
v hod. v % v hod. v % v hod. v %

evropská tvorba* 1526 94,1 1625 80,8 3152 86,7
neevropská tvorba 96 387 483

celkový vysílací čas 1622 100 2013 100 3635 100

evropská nezávislá tvorba** 349 21,5 422 21,0 771 21,2
evropská ostatní tvorba 1177 1203 2381

celkem evropská tvorba 1526 1625 3152

evropská nezávislá současná tvorba*** (=>r. 2009) 127 36,5 236 55,9 363 47,1
evropská nezávislá ostatní tvorba 222 186 408

celkem evropská nezávislá tvorba 349 100 422 100 771 100

2. čtvrtletí 2013

evropská tvorba* 1584 96,4 1697 83,6 3281 89,3
neevropská tvorba 59 334 393

celkový vysílací čas 1644 100 2031 100 3675 100

evropská nezávislá tvorba** 371 22,5 450 22,1 820 25,0
evropská ostatní tvorba 1214 1247 2461

celkem evropská tvorba 1584 1697 3281

evropská nezávislá současná tvorba*** (=>r. 2009) 126 34,0 263 58,4 389 47,4
evropská nezávislá ostatní tvorba 245 187 431

celkem evropská nezávislá tvorba 371 100 450 100 820,4 100

3. čtvrtletí 2013

evropská tvorba* 1537 93,6 1637 78,3 3174 85,0
neevropská tvorba 105 455 560

celkový vysílací čas 1642 100 2092 100 3734 100

evropská nezávislá tvorba** 410 24,9 442 21,1 851 22,8
evropská ostatní tvorba 1128 1195 2323

celkem evropská tvorba 1537 1637 3174

evropská nezávislá současná tvorba*** (=>r. 2009) 91 22,3 226 51,1 317 37,3
evropská nezávislá ostatní tvorba 318 216 534

celkem evropská nezávislá tvorba 410 100 442 100 851 100

4. čtvrtletí 2013

evropská tvorba* 1502 94,4 1723 83,0 3225 87,9
neevropská tvorba 88 353 442

celkový vysílací čas 1592 100 2076 100 3668 100

evropská nezávislá tvorba** 267 16,8 387 18,6 653 17,8

evropská ostatní tvorba 1236 1336 2572

celkem evropská tvorba 1502 1723 3225

evropská nezávislá současná tvorba*** (=>r. 2009) 84 31,6 211 55,0 296 45,4
evropská nezávislá ostatní tvorba 183 173 356

celkem evropská nezávislá tvorba 267 100 385 100 651 100

                            CELKEM rok 2013

evropská tvorba* 6150 94,6 6682 81,4 12832 87,2

neevropská tvorba 349 1529 1878

celkový vysílací čas 6500 100 8211 100 14711 100

evropská nezávislá tvorba** 1396 21,5 1700 20,7 3096 21,0

evropská ostatní tvorba 4754 4982 9736

celkem evropská tvorba 6150 6682 12832

evropská nezávislá současná tvorba*** (=>r. 2009) 429 30,7 936 55,1 1365 44,1

evropská nezávislá ostatní tvorba 967 762 1729

celkem evropská nezávislá tvorba 1396 100 1698 100 3094 100

* má být nadpoloviční z celkového vysílacího času, tj.z 1644/2031/3675 hod.

**  má být 10 % z celkového vysílacího času, tj. z 1644/2031/3675 hod.

* má být nadpoloviční z celkového vysílacího času, tj. z 1642/2092/3734 hod.

* má být nadpoloviční z celkového vysílacího času, tj. z 1592/2076/3668 hod.

*** má být 10 % z plochy evropské nezávislé tvorby, tj. z 410/442/851 hod.

*** má být 10 % z plochy evropské nezávislé tvorby, tj. z 371/450/820 hod.

**  má být 10 % z celkového vysílacího času, tj. z 1642/2092/3734 hod.

* má být nadpoloviční z celkového vysílacího času, tj. z 6500/8211/14711 hod.

**  má být 10 % z celkového vysílacího času, tj. z 6500/8211/14711 hod.

Z ust. § 42 zák.č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro Českou televizi povinnost 

tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. V souladu s ust. § 43 

téhož zákona je Česká televize povinna tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10% celkového 

vysílacího času každého svého programu a v souladu s ust. § 44 odst. 1 je povinna tam, kde je to proveditelné, zajistit, aby v rámci vysílacího času 

vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, 

aspoň 10 %. - Do celk. vys. času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se nezapočítává čas určený vysílání 

zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

**  má být 10 % z celkového vysílacího času, tj. z 1592/2076/3668 hod.

*** má být 10 % z plochy evropské nezávislé tvorby, tj. z 1396/1698/3094 hod.

*** má být 10 % z plochy evropské nezávislé tvorby, tj. z 267/385/651 hod.

* má být nadpoloviční z celkového vysílacího času, tj.z 1622/2013/3635 hod.

**  má být 10 % z celkového vysílacího času, tj.z 1622/2013/3635 hod.

*** má být 10 % z plochy evropské nezávislé tvorby, tj.z 349/422/771 hod.

2013 - Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize

1. čtvrtletí 2013
ČT1 ČT2 celkem

zdroj: Databáze odvysílaných pořadů, ČT


