprezentovala socialistický 

                                                
20 HORST, Han van der. 2005. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Překlad Petra Schürová, 
Jana Pellarová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 667 s. Dějiny států (Nakladatelství 
Lidové noviny). ISBN 80-710-6487-4. 
 
21 HAGEMAN, Bas a Jan VOS. 1996. Geschiedenis van de Nederlandse omroep:: 
opkomst en ontwikkeling van de omroep in Nederland en een beknopt overzicht van de 
geschiedenis van de geluidsdragers, in relatie tot het Omroepmuseum en Fonografisch 
Museum. Hilversum: Strengholt. ISBN 9060108884. S. 12 
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pohled na svět. V průběhu dvacátých let  vznikají i menší rozhlasové stanice 

provozované místními samosprávami nebo radioamatéry. 

2.1.2. Právní úpravy 
 

Z důvodu omezených technických možností musel být v roce 1930 

novelizován zákon o telegrafním a telefonním spojení.22 Byl do něj zakomponován 

článek 3, takzvaný Radioreglment, který stanovil rozdělení kmitočtů a vysílacích časů 

tak, aby jednotlivé skupiny (vysílatelé) nebyly znevýhodněny.  

 

Radioreglement vytvořil dvě rozhlasové stanice, jejichž souhrnný vysílací čas 

byl rozdělen mezi jednotlivé vysílatele následujícím klíčem: 

• Po	   20	   procentech	   vysílacího	   času	   dostali	   k	  dispozici	   AVRO,	   KRO,	   NCRV	   a	  

VARA.	  

• 15	   procent	   času	   bylo	   určeno	   posluchačům,	   kteří	   vystupovali	   nezávisle	   na	  

jednotlivých	   proudech.	   Program	   pro	   ně	   tvořili	   všichni	   4	   velcí	   vysílatelé	  

společně.	  	  

• 5	  procent	  času	  patřilo	  malým	  vysílatelům	  a	  VPRO.	  

	  

Tento systém fungoval až do roku 1941, kdy po připojení Nizozemska k třetí říši 

došlo k rozpuštění původních vysílatelů a vznik jediného NO – Nederlandse Omroep. 

To plně podléhalo nacistické politice Německa. Během osvobozování bylo NO 

změněno na RHN (Rádio Probouzející se Nizozemsko) a sloužilo zejména vojenským 

účelům. V roce 1947 byly obnoveni předváleční vysílatelé a navrátil se model  v 

podstatě známý ze třicátých let.  

2.1.3. Poválečný vývoj 
 

V roce 1949 rozhodla vláda o zahájení televizního vysílání v Nizozemsku. Došlo 

k němu 2. října 1951. Zajišťovaly jej dohromady AVRO, KRO, NCRV a VARA, které 

se spojily v organizace NTS (Nadace nizozemské televize). NTS poskytovala 5 procent 

vysílacího času malým církvím a dalším organizacím.  

 

                                                
22 FRIJHOFF, Willem a Marijke SPIES. 2004. Dutch culture in a European perspective. 
New York: Palgrave Macmillan, v. cm. ISBN 90232396795. S. 307 
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V kontextu liberálních šedesátých let se začala i nizozemská společnost 

intenzivněji diverzifikovat, a zejména rozdělení podle náboženského vyznání začalo 

ztrácet na významu. Na trhu se objevily ilegální rozhlasové stanice vysílající z vraků 

lodí v mezinárodních vodách (Radio Veronica a Radio Noordzee).23 V roce 1967 

vznikla mediální legislativa, skrze kterou byly tyto pirátské stanice začleněny do 

oficiálního média. Tento model, kdy vláda přiděluje různé úseky vysílání jednotlivým 

organizacím, byl naplno do praxe uveden v roce 1971 vznikem NOS – asociace 

vysilatelů. Ta vznikla, aby zastřešovala všechny ze „sloupců“ a zároveň reprezentovala 

neutrální občany nebo ty světonázory, které se doposud neukotvily natolik, aby mohly 

vytvořit vlastního vysílatele. V roce 1995 vzniká NPS, organizace zastřešující 

miniaturní vysílatele tvořící program pro minority, mládež a kulturní programy.  

 

V roce 1989 začíná do Nizozemska vysílat lucemburská RTL4. Legálním se 

však duální systém stává až v roce 1992. 

2.2. Seznam aktuálně činných vysílatelů 
 

Aktuálně na frekvencích NPO působí tito vysílatelé24: 

• AVRO	  –	  Algemene	  Vereniging	  Radio	  Omroep	  (Všeobecný	  spolek	  rozhlasového	  

vysílání)	  	  liberální,	  historicky	  nejstarší	  vysílatel,	  

• TROS	  –	  Televisie	  Radion	  Omroep	  Stichting	  (Nadace	  pro	  rozhlasové	  a	  televizní	  

vysílání)	   vysílatel	   zaměřující	   se	   zejména	   na	   zábavní	   pořady,	   vznikl	  

z	  pirátsky	  šířeného	  Radia	  Noordzee.	  

• VARA	   -‐	   Vereniging	   Arbeiders	   Radio	   Amateurs	   (Spolek	   dělnických	  

radioamatérů)	  –	  socialistický	  vysílatel	  působící	  od	  roku	  1926.	  

• BNN	  –	  Bart`s	   neverending	   network	   –	   vysílatel	   pro	  mladé	   působící	   od	   roku	  

1997.	  

• KRO	  –	  Katholieke	  Radio	  Omroep	  –	  Katolické	  rozhlasové	  vysílání	  působící	  od	  

roku	  1925.	  

• NCRV	  –	  Nederlandse	  Christelijke	  Radio	  Vereniging	  –	  Nizozemský	  křesťanský	  

radiospolek	  –	  protestantský	  vysílatel	  fungující	  od	  roku	  1924.	  

                                                
23 FRIJHOFF, Willem a Marijke SPIES, 2004, s. 311 
24 NPO. 2015. NPO - Nederlandse publiek omroep [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné 
z: www.npo.nl 
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• Omroep	  MAX	  

• EO	  –	  Evangelische	  Omroep	  –	  Evangelické	  vysílání	  působící	  od	  roku	  1967.	  

