
■ Adventní koncerty ● dlouhodob˘ charitativní a sbírkov˘ projekt a záro-
veÀ název cyklu pofiadÛ vysílan˘ch od roku 1991 o adventních nedû-
lích. U zrodu A. k., inspirovan˘ch mezinárodním projektem rakouské
televize ORF a Eurovize Licht ins Dunkel (Svûtlo do temnoty), stál re-
Ïisér Jaromír Va‰ta, jehoÏ trval˘mi spolupracovníky se stali Marta
Kubi‰ová, TáÀa Fischerová a Jan Kaãer. Oznaãení A. k. bylo pÛvodnû
pracovní, pofiad se v prvních dvou letech naz˘val Vánoãní koncerty
Konta dobré vÛle. Finanãní dary motivované A. k. pfiispívají k uleh-
ãení Ïivota du‰evnû, tûlesnû ãi sociálnû postiÏen˘ch. Na jafie kaÏ-
dého roku âT pfiijímá návrhy humanitárních organizací na pomoc
konkrétním zafiízením, z nichÏ odborná komise vybere ãtyfii nejpros-
pû‰nûj‰í projekty. Za 10 let existence A. k. pomohly 46 humanitár-
ním organizacím, první roãník vynesl dva a pÛl milionu korun, v dal-
‰ích letech se v˘tûÏky pohybovaly kolem 7 milionÛ korun. 

■ Analogové televizní vysílání ● ‰ífiení televizních signálÛ pomocí
elektromagnetick˘ch vln prostfiednictvím analogov˘ch televizních
vysílaãÛ, urãen˘ch k pfiíjmu vefiejností v ‰ifrované nebo ne‰ifrované
podobû. ·ífien˘ televizní signál (modulaãní signál) obsahující infor-
maci o televizních programech je spojit˘ jak v ãase, tak v hodnotû.
Pro pfienos televizního signálu barevné televize se pouÏívají analo-
gové kompozitní pfienosové soustavy barevné televize NTSC ▼, PAL
▼, SECAM ▼nebo analogové komponentní pfienosové soustavy ba-
revné televize MAC ▼.

■ Archiv a programové fondy âeské televize (APF) ● v âR zafiazen mezi
archivy zvlá‰tního v˘znamu ve smyslu uchovávání a vyuÏívání ná-
rodního kulturního bohatství. APF âT se stal rovnûÏ správcem ar-
chivních fondÛ zaniklé âeskoslovenské televize (k 1. 1. 1993). APF je
zodpovûdn˘ za evidenci, dokumentaci, a vyuÏívání záznamÛ na
v‰ech typech nosiãÛ vznikajících v âT, tzn. za nákup, evidenci a pÛj-
ãování ãist˘ch i nahran˘ch profesionálních kazet s televizním mag-
netick˘m záznamem (TMZ) podle poÏadavkÛ v˘roby, za odbavování
TMZ do vysílání, popis a vkládání údajÛ do databází archivu, za vy-
hledávání a poskytování informací a re‰er‰í o televizních záznamech
pro interní i externí potfieby, za mazání záznamÛ bez trvalé archivní
hodnoty, péãi o filmy vyrobené v âT a zaji‰Èování v˘pÛjãek pfievza-
t˘ch pofiadÛ. Mimo to je v povinnostech APF starat se o zvukové zá-
znamy na úzk˘ch magnetofonov˘ch páskách, CD i v audioserveru
a peãovat o klasické písemné archiválie ve smyslu jejich inventari-
zace, ochrany a vyuÏívání. Ve fondech APF je uloÏeno celkem témûfi
200 000 hodin archivních záznamÛ, tedy 20 let vysílání 24 hodin
dennû. Za rok APF odbaví a zpûtnû pfiijme zhruba 300 000 záznamÛ
na v‰ech typech nosiãÛ. 

APF také peãuje o studijní knihovnu, která eviduje zhruba 22 000
knih a ãasopisÛ a za rok realizuje pfiibliÏnû 6000 v˘pÛjãek. 

Dlouhodobû je jedním z hlavních úkolÛ APF peãovat o uloÏené
fondy, sledovat jejich kvalitu, zaji‰Èovat pfiepisy záznamÛ na stárnou-
cích druzích nosiãÛ a udrÏovat krok s nov˘mi svûtov˘mi trendy
v technologii. 