• WNL	  –	  Wakker	  Nederland	  (Vzbuď	  se,	  Nizozemsko!)	  -‐	  Pravicově	  konzervativní	  

vysílatel	  působící	  od	  roku	  2009.	  

• PowNed	   –	   Publieke	   Omroep	  Weldenkend	   Nederland	   En	   Dergelijke	   (Veřejné	  

vysílání	   Promyšlené	  Nizozemsko	   a	   další)	  progresivní	   vysílatel	   z	  prostředí	  

online	  blogů.	  Zaměřuje	  se	  na	  aktuální	  témata,	  progresivní	  kulturu	  a	   jeho	  

doménou	  jsou	  interaktivní	  pořady.	  

• VPRO	   –	   Vrijzinning	   Protestantse	   Radio	   Omroep	   (Svobodné	   protestantské	  

vysílání)	   -‐	   tradiční	   vysílatel	   liberálních	   protestantů,	   který	   v	  mediální	  

krajině	  působí	  od	  roku	  1926.	  

• NOS	   –	   Nederlandse	   Omroep	   Stighting	   (Nadace	   nizozemského	   vysílání)	   –	  

zastřešující	  vysílatel	  zajišťující	  zpravodajství	  pro	  televizní	  stanice	  NPO.	  

• Omroep	  Fryslân	  –	  Vysílání	  fríské	  menšiny.	  

 

Vedle nich mají přístup do vysílání ještě náboženské a filozofické organizace, 

které se zaměřují zejména na duchovní pořady. Sedm nejvýznamnějších z nich jsou 

IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland – mezicírkevní vysílání), RKK (Rooms-

Katholiek Kerkgenootschap – římskokatolické vysílání), Moslim Omroep (Muslimské 

vyslání), Humanistische omroep (Humanistické vysílání), OHM (Organisatie voor 

Hindoe media – hinduistická organizace),  ZvK (Zendtijd voor kerken – vysílací čas pro 

malé církve), Joodse omroep (židovské vysílání) a BOS (Boedhistische omroep 

stichting – nadace budhistického vysílání). 

2.3. Budoucnost 

Vysílání veřejné služby je dnes zajištěno pod značnou NPO (Nederlandse 

Publiek Omroep – Nizozemské veřejné vysílání). Správní rada NOP v roce 2011 

rozhodla o sloučení současných vysílatelů do čtyř větších. Od roku 2016 se spojí 

vysílatelé AVRO a TROS, KRO a NCRV, VARA a BNN a konečně EO, MAX a 

VPRO.   
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2.4. Právní ukotvení a mediální legislativa 

Základními dvěma legislativními instrumenty, které stanoví podobu nizozemské 

mediální krajiny a její regulaci, jsou Mediální zákon a Mediální dekret25. První upravuje 

fungování médií veřejné služby, druhý se zabývá regulací soukromých médií.  

 

Dohled nad vysíláním tyto dokumenty svěřují Komisi pro média. Technické 

zámezí spolu s telekomunikacemi je pod kontrolou Nizozemského úřadu pro pošty a 

telekomunikace. Členové komise jsou jmenováni královským dekretem na návrh 

ministra školství a kultury na dobu pěti let.26 Jejími členy nesmí být zaměstnanci médií 

ani členové parlamentu. Rozhodnutí komise však může ministr změnit, pokud je to ve 

veřejném zájmu.  

 

Základním úkolem komise je dohlížet na to, zda jednotliví vysílatelé splňují 

požadavky na ně kladené a zda splňují úkoly, které jim zadává Mediální zákon. 

Porušení těchto požadavků může komise trestat pokutou, omezením vysílacího času 

přiděleného danému vysílateli i odebráním licence. 27  

 

Další funkcí komise je alokování vysílacího času médií veřejné služby 

jednotlivým vysílatelům. Uvádí tak do praxe každoroční rozhodnutí ministra, jaký podíl 

z vysílání bude věnován vzdělávacím, náboženským a politickým skupinám a kolik času 

bude věnováno vládě.28 Členové NOS a NPS mají souhrnný podíl na vysílání alokován 

na základě pětiletého královského dekretu a mezi jednotlivé členy je rozdělen na 

základě toho, jak velkou skupinu obyvatel daný vysílatel zastupuje. 29 

 

                                                
25 KATSIREA, Irini. 2008. Public broadcasting and European law: a comparative 
examination of public service obligations in six member states. Frederick, MD: Sold and 
distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, xxxii, 444 p. 
ISBN 90-411-2500-0. S. 107 
26 Mediální zákon, § 10 
27 Mediální zákon, § 45 a § 135 
28 Mediální zákon, § 42 
29 BETZEL, M. 2006. Media System of the Netherlands. Study on Co-Regulation 
Measures in the Media Sector. (03/04). Dostupné také z: http://www.hans-bredow-
institut.de/webfm_send/352 
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Členem NPS se může stát organizace, která má prokazatelně 50 000 členů, trvalé 

členství v NOS zajišťuje 150 000 členů. Dalším požadavkem je, aby přispívali 

k pestrosti a zastupovali diverzitu světonázorů.30 

2.5. Požadavky kladené na média veřejné služby v Nizozemsku 

Mediální zákon definuje jako úkol médií veřejné služby poskytovat pestrou a 

vysoce kvalitní programovou nabídku v oblastech zpravodajství, kultury, vzdělávání a 

zábavy. 31 

 

V roce 2006 vydala vládní komise WRR32 upřesnění, které tento požadavek 

specifikovalo do šesti konkrétních cílů veřejnoprávního vysílání: 

 

 

1. Informovat o aktuálním dění, 

2. prezentovat názorovou škálu a nabízet prostor pro diskuzi, 

3. poskytovat praktické informace (spotřebitelský servis), 

4. umění a vzdělávání, 

5. kvalitní zábava, 

6. a mediální výchova. 

 

Neobhajitelným z hlediska veřejné služby se tak staly například středoproudé 

zábavní pořady nebo sportovní přenosy, které musela média veřejné služby přenechat 

svým komerčním protějškům. Upřesnění platilo do voleb v roce 2006, kdy jej nová 

vláda zrušila, v praxi se však jeho zrušení projevilo (až na obnovení vysílání 

sportovních přenosů) minimálně.  

 

NOS musí ze zákona vysílat zpravodajství o jednání nizozemského a evropského 

parlamentu, informovat o oslavách státních svátků, celospolečensky významných 

událostech a státních návštěvách. Veřejnoprávní rozhlas je dále povinen poskytovat 

informace pro rybáře, námořníky, zemědělce, pěstitele květin, řidiče a ranní okénko 

cvičení.  

                                                
30 Mediální zákon, § 13 
31 tamtéž 
32 Katsiera, I., 2008 
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2.6. Zajištění plurality názorů 

Vzhledem k úzkému propojení vysílatelů a jednotlivých názorových a 

politických skupin je klíčovou otázkou zajištění nestranného zpravodajství a přinášení 

vyváženého mixu pluralitních názorů.   

 

První směrnici, která zajišťovala vyváženost zpravodajství, nacházíme v roce 

1967 jako součást vysílacího zákona. Vycházela ze základního předpokladu, který 

vycházel z verzuilingu. Zjednodušeně by jej šlo shrnout tak, že pokud poskytneme 

různým názorovým skupinám možnost vysílat program dle jejich neregulovaného 

rozhodnutí, výsledkem bude mix názorů a postojů realisticky odrážející pluralitní 

složení společnosti.  

 

Dnes je pluralismus ochráněn v paragrafu 13c Mediálního zákona. Článek 40 

dále stanovuje, že každý vysílatel musí vytvářet program, který je obsahově vyhraněný 

a jeho přínosem je obohacení programové nabídky. Není tak možné, aby jeden názorový 

směr získával nadměrný prostor pro vysílání zakládáním nových vysílatelů.  

 

Pluralitu názorů zajišťuje zejména v předvolebním období i nařízení,33 podle 

kterého mají všechny politické strany alokován stejný čas ve vysílání bez ohledu na 

svou velikost. Nárok na tento čas má strana, která má alespoň jednoho zástupce 

v parlamentu. Nizozemsko má poměrný systém bez uzavírací klauzule, do vysílání se 

tak dostane i strana, která má podporu méně než jednoho procenta voličů.  

 

Dva týdny před dnem voleb je vysílací čas přerozdělen tak, aby odpovídal 

deklarované podpoře jednotlivých stran v nadcházejících volbách skrze volební 

průzkumy.34 Minimální čas vyhrazen nejmenším stranám (i neparlamentním, pokud o 

něj požádají), je v řádu minut, největší prostor je v řádu desítek minut. Placené reklamní 

spoty politických stran jsou povoleny.  

 

                                                
33 Mediální zákon, §39 
34 Tamtéž 
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Zajímavým prvkem nizozemského vysílacího systému je fakt, že médium 

veřejné služby je ze zákona povinné odepřít vysílací čas stranám, které mají v programu 

omezování lidských práv a svobod nebo stranám, jejichž představitel byl usvědčen z 

diskriminačního nebo rasistického chování.35 Příkladem aplikace tohoto nařízení je 

případ Centrumpartij, krajně pravicové strany, jejíž lídr byl odsouzen za své rasistické 

projevy a strana ztratila přístup do vysílání.  

2.7. Ochrana úředních jazyků 

Mediální dekret stanoví, že minimálně 50 procent programu vysílaného médii 

veřejné služby musí být v originále v nizozemštině nebo fríštině, úředních jazycích 

Nizozemska36. Poměr mezi oběma úředními jazyky však stanoven není. Fríština je tak 

v praxi uplatňována zejména ve 20 procentech vysílacího času, který musí být věnován 

menšinám. Regionální vysílatel Omroep Fryslân má denně vyhrazenu jednu hodinu 

vysílání, která probíhá ve fríštině. Jednou týdně vysílá hodinový pořad v tomto jazyce i 

Nederland 1. 

2.8. Financování 

Financování médií veřejné služby v Nizozemsku je smíšené. Reklama je v nich 

povolena. Vedle příjmů z ní získávají média finance ze státního rozpočtu, kam plynou v 

rámci daně z příjmů. Jednotlivé provincie rozhodují o tom, jakou část v nich 

odvedených daní určí ministerstvu jako dotaci vysílatelům. Nezávislost na vládě je 

garantovaná zákonem v podobě minimální dotace pro jednotlivé vysílatele.37 

2.9. Současná podoba vysílání veřejné služby v Nizozemsku 
Vysílatelé veřejné služby v Nizozemsku provozují televizní a rozhlasovou 

stanici NPO. Následující část této práce popisuje její produkci. Představí 3 televizní 

kanály, na kterých NPO vysílá, a podrobně popíše podobu jednotlivých stanic NPO a 

zmíní některé jejich programové dominanty. 

                                                
35 Tamtéž 
36 Mediální dekret, §16 
37 Zeinstra, H, 2003 
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2.9.1. Televizní kanály NPO 
 

V roce 2008 Mediální zákon zakotvil povinnost NOS vysílat na třech televizních 

kanálech.38 Vedle těchto NPO1, NPO2 a NPO3 vysílatelé zajišťují 2 internetové kanály 

pro děti pod názvem Z@ppelin a Z@pp. 

 

NPO1 je vlajkovou lodí televizního vysílání veřejné služby v Nizozemsku. 

Poskytuje po celý den proudové zpravodajství a publicistiku, v odpoledních a večerních 

hodinách kvalitní zábavnou a dokumentární tvorbu nebo například přenosy vrcholných 

sportovních akcí.  

 

NPO2 je určena pro náročnější publikum. Zaměřuje se zejména na kvalitní 

kulturní a dokumentární tvorbu a sama jako svou ambici uvádí „prohlubovat znalosti 

diváků, inspirovat jejich životy a uvádět aktuální dění do kontextu“.  

 

NPO3 definuje jako svůj cíl „pomoci mladým Nizozemcům definovat sebe 

sama, tvořit si názor a svobodně si zvolit cestu životem.“ Tento kanál nabízí prostor 

mladým tvůrcům, vysílá řadu talk shows a dokumentů o aktuálních tématech.  

 

NPO Z@ppelin je určena dětem do 6 let a NPO Z@pp školákům od šesti do 

dvanácti let života. Tento kanál vysílá mimo jiné i zpravodajské a publicistické pořady 

určené dětem.  