Správa archivních fondÛ vyÏaduje znaãné finanãní investice,
v prvních letech âT zejména do v˘stavby a technologie odpovídají-
cích archivních depozitáfiÛ (1993 aÏ 1995 témûfi 36 milionÛ korun)
a restaurování po‰kozen˘ch nosiãÛ ãi nekvalitních záznamÛ, v letech

následujících hlavnû do pfiepisování na technicky kvalitnûj‰í nosiãe
analogové a digitální kazety Betacam a na nákup nov˘ch záznamo-
v˘ch médií. Archivní záznamy jsou uloÏeny v deseti archivních de-
pozitáfiích s odpovídajícími klimatick˘mi podmínkami, nejnovûj‰í je
depozitáfi barevn˘ch negativÛ, kde jsou filmy uchovávány pfii teplotû
6–8° C v podzemí âT. 

Dramaturgie APF zaji‰Èuje vysílání âT v reprízov˘ch ãasech: napfi.
v roce 2001 pfiipravil APF do vysílání 2039 pofiadÛ (s jejich reprízami
3304), coÏ je pfies 1300 hodin programu. APF slouÏí pfiedev‰ím po-
tfiebám v˘roby televizních pofiadÛ, ale zároveÀ mÛÏe b˘t vyuÏíván
podle pfiesnû stanoven˘ch podmínek i externími zájemci – spolupra-
cuje s oddûlením âT Telexport pfii prodeji kopií záznamÛ v âR i do
zahraniãí. APF poskytuje i sluÏby pro studijní a vûdecké úãely. 

APF âT je od roku 1992 ãlenem Mezinárodní organizace televiz-
ních archivÛ – FIAT, vedoucí APF je ãlenem Programové komise FIAT.

■ Asociace televizních organizací (ATO) ● zaloÏena 1. 3. 1997 âeskou
televizí, âeskou nezávislou televizní spoleãností, spol. s r. o. a Spo-
leãností Premiéra TV, a. s. jako kolektivní ãlen v rámci SdruÏení ko-
munikaãních a mediálních organizací (SKMO) ▼ s cílem pfiebrat 
závazky zadavatele t˘kající se prvního elektronického mûfiení sledo-
vanosti ▼ v âR. V prÛbûhu existence ATO byla její ãinnost roz‰ífiena
o zaji‰Èování a ochranu spoleãn˘ch zájmÛ fiádn˘ch ãlenÛ sdruÏení
(âeská televize, FTV PREMIÉRA, spol. s r. o., CET 21, spol. s. r. o.
a Asociace komunikaãních agentur âeské republiky) i v dal‰ích
oblastech souvisejících s provozováním televizního vysílání. ATO je
rovnûÏ zadavatelem nástupnického projektu elektronického mûfiení
sledovanosti pro období let 2002–2007 realizovaného spoleãností
Mediaresearch, a. s.

■ ATS (Average Time Spent – prÛmûrn˘ stráven˘ ãas) ● veliãina udáva-
jící prÛmûrnou denní délku sledování televize jednotlivcem, vyjad-
fiuje se v minutách. Sledování televize se definuje jako pfiítomnost
osoby v místnosti, v níÏ je zapnut televizor pfiiná‰ející program nû-
jaké televizní stanice, kabelového vysílání nebo program z videore-
kordéru, a pfiihlá‰ení této osoby pomocí peoplemetru ▼ ke sledo-
vání televizoru. Veliãina ATS má dvû podkategorie: ATS Total
udávající ãas tráven˘ u televizoru v‰emi potenciálními diváky a ATS
Relative udávající ãas tráven˘ u televizoru pouze faktick˘mi diváky.

■ ATSC (Advanced Television System Committee) ● digitální pfieno-
sová soustava barevné televize pojmenovaná podle stejnojmenné
mezinárodní neziskové organizace. Vznikla v USA (1995) a byla pfii-
jata jako standard digitální televize. Základním principem ATSC je
dosaÏení maximální redukce pfienosové rychlosti digitálního obra-
zového sloÏkového signálu pfii zachování poÏadované kvality. Na
rozdíl od soustavy DVB je zamûfiena na pfienos televizního obrazu
s vy‰‰í kvalitou.

■ Audience Share (podíl na publiku) ● veliãina mûfiení dûlby diváckého
zájmu mezi jednotlivé tv kanály; je odvozena od sledovanosti
a udává se v %. Share kanálu (nebo skupiny kanálÛ) pro urãitou mi-
nutu, urãitou cílovou skupinu divákÛ a kanál (nebo skupinu kanálÛ)
je podíl poãtu divákÛ této cílové skupiny sledujících urãit˘ kanál
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(nebo skupinu kanálÛ) v této minutû na celkovém poãtu divákÛ této
cílové skupiny sledujících televizi na v‰ech zkouman˘ch kanálech
v této minutû. Z minutov˘ch podílÛ na publiku lze odvodit napfi.
share kanálu pro del‰í ãasové úseky – typicky zejména pro jedno-
tlivé pofiady, pro ãtvrthodiny, ãásti dne, dny, t˘dny, pro reklamu na
tomto kanálu atp., pfiiãemÏ celkem, z nûhoÏ je share v procentech vy-
jádfien, je souãet jednotliv˘ch minutov˘ch údajÛ o poãtu divákÛ
v dané cílové skupinû na v‰ech zkouman˘ch kanálech bûhem zkou-
maného ãasového úseku ãi ãasov˘ch úsekÛ. Napfi. podíl na publiku
25 %, znamená, Ïe dan˘ ãasov˘ úsek sledovalo 25 z kaÏdé stovky di-
vákÛ trávících dan˘ ãas u televizorÛ. Ve stejném v˘znamu jako A. S.
b˘vá uÏíván také termín Market Share (podíl na trhu).

■ Autorská práva ● práva autorÛ, v˘konn˘ch umûlcÛ a v˘robcÛ (pod
souhrnn˘m oznaãením „autorská práva“) jsou chránûna zákonem ã.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorsk˘m a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ (autorsk˘ zákon). Rozumí
se jimi komplex práv osobnostních (právo na uvedení jména, rozho-
dování o zvefiejnûní díla, nedotknutelnost díla a dal‰í) a majetkov˘ch
(právo dílo uÏít nebo udûlit licenci k uÏití díla jiné osobû a dal‰í).

Poskytuje-li autor licenci k uÏití díla, dûje se tak vÏdy licenãní
smlouvou, z níÏ vyplyne, jak˘m zpÛsobem a v jakém rozsahu bude
dílo uÏito, v jakém ãase se tak stane a jaká autorovi náleÏí odmûna za
takové poskytnutí licence. Licenci lze poskytnout buì v˘hradnû
nebo nev˘hradnû v závislosti na zájmu smluvních stran na exkluzi-
vitû takového vztahu. V televizní praxi je pfiirozen˘m zájmem získat
licenci v˘hradní, licenãní smlouvy pak pfiedev‰ím fie‰í moÏnost uvá-
dûní v pfiíslu‰ném sjednaném poãtu repríz a placení odmûny napfi.
ve formû tantiémy, tzv. reprízného, které je odmûnou za kaÏdé odvy-
sílání díla ãi v˘konu.

NejbûÏnûj‰í je v praxi kontakt a sjednávání podmínek uÏití pfiímo
s autorem ãi s jeho agentem (agenturou).

Nûkteré zpÛsoby uÏití dûl, v˘konÛ ãi záznamÛ jsou v‰ak v praxi
pro jednotlivé nositele práv velmi tûÏké „ohlídat“ (napfi. uÏití hudby
jednotliv˘mi provozovateli rozhlasového vysílání). Proto je celosvû-
tovou praxí, Ïe taková práva spravuje (povinnû ãi na principu dobro-
volnosti) tzv. kolektivní správce, organizace, jejímÏ úkolem je takové
zpÛsoby uÏití sjednat ãi sjednat odmûnu pro nositele práv, odmûnu
od uÏivatelÛ vybírat a nositelÛm práv ji poukazovat. UÏivatelé dûl,
v˘konÛ ãi záznamÛ jsou ze zákona povinni sjednat smlouvou s ko-
lektivním správcem, podmínky uÏití dûl, v˘konÛ a záznamÛ a zpûtnû
hlásit kaÏdé uÏití díla, umûleckého v˘konu nebo záznamu a za uÏití
zaplatit sjednanou odmûnu.

Kolektivním správcem práv autorÛ hudby s textem i bez textu je
v âR Ochrann˘ svaz autorsk˘ (OSA), správcem práv v˘konn˘ch
umûlcÛ a v˘robcÛ je organizace Intergram – Nezávislá spoleãnost
v˘konn˘ch umûlcÛ a v˘robcÛ zvukov˘ch a zvukovû obrazov˘ch zá-
znamÛ, správcem práv autorÛ literárních, dramatick˘ch, hudebnû
dramatick˘ch, choreografick˘ch a dal‰ích dûl, v˘tvarn˘ch autorÛ 
– kameramanÛ, architektÛ, scénografÛ a dabingov˘ch reÏisérÛ je or-
ganizace Dilia, divadelní a literární agentura. 