2.9.2. Rozhlasové stanice NPO 
 

NPO v současnosti vysílá na sedmi rozhlasových stanicích: NPO radio 1, NPO 

radio 2,  NPO radio 3FM, NPO radio 4, NPO radio 5 a NPO radio 6. 

                                                
38 ,. 2009. Verbinden, Verrijken, Verrassen: consesiebeleidsplan 2010 - 2016. Npo.nl 
[online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
http://assets.www.npo.nl/uploads/media_item/media_item/64/28/concessiebeleidsplan_
2010-2016-1410773320.pdf 
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2.9.3. NPO Radio 1 
 

NPO Radio 1 je zpravodajsko-publicistická stanice, která se ve svém vysílání 

tematicky věnuje zejména aktuálnímu dění a sportu.  Mezi významné pořady patří: 

• 1	   op	   straat	   –	   pořad,	   při	   kterém	  moderátor	   objíždí	   království	   v	   pojízdném	  

studiu	  a	  diskutuje	  o	  aktuálních	  zprávách	  s	  občany.	  	  

 

• ARGOS	   –	   investigativně	   publicistický	   pořad,	   který	   vedle	   klasické	  

investigativní	   činnosti	   představuje	   posluchačům	   i	   principy	   žurnalistické	  

práce.	  	  

 

• De	   kennis	   van	   Nu	   –	   Pravidelné	   večerní	   rozhovory	   s	   vědci	   a	   osobnostmi	  

veřejného	  života	  diskutujícími	  novinky	  ze	  světa	  vědy.	  

2.9.4. NPO Radio 2 
 

Stanice nizozemského rozhlasu s pořadovým číslem 2 je tradiční rodinná stanice. 

Vysílá převážně populární hudbu s velkým podílem národní produkce, nabízí i široké 

množství mluveného slova a zábavních pořadů. 

2.9.5. NPO Radio 3FM 
 

Hudební stanice pro mladé. Vysílá převážně různé hudební mixy uváděné a 

komentované DJi.  

2.9.6. NPO Radio 4 
 

Čtvrtá stanice nizozemského rozhlasu vysílá zejména klasickou hudbu, a to jak 

díla klasiků, tak i moderní tvorbu z této oblasti.  

2.9.10. NPO Radio 5 
Specifický formát nabízí pátá stanice nizozemského rozhlasu veřejné služby. 

Během dne hraje muziku ze 60. a 70. let, zatímco večer nabízí diskuzní formáty, besedy 

a dokumenty z oblastí, jako je náboženství, filozofie ale i moderní subkultury. Během 

této noční doby nabízí prostor ve vysílání i přímo politickým stranám. 
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2.9.11. NPO Radio 6 
Hudební stanice vysílající zejména klasiku a jazz. 

 

2.10. Shrnutí 
 

Nekonvenční nastavení systému vysílání veřejné služby v Nizozemsku přímo 

souvisí s nezvyklým historickým vývojem tamější společnosti. Vysílání zajišťuje 

prostřednictvím jedné zastřešující organizace řada vysílatelů reprezentujících jednotlivé 

společenské, náboženské a názorové skupiny obyvatel. Financování je zajišťováno skrze 

státní rozpočet, dohled nad vysíláním má nezávislá komise, která je jmenována na návrh 

ministra.  

 

Pluralita, vyváženost a objektivita vysílání je v nizozemském systém zajištěna 

rozdělováním vysílacího času mezi jednotlivé vysílatele. Vychází se z toho, že pokud 

bude reprezentativně rozdělen vysílací čas mezi jednotlivé skupiny, bude výsledný 

obsah ve svém celku reprezentativně odrážet heterogenní strukturu nizozemské 

společnosti.  

 

Vysílání NPO tak nemá ambici přinášet objektivní komunikáty, nýbrž ve 

výsledku přinést směsici subjektivních prezentací skutečnosti tak, aby jejich vzájemný 

mix prezentoval názory společnosti jako celku.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že takto nastavený systém se vyznačuje vysokou 

měrou diversity, jak ji popisuje Hoffmann-Riem. Za povšimnutí také stojí, že oproti 

většině ostatních systémů audiovizuálního vysílání v Evropě nabízí velkou diversitu 

nejen divákovi, ale i komunikátorům.
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3 Rozhlasové vysílání veřejné služby v České republice 
 

Rozhlasové vysílání veřejné služby v České republice zajišťuje Český rozhlas. 

Ten vznikl spolu s Českou republikou 1. 1. 1993. Svým fungováním navazuje na 

rozhlas Československý, jemuž zejména se budeme věnovat v následující části textu. 

 

3.1. Historie rozhlasového vysílání v České republice a 
Československu 
 

Historický vývoj Československého rozhlasu nemohly neovlivnit různé 

historické etapy, kterými Československo v průběhu 20. století prošlo. Následující část 

práce popisuje vznik a vývoj rozhlasového vysílání v Československu zejména z úhlu 

normativního prostředí a historickými událostmi se zabývá jenom do té míry, do jaké 

měly vliv na toto prostředí.  

 

Vzhledem k tomu, že v období mezi lety 1938 a 1989 bylo území dnešní České 

republiky pod vládou více či méně totalitních režimů, a je tedy ke komparaci 

s demokraticky vyvíjejícím se Nizozemskem nerelevantní, zaměří se následující 

kapitoly na období meziválečné a postkomunistické. 

 

3.1.1. Počátky rozhlasového vysílání 
 

Na rozdíl od Nizozemska, které bylo v první světové válce neutrální, se 

Československo muselo v období 20. let vypořádat zejména s obnovou válkou zničené 

ekonomiky.39 Přestože české země v tomto období představovaly jeden 

z nejrozvinutějších regionů Evropy, Slovensko a Podkarpatská Rus patřily spíše 

k regionům zaostalejším, a dalším důležitým úkolem meziválečného hospodářství tak 

byla i modernizace této východní poloviny Československa. V obou částech země 

probíhala například rychlá elektrifikace (zejména měst) a rozvoj průmyslového sektoru.  