âT vystupuje v autorskoprávních vztazích ve dvojjediné roli,
sama je totiÏ v˘robcem vlastních pofiadÛ a sama je rovnûÏ pfii vlast-
ním vysílání uÏívá.

■ Barevn˘ televizní signál ● oproti signálu ãernobílému – signál tfiíkaná-
lov˘, pro jehoÏ ‰ífiení by nemohly b˘t uÏity vysílaãe pro distribuci sig-
nálu ãernobílého. Navíc by takov˘to systém nebyl pouÏiteln˘ na
ãernobílé obrazovce, byl by nesluãiteln˘. Z tohoto dÛvodu je ze sig-
nálÛ R, G a B (▼ Princip barevné televize) vytvofien umûl˘ jasov˘ sig-
nál Y s plnou rozli‰ovací schopností (pouÏiteln˘ i na ãernobílé obra-
zovce), a dvû tzv. barvonosné rozdílové sloÏky R-Y a B-Y, které jiÏ
plnou rozli‰ovací schopnost mít nemusí, protoÏe lidsk˘ zrak má ome-
zenou schopnost vnímat barevné detaily. Takto upravené signály jiÏ
mohou b˘t pro vysílání nûjak˘m zpÛsobem sdruÏeny do jednoho,
tzv. kompozitního signálu. Podle zpÛsobu jak˘m jsou barevné sloÏ-
kové signály ▼ vkládány do jasového signálu nebo, jinak fieãeno za-
kódovány, rozli‰ujeme systémy NTSC ▼, SECAM ▼ a PAL ▼.

■ Celoplo‰né vysílání ● v neterminologickém chápání vysílání dosaÏi-
telné na celém území státu. Zejména se o c. v. hovofií v souvislosti
s pozemním (terestrick˘m) vysíláním ▼, u nûhoÏ nelze vlivem fyzi-
kálních zákonitostí ‰ífiení signálu a nerovností terénu dosáhnout
stoprocentního pokrytí televizním signálem ve standardní kvalitû
pfiíjmu. Naopak druÏicové (satelitní) vysílání ▼ je dokonale celo-
plo‰né, av‰ak jeho signál lze pfiijímat pouze satelitní soupravou.
K dosaÏení pozemního c. v. je nutná ucelená sada vysílacích frek-
vencí (kmitoãtÛ) ▼, které v âR pfiidûluje Rada pro rozhlasové a te-
levizní vysílání ▼, a vybudovaná síÈ pozemních vysílaãÛ. Pojem c. v.
byl v roce 2001 terminologizován Zákonem o provozování rozhlaso-
vého a televizního vysílání ▼. Podle nûj se rozumí „celoplo‰n˘m vy-
síláním rozhlasové a televizní vysílání, které mÛÏe pfiijímat alespoÀ
70 % obyvatel âeské republiky poãítan˘ch podle údajÛ vypl˘vajících
z posledního sãítání lidu. Aãkoliv metodika mûfiení pokrytí obyvatel-
stva signálem pro tento úãel není zákonem v˘slovnû stanovena, tato
nová definice teoreticky umoÏÀuje revidovat dosavadní sady frek-
vencí urãen˘ch k celoplo‰nému televiznímu vysílání. Celoplo‰né vy-
sílání âeské televize se opírá o znûní Zákona o âeské televizi ▼, kter˘
fiíká, Ïe „âeská televize…provozuje televizní vysílání dvou celoplo‰-
n˘ch televizních programÛ s vyuÏitím ãásti kmitoãtového spektra
umoÏÀujícího pokrytí území âeské republiky prostfiednictvím po-
zemních vysílacích rádiov˘ch zafiízení, popfiípadû jin˘ch technick˘ch
prostfiedkÛ.“

■ CIRCOM Regional ● evropské sdruÏení regionálních televizních studií
zaloÏené 1983. V souãasnosti má 376 regionálních studií velk˘ch
i mal˘ch vefiejnoprávních televizí z 38 zemí Evropy. Jeho posláním
je rozvoj nejrÛznûj‰ích forem spolupráce regionálních televizí: pro-
gramová v˘mûna v oblasti zpravodajství, dokumentárních, umûlec-
k˘ch a hudebních pofiadÛ, pofiadÛ pro dûti a mládeÏ; koprodukce
(i mnohostranné); workshopy, semináfie a praktická ‰kolení mla-
d˘ch tvÛrcÛ. SdruÏení kaÏdoroãnû (od r. 1990) udûluje cenu Prix
CIRCOM Regional za nejlep‰í evropsk˘ televizní pofiad. âlenství
v CR je placené. âT je od poãátku své existence zastoupena televiz-
ním studiem Ostrava.