 

                                                
39 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, Eva. 2003. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 667 s. ISBN 80-867-6200-9. S. 14 
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Problematická infrastruktura ovlivnila i počátek rozhlasového vysílání 

v Československu. Zahájeno bylo 18. května 1923 z popudu československé rozhlasové 

společnosti Radiojournal, založené společností Radioslávie, vyrábějící rozhlasové 

přijímače, Milošem Čtrnáctým, novinářem listu Národní politika, a Eduardem 

Svobodou, postavou Československého filmového průmyslu, který chtěl do středu 

Evropy aplikovat zkušenosti nabyté z cest po USA.40 

 

Společenský rozkvět, který nastal v polovině 20. let 20. století spolu s širokým 

rozmachem kultury zajištěným demokratickou povahou státu, významně přispěl k tomu, 

že role Radiojournalu byla zejména kulturně-vzdělávací. 41  

 

První legislativní úprava rozhlasového vysílání v Československu se objevuje na 

jaře 1924 v podobě vládního nařízení, které určovalo licenční podmínky jak pro 

vysílatele, tak pro posluchače. Ministerstvo pošt a telegrafů získalo možnost přidělovat i 

odebírat koncesi nejen k vysílání, ale i poslechu rozhlasu. 42 

 

Zatímco počátky rozhlasového vysílání v Nizozemsku byly financovány 

zejména příslušníky jednotlivých společenských skupin, Radiojournal získával finance 

skrze koncesionářské poplatky, reklamu a prodeje rozhlasových příjmačů.43 

 

3.1.2 Vliv státu na obsah vysílání rozhlasu v druhé polovině 20. Let 
 

Od roku 1925 se rozhodujícím podílníkem prostřednictvím České pošty stal stát. 

Silné postavení v řídicích orgánech získala zejména Agrární strana, která od roku 1926 

iniciovala vznik zemědělského rozhlasu vysílajícího v rámci Radiojournálu.44  

 

Toto vysílání obhajovala tím, že zemědělská část obyvatelstva má jiné zájmy a 

jiné kulturní preference než převážně městští posluchači radiožurnálu. Zemědělský 

rozhlas přinášel zábavu, vzdělávání i informace o aktuálním dění z pozic venkovských 

zemědělců, respektive Agrární strany.  

                                                
40 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 17 
41 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 29 
42 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 28 
43 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 29 
44 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 81 
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Obdobnou formou svůj vliv na vysílání Radiojouralu uplatňovali i sociální 

demokraté (prostřednictvím Dělnického rozhlasu), nebo Československá živnostenská 

obchodnická strana středostavovská skrze svůj Rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti. 

Značný vliv (přestože spíše neformální) měla i takzvaná hradní skupina.45 Komunisté a 

národní demokraté vliv na rozhlas neměli, přestože jejich podpora mezi obyvatelstvem 

rozhodně nebyla zanedbatelná.  

 

S vládní politikou bylo vysílání Radiojournalu propojeno i skrze státní 

zpravodajskou  agenturu ČTK, která na jedné straně striktně dodržovala postoje státu 

například v zahraničních otázkách a na straně druhé přímo připravovala zpravodajství 

pro rozhlasové vysílání.  

 

Nedílnou součástí práce tehdejších redaktorů byla i cenzura, která byla přímo 

zakotvena v pracovních smlouvách zaměstnanců rozhlasu.46  

 

Zatímco tedy ve dvacátých letech vzniká nizozemské rozhlasové vysílání skrze 

jednotlivé názorové proudy a reprezentuje všechny tehdy relevantní skupiny obyvatel a 

stát jej pouze moderuje prostřednictvím regulace vysílacího času jednotlivých 

vysílatelů, Československý rozhlas vzniká jako apolitický a jeho založení je vedeno 

hlavně ekonomickými zájmy a ambicemi vzdělávat, vychovávat a kulturně pozvedat 

posluchače. Postupně se však o čas před mikrofonem začínají utkávat tehdy vládnoucí 

strany, aniž by nabídly stejný prostor tehdejší opozici. 

3.1.3 Československý rozhlas ve 30. Letech 
 

Politický tlak na vysílání Radiojournalu se projevuje zejména ve třicátých letech, 

a to postupně sílícím vlivem hradní skupiny, ale i různých dalších nátlakových skupin.47 

Hlavně ve druhé polovině desetiletí dochází například k výměnám pořadů (literární 

půlhodinku nahrazuje proslov zemědělského funkcionáře, Marconiho oslava fašismu 

vystřídala přednášku o Maximu Gorkém, a podobně). 

                                                
45 MARŠÍK in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 56 
46 HRAŠE in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 93 
47 HRAŠE in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 96 
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Ve vysílání nadále zůstávají odborné rozhlasy, z nichž nejsilnější pozici má 

zemědělský rozhlas (v roce 1938 vysílá 7 hodin týdně, tedy o dvě hodiny více než 

dělnický se třemi hodinami a živnostenský se dvěma hodinami týdně dohromady).48 

 

Od roku 1930 začíná i cizojazyčné vysílání československého rozhlasu, když se 

ve vysílání objevuje vysílání pro německojazyčnou menšinu.  Jeho podoba však 

postupně narážela na sílící vliv německého nacionalismu v pohraničí. Od třicátých let se 

také objevuje vysílání do zahraničí.  

 

Do zahraničí předválečný rozhlas vysílal v několika okruzích - pro Ameriku a 

pro Evropu (v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, vlámštině a rumunštině). 

Jednalo se o několikahodinové úseky vysílání na krátkých vlnách, které vždy 

obsahovaly i krátké zpravodajské relace.49 

 

3.1.4 Rozhlasové vysílání veřejné služby po roce 1990 
 

Změny nastartované 17. listopadem 1989 získaly v oblasti médií legislativní 

zakotvení 31. července 1990, kdy federální shromáždění zrušilo Federální úřad pro tisk 

a informace, cenzurní orgán období normalizace. 50 

 

Realita předběhla práci zákonodárců, i co se týká vzniku duálního systému 

vysílání, když v lednu 1990 podepsal ředitel Českého rozhlasu Karel Starý navzdory 

nesouhlasu vlády dohodu o spolupráci s francouzskou rozhlasovou stanicí Europe 2.51 

Parlament schválil i šíření signálu Svobodné Evropy na území státu, další vznik 

mediální legislativy zbrzdily kompetenční spory a na konci roku 1990 

v Československu začalo bez licence vysílat několik malých rozhlasových stanic (Radio 

Stalin a další).  Onen kompetenční spor měl za výsledek i vznik výrazně 

samostatnějšího Českého rozhlasu.  

                                                
48 HRAŠE in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 93 
HRAŠE in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 129 
49 HRAŠE in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 132 
50 MORAVEC in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 399 
51 MORAVEC in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 400 
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Formálně vznik Českého rozhlasu završil až rozpad Československa 31. 12. 

1992. Ústava nového státu garantovala svobodu slova. Nový stát prostřednictvím vlády 

pohlížel na objektivitu médií optikou ekonomického liberalismu a za jejího garanta 

považoval konkurenční prostředí volného trhu.52 Došlo tak k masivnímu nárůstu počtu 

soukromých rozhlasových stanic. 

3.2. Normativní prostředí rozhlasového vysílání veřejné služby 
v České republice 

 
Zatímco v Nizozemsku zajišťuje vysílání veřejné služby prostřednictvím řady 

vysílatelů jedna organizace, NPO, která se řídí Mediálním zákonem a Mediálním 

dekretem, v České republice jej zajišťují organizace dvě - Česká televize a Český 

rozhlas. Z právního hlediska zajišťují jejich fungování zejména 3 zákony: 

 

• 484/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o Českém 

rozhlasu 

• 483/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České 

televizi 

• Zákon č. 231/ 2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 

V oblasti rozhlasového vysílání svěřují tyto dokumenty dohled nad vysíláním 

Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Technické zámezí 

spolu s licenční problematikou je pod kontrolou Českého telekomunikačního úřadu.  

 

Oproti nizozemskému modelu jmenování členů kontrolních orgánů, kdy jejich 

členy vybírá ministr, jsou členové českých mediálních rad voleni a odvoláváni 

poslaneckou sněmovnou na základě návrhů významných organizací.53 Volitelnost osob 

do rady je upravena stejně jako v případě Nizozemska, členové rady však nad rámec 

tamější úpravy nesmějí být ani funkcionáři politických stran či hnutí. Funkční období 

radních je šestileté, přičemž každé dva roky se mění jejich třetina. 

 

                                                
52 MORAVEC in JEŠUTOVÁ, 2003, s. 402 
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Základním úkolem rady ČRo je kontrolovat činnost Českého rozhlasu v oblasti 

hospodaření a naplňování úkolů veřejné služby. Zároveň za Český rozhlas předkládá 

parlamentu Kodex Českého rozhlasu a dohlíží na jeho plnění.  

 

Zatímco Nizozemsko podmiňuje členství v tamější NPS počtem členů dané 

organizace a diverzity celé NPS, český zákon formuluje požadavky na organizaci, která 

navrhuje členy RČRo jako organizace a sdružení představující kulturní, regionální, 

sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a 

národnostní zájmy, tedy bez ohledu na počet jejich členů. 

3.3. Požadavky kladené na médium veřejné služby v České 
republice 

 
V porovnání s nizozemským akcentuje český zákon v tom, jak popisuje veřejnou 

službu, v mnohem větší míře národní témata. Zákon o Českém rozhlase totiž 

v paragrafu 2 stanoví, že úkoly médií veřejné služby jsou zejména: 

 

Poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace 

pro svobodné vytváření názorů a přispívat k právnímu vědomí obyvatel České 

republiky. Dále má rozvíjet kulturní cítění obyvatelstva a posilovat jejich národní 

identitu.  

 

Zákon dále stanoví, že Český rozhlas má vytvářet a šířit program pro všechny 

skupiny obyvatel. Tento program má reflektovat pestrost složení obyvatelstva. Tím má 

nejen budovat tolerantní společnost, ale také ji stmelovat. Snaha o stmelování 

společnosti není v nizozemské právní úpravě stanovena.   

  

Odlišně od nizozemského zákona upravuje i obsah programu. Zatímco 

nizozemský mediální zákon taxativně jmenuje témata, kterým se musí vysílání věnovat, 

český zákon o Českém rozhlasu hovoří o obsahu vysílání spíše z hlediska žánrového. 

Rozhlas veřejné služby podle něj má vysílat zejména publicistiku, zpravodajství, 

dokumenty, uměleckou a dramatickou tvorbu, sportovní a zábavní pořady nebo tvorbu 

pro děti a mládež.  

                                                                                                                                          
53 §4 Zákona o Českém rozhlase a §4 Zákona o České televizi 
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Pluralita názorů je v Českém prostředí zakotvena v zákoně. Garantuje ji 

nezávislá editoriální politika a dohled nad skutečnou vyvážeností a pluralitou ve 

vysílání náleží Radě Českého rozhlasu. 

3.4. Financování 
 

Na rozdíl od NPO nedostává Český rozhlas finance skrze státní rozpočet, ale 

přímo od posluchačů v podobě koncesionářských poplatků, které vybírá přímo. Výběr 

rozhlasových poplatků a jeho pravidla zakotvuje zákon o rozhlasových a 

televizních poplatcích. Minoritní část financí získává vlastní obchodní činností a 

ve velmi omezené míře z reklamy. Stát je o hospodaření médií veřejné služby 

informován prostřednictvím výročních zpráv, které mu předkládá každoročně rada 

každého média. 

3.5. Zajištění plurality názorů 
 

Jedním z primárních úkolů rozhlasu je poskytování objektivních, ověřených a ve 

svém celku vyvážených informací.54 Zatímco nizozemský systém poskytuje vysílací 

prostor jednotlivým vysílatelům na základě jejich názorů, Český rozhlas je ze své 

podstaty nezávislý. Jak uvádějí předchozí kapitoly, Nizozemci spoléhají na proporční 

rozdělování vysílacího času a kvótním systémem poskytují vysílací prostor maximálně 

pestré směsici názorů, Český rozhlas volí systém konzervativnější.  

 
Vedle institucionální nezávislosti Rozhlasu, která je zajištěna zejména 

financováním prostřednictvím koncesionářských poplatků mimo státní rozpočet a ze 

zákona nezávislou Radou ČRo, se v oblasti zpravodajství rozhlas pro zajištění plurality 

a vyváženosti informací spoléhá zejména na editoriální strukturu.  