■ Corporate Identity ● termín z oblasti Public Relations k oznaãení jednot-
né image, zahrnuje v‰echny vizuální, pfiípadnû zvukové a dal‰í
prvky, jimiÏ organizace prezentuje sebe a své produkty. âT se kromû
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loga prezentuje zejména pohybliv˘mi grafikami – tzv. identy, pfie-
hledy pofiadÛ bûhem vysílání, hlasateli a obrazov˘mi upoutávkami
(krátk˘mi sestfiihy z pofiadÛ). Mimo klasické vysílání se prvky C. I.
promítají rovnûÏ do grafiky Teletextu âT ▼, Internetu âT ▼ a v‰ech
tiskov˘ch v˘stupÛ – publikací âT ▼, inzerce v tisku apod. Grafické
prvky pro C. I. pro‰ly v˘vojem a promûÀovaly se. 1993 vznikl první
ucelen˘ systém geometrick˘ch tvarÛ pro odli‰ení kanálÛ, 1994 do-
staly identy podobu motivu orloje pro âT1 a architektonick˘ch prvkÛ
pro âT2, 1998 vznikl systém barevné identifikace kanálÛ v modré
pro âT1 a Ïluté pro âT2.

■ âasová pásma ● zpÛsob kategorizace denních ãasÛ pfii programovém
plánování a pfiípravû vysílacího schématu, reflektující zji‰tûné cho-
vání divákÛ v prÛbûhu jednotliv˘ch dnÛ t˘dne. âasov˘ úsek, pásmo,
kdy diváci nejvíce sledují televizní vysílání, se naz˘vá hlavní vysílací
ãas nebo také prime time. Návyky ãeského publika umístily prime
time mezi 19. a 22. hodinu. „Odpolední blok“, kdy postupnû více
a více divákÛ usedá k obrazovkám, pfiechází kolem 17. hodiny
v „podveãerní blok“ („pre prime time“). Vzhledem k zásadní dÛleÏi-
tosti hlavního vysílacího ãasu pro v‰echny televize se vysílacím ãa-
sÛm mimo hlavní vysílací ãas nûkdy souhrnnû fiíká „off prime time“.

■ âlovûk v tísni – spoleãnost pfii âeské televizi, o. p. s. ● humanitární or-
ganizace, pÛvodnû (od kvûtna 1992) Nadace Lidov˘ch novin, od
února 1994 Nadace âlovûk v tísni pfii âeské televizi a od listopadu
1998 obecnû prospû‰ná spoleãnost. â. v t. organizuje pfiímou huma-
nitární pomoc v tuzemsku i zahraniãí, její dopravu aÏ na místo ur-
ãení, kontroluje její rozdûlování, organizuje dlouhodobé projekty
rozvojové pomoci, zejména lidem a men‰inám na okraji zájmu vel-
k˘ch svûtov˘ch humanitárních organizací, poskytuje pomoc po-
liticky, rasovû ãi jinak pronásledovan˘m lidem, nezávisl˘m novi-
náfiÛm, obhájcÛm lidsk˘ch práv a pfiedstavitelÛm demokratické
opozice v totalitních reÏimech. 

â. v t. spolupracuje se ‰irok˘m spektrem partnerÛ, institucí,
spolkÛ, mezinárodních agentur a nevládních organizací. Mezi nej-
v˘znamnûj‰í v zahraniãí patfií UNICEF, Vysok˘ komisariát OSN pro
uprchlíky (UNHCR) a Human Rights Watch, v âR zejména odbor pro
uprchlíky ministerstva vnitra, Amnesty International, âeská katolická
charita, Kanceláfi prezidenta republiky, ministerstvo zahraniãí aj.
V mediální oblasti za hranicemi âR spolupracuje â. v t. s novináfi-
skou agenturou Epicentrum, v tuzemsku jsou mediálními partnery
spoleãnosti – kromû âeské televize – âesk˘ rozhlas, t˘deník Respekt,
Lidové noviny a internetov˘ server Seznam.cz.