 

Pluralitu v předvolebním období zajišťuje rozhlas skrze předvolební debaty, kdy 

poskytuje kandidujícím subjektům prostor prezentovat své názory, program a vize, a 

konfrontovat je přímo s protikandidáty. Do debat jsou zvány subjekty, které na základě 

předvolebních průzkumů mají šanci ve volbách uspět. Přímo v zákoně je také stanoven 

                                                
54 §2, odst. 2 Zákona o Českém rozhlase 
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čas, který musí Rozhlas alokovat pro předvolební spoty jednotlivých uskupení. Tento 

čas je mezi jednotlivá uskupení rozdělen rovným dílem.  

3.6. Současná podoba rozhlasového vysílání veřejné služby 
v České republice 

 
Český rozhlas aktuálně vysílá na osmi celoplošných, 12 regionálních a několika 

zahraničních stanicích.55 Tato kapitola představí a popíše jednotlivé celoplošné stanice a 

seznámí čtenáře s jejich programovými dominantami hlavně z hlediska zpravodajské a 

publicistické práce. 

3.6.1 Radiožurnál 
 

Zpravodajsko-publicistická stanice Radiožurnál přináší zprávy z ekonomiky, 

politiky, kultury i sportu. Vysílá převážně proudové zpravodajství a aktuální rozhovory. 

Vedle něho je nejvýraznějším pravidelným pořadem Šedesát minut – hodinový pořád 

nabízející sérii rozhovorů na aktuální téma.  

3.6.2 Dvojka 
 

Tradiční rodinná stanice, zaměřuje se na publicistiku, mluvené slovo a tvorbu 

pro děti. Mezi její programové dominanty patří: 

• Jak	   to	  vidí	  –	  Pořad	  poskytuje	  v	  pravidelném	  čase	  významným	  osobnostem	  

společenského	  dění	  prostor	  komentovat	  aktuální	  události.	  

• Jak	   to	   vidíte	   –	   Diskuzní	   pořad	   připomínající	   různá	   historická	   výročí	   a	  

aktuální	  dění.	  

• Kontakt	  dvojky	  -‐	  Diskuzní	  pořad	  na	  aktuální	  témata	  z	  oblasti	  zdravotnické,	  

právní,	  vědecké,	  politické	  i	  sociální.	  

• Noční	   Mikrfórum	   –	   Atypický	   formát	   rozhovorů,	   který	   umožňuje	  

prostřednictvím	  telefonu	  a	  moderních	  technologií	  interakci	  posluchačů.	  	  

3.6.3. Vltava 
 

                                                
55 Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014. 2015. Český 
rozhlas [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://media.rozhlas.cz/_binary/03349705.pdf 



   

 

32 

  

Stanice zaměřená na kvalitnější kulturu. Vysílá klasickou hudbu, moderní 

alternativu, dramatickou tvorbu nebo četbu na pokračování.  

3.6.4. Plus 
 

Stanice vysílající pouze část dne, Český rozhlas Plus, přináší analytickou 

publicistiku, rozhovory, reportáže, komentáře, diskuze, interaktivní pořady, aktuální 

dění v širších souvislostech, informace z politiky, vědy, byznysu nebo společnosti. 

Mezi nejvýraznější programové pilíře patří: 

 

• Laboratoř	  –Pořad,	  ve	  kterém	  vědci	  a	  herci	  komentují	  novinky	  ze	  světa	  vědy.	  

• Za	  hranou	  –	  Pravidelný	  pořad	  zabývající	  se	  etickými	  a	  morálními	  dilematy	  

dneška.	  

• Den	  podle	  –	  Pořad,	  ve	  kterém	  novinářské	  osobnosti	   spolu	  s	  hosty	  hodnotí	  

podstatné	  události	  daného	  dne.	  

• Radioforum	   –	   Každodenní	   interaktivní	   pořad,	   kde	   posluchači	   diskutují	   o	  

aktuálních	  tématech.	  

3.6.5. Radio Wave 
 

Nestředoproudá stanice pro mladé posluchače. Hraje zejména progresivní hudbu 

a snaží se otevírat diskuzi o kontroverzních a aktuálních tématech, jako jsou alternativní 

životní styly, problémy menšin nebo duševně nemocných.  

3.6.6. Radio Junior 
 

Stanice pro dětské posluchače. Dramatická a hudební tvorba pro děti a mládež. 

3.6.7. D-dur 
Stanice zaměřená ryze na klasickou hudbu.  

3.6.8. Jazz 
Digitálně šířená stanice zaměřená na klasickou i moderní jazzovou hudební 

produkci.  

3.7. Shrnutí 
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Vysílání veřejné služby v českém prostředí je do značné míry ovlivněno 

zkušenostmi západoevropských modelů. Český rozhlas a televize jsou zřízeny zákonem, 

který zajišťuje jejich nezávislost z hlediska financování i dohledu. Ten je svěřen do 

rukou veřejnosti prostřednictvím rady, jejíž členy volí poslanecká sněmovna na základě 

návrhů občanských sdružení a spolků.  

 

Pluralita, vyváženost a objektivita vysílání je v českém systém zajištěna 

nezávislou editoriální politikou obou organizací. Českou mediální krajinu v 

devadesátých letech také výrazně ovlivnila tendence maximálně liberalizovat mediální 

trh, a touto konkurencí zajistit objektivitu a rozmanitost mediální produkce.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že český systém odpovídá oproti nizozemskému 

mnohem více obecné definici a požadavkům, které jsou zpravidla na média veřejné 

služby kladeny. Oproti nizozemskému systému tuzemský do mnohem větší míry 

akcentuje požadavek na objektivitu prezentovaných komunikátů a je zaměřen ryze na 

diverzitu z hlediska příjemce.  

 

Je také zajímavé, že přestože je Český rozhlas jedna instituce s výrazně 

monolitičtější strukturou, než jak je tomu u tvůrců vysílání veřejné služby 

v Nizozemsku, při pohledu na charakteristiku stanic obou médií a jejich programové 

schéma, je nutné přiznat, že Český rozhlas nabízí výrazně širší a pestřejší nabídku oproti 

rozhlasu nizozemskému. Zatímco v Nizozemsku jsou v podstatě 4 stanice rozhlasu 

veřejné služby hudební, Český rozhlas nabízí mnohem širší paletu publicistických i 

dramatických žánrů, aniž by přitom opomíjel témata menšinová, nebo opomíjel 

žánrovou pestrost v oblasti hudby. 
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Závěr 
Média veřejné služby je možné posuzovat z mnoha pohledů. Jejich vnímání, 

fungování i podoba jsou v každé zemi jedinečné tak, jako je jedinečná každá společnost. 

Tím, že jejich vznik a vývoj je nedílnou součástí a odrazem vývoje společnosti jako 

takové, nabízí studium těchto institucí cenný vhled nejen do podoby mediální krajiny v 

dané zemi, ale zároveň umožňuje pochopit, jaké hodnoty jsou pro danou zemi 

podstatné, co tato společnost vnímá jako důležité a kvalitní, a zároveň jak společnost 

vnímá sebe samu.  

 

Nizozemská společnost byla v rámci Evropy vždy specifická. Nikdy se zde 

nevyvinula klasická feudální společnost. Již ve středověku měly provincie v deltě Rýna 

výrazně měšťanský charakter. To v souvislosti s velkým zaměřením ekonomiky na 

obchod vedlo k nebývalé toleranci vůči přistěhovalcům a lidem s jiným náboženským a 

společenským pohledem na svět. K tomu, aby společnost fungovala, bylo nutné dělit 

společnost dle těchto vertikál a začínáme hovořit o rozsloupcování – verzuilingu. 

 

Oproti tomu česká společnost byla v období novověku součástí Rakouska, 

respektive Rakouska-Uherska. Tento centralistický státní útvar v období po třicetileté 

válce tlačil české země k náboženské jednotě, a zároveň stál na pevných feudálních 

základech. Společnost tak byla sice rozdělena na vrstvy horizontálně (tedy na 

panovníka, šlechtu a poddané, později klasické občany), přesto, ačkoli národnostně byla 

země poměrně pestrá, společensky fungovala patrně homogenněji než ta nizozemská. 

 

Tento rozdíl se nemohl neodrazit na podobě, v jaké vzniklo v obou zemích 

rozhlasové vysílání. Zatímco v Nizozemsku stály u jeho zrodu jednotlivé politické 

skupiny, v Československu měly klíčový vliv na zahájení rozhlasového vysílání vyšší 

vrstvy, které si kladly za cíl národ kulturně pozdvihovat. Tento rozdíl nalezneme v obou 

pojetích dodnes. 

 

Zatímco nizozemský systém dodnes stojí na organizacích zastupujících 

jednotlivé společenské skupiny, tuzemský systém má ze zákona stanovenou nezávislou 

organizaci, která vysílání veřejné služby zajišťuje. Výrazným rozdílem je také to, že 
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zatímco v Česku stát do financování médií veřejné služby nezasahuje, v Nizozemsku 

rozděluje finanční prostředky jednotlivým vysílatelům skrze státní rozpočet.  

 

V obecné rovině lze vnímat rozdíl mezi oběma modely jako projev dvou 

možných pohledů na objektivní informování o realitě. Zatímco český systém stojí na 

snaze a potřebě informovat objektivně, nizozemský systém vychází z toho, že 

objektivních pohledů je mnoho a realistickou podobu společnosti a dění získáme tím, že 

proporčně správně poskytneme prostor pro vyjadřování názorů jednotlivým skupinám. 

Zatímco český systém se tedy snaží popisovat realitu prostřednictvím co možná 

nejrealističtějších obrazů, nizozemský systém spoléhá na to, že ukáže-li vyvážený mix 

subjektivních pohledů, bude tento mix ve výsledku objektivní. 

 

Zatímco český systém také nabízí různorodost (dle Hoffmanna-Riema) spíše z 

hlediska příjemce, nizozemský ze své podstaty slouží hlavně k uplatňování práva na 

svobodu slova všem relevantním účastníkům bez rozdílu. Paradoxně však Český rozhlas 

oproti nizozemskému, kde převládají zejména hudební stanice, mnohem vice akcentuje 

žánry mluveného slova, stejně jako poměrně velkou část vysílacího času věnuje 

menšinovým tématům. Otázkou zůstává, zda vysílání zaměřené na menšinová témata ze 

své podstaty nebrání integraci menšin tím, že je ukazuje jako něco zvláštního, čemu 

většina vymezuje “svůj” čas, a zda tedy není ve své podstatě vysílání připravované 

jednotlivými skupinami obyvatel pro většinovou společnost v konečném důsledku 

mnohem více podporující multikulturalismus a interkulturalismus než segregované 

vysílání menšin menšinám.  

 

 

 
 

 

Summary 
Public service media can be viewed from many perspectives. Reception, 

operation and even work of public service media are unique in each country as well as 

each society is unique. Establishing and development of public service media is deeply 

connected to development of society.  In this way, study of public service media offers a 
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valuable insight not only into media landscape of studied countries, but also into shared 

values of the society as well as the societies' reception of itself.   

  

Dutch society has always been specific in European context. Classic feudal 

society had never been established there. The low countries had already had strongly 

bourgeois characteristic during the medieval times. This fact together with service-

oriented economy lead to unprecedentedly tolerance towards immigrants and between 

religious and political views. In order to keep the country working, a vertical division of 

society appeared – verzuilng.  

   

Czech society, on the other hand, was part of the Austria (Austria-Hungary). 

This central-ruled state was pushing Czech lands towards religious unity and had a 

strong feudal base. Even though society was divided horizontally and of the high 

national diversity, as a whole it was probably more homogenous than the Dutch one.   

  

This difference had to have an impact to the radio broadcasting in both countries. 

In the Netherlands it was based on activity of the political and religious groups activity, 

in Czechoslovakia, radio broadcasting was introduced thanks to higher classes of 

society in order to enrich the nation in a cultural way. This difference can be found in 

both systems till today.   

  

While the Dutch system is based on organizations representing separate groups, 

Czech system is based on an independent organization. The Czech radio has funding 

independent on state, the Dutch radio is funded through the state budget.   

  

In general, this difference can be seen as a sign of two possible views of 

objectivity. Czech system is based on the need of objective information, the Dutch 

system is based on multiple variants of objectivity . In the Dutch model, realistic and 

true picture of the society can be seen, when we offer the space to express their opinions 

to different groups. 
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