Projekty a akce spoleãnosti â. v t. jsou financovány z vefiejn˘ch
sbírek, sponzorsk˘ch a úãelov˘ch darÛ, pfiíspûvkÛ státu a grantÛ do-
mácích i zahraniãních nadací. Spoleãnost se pro své akce snaÏí zís-
kat pomoc dobrovolníkÛ. Za dobu své existence dopravila spoleã-
nost â. v t. stovky zásilek s pfiímou humanitární pomocí do rÛzn˘ch
zemí Evropy, Asie i Afriky a konkrétními projekty podpofiila jednot-
livce ãi skupiny obyvatel ve více neÏ 26 zemích svûta. Celková hod-
nota její pomoci dosáhla v˘‰e jedné miliardy korun. 

âT je spoluzakladatelem spoleãnosti â. v t. a pokr˘vá její provoz-
ní náklady. Orgány spoleãnosti jsou správní a dozorãí rada a fieditel.
Správní rada je statutárním orgánem spoleãnosti, má nejménû 

3 ãleny a v jejím ãele stojí pfiedseda. Dozorãí rada je kontrolní orgán
spoleãnosti, má 3 ãleny, ktefií nesmûjí b˘t ãleny jiného orgánu spo-
leãnosti ani nesmûjí b˘t vÛãi ní v pracovním pomûru. ¤editel spoleã-
nosti zaji‰Èuje její bûÏn˘ chod. O své ãinnosti spoleãnost sestavuje
a zvefiejÀuje v˘roãní zprávu.

■ Denní kontinuální v˘zkum ● ▼ Sociologick˘ v˘zkum âeské televize

■ Digitální televizní vysílání ● ‰ífiení televizních signálÛ pomocí elektro-
magnetick˘ch vln prostfiednictvím digitálních televizních vysílaãÛ,
urãen˘ch k pfiíjmu vefiejností v ‰ifrované nebo ne‰ifrované podobû.
·ífien˘ televizní signál (modulaãní signál) obsahující informaci
o televizních programech je vyjádfien diskrétními (nespojit˘mi) hod-
notami v diskrétních (nespojit˘ch) ãasov˘ch okamÏicích. Pro pfienos
digitálního signálu barevné televize se pouÏívají digitální pfienosové
soustavy DVB ▼, ATSC ▲ nebo ISDB ▼

âT zahájila zku‰ební pozemní digitální vysílání 12. 5. 2000 ve
spolupráci s âesk˘mi radiokomunikacemi, a. s. Od 31. 8. 2000 spolu-
pracuje se spoleãností Czech Digital Group, a. s. 

■ Duální systém vysílání ● systém televizního a rozhlasového vysílání
tvofien˘ na jedné stranû vefiejn˘mi sluÏbami, a na druhé stranû sou-
krom˘mi ãi komerãními vysílateli. Charakteristick˘ model vysílání
v mnoha demokratick˘ch zemích, zejména evropsk˘ch, kde napo-
máhá pluralitû vysílání a garantuje vysílání nejen pro diváckou vût-
‰inu, ale i pro rÛznû definované men‰iny divákÛ. Obû skupiny pro-
vozovatelÛ vysílání v d. s. v. se li‰í zejména zpÛsobem získání
mandátu k vysílání, zdroji financování, programov˘mi závazky a cel-
kov˘m cílem ãinnosti, zãásti jsou v pozici konkurence a zãásti se do-
plÀují. Vefiejné sluÏby (vefiejní, vefiejnoprávní vysílatelé) jsou k vysí-
lání zmocnûni pfiímo zákonem (provozovatelé vysílání ze zákona,
v nûkter˘ch zemích tzv. vefiejnoprávní provozovatelé vysílání), za-
tímco soukromí ãi komerãní vysílatelé získávají oprávnûní vysílat
pfiidûlením (pfiípadnû koupí) licence. U vefiejn˘ch sluÏeb je obvyklé
tzv. vícezdrojové financování, jehoÏ dominantní sloÏkou jsou zpra-
vidla televizní a rozhlasové poplatky (▼ Televizní poplatek), doplÀo-
vané reklamou (reklama, teleshopping, sponzorování), pfiípadnû
z dal‰ích zdrojÛ souvisejících s ãinností organizace (programovû ob-
chodní ãinnost, vydavatelská ãinnost, nûkdy téÏ napfi. provozování
placeného vysílání nad závazek vysílat volnû pfiístupné programy)
atd. Komerãní pfiíjmy vefiejn˘ch sluÏeb jsou jako jedin˘ zdroj pfiíjmu
soukrom˘ch ãi komerãních vysílatelÛ (drÏitelÛ licence) obvykle ome-
zeny napfi. ãasov˘mi limity pro vysílání reklamy. Vefiejné sluÏby mají
obvykle znaãnû ‰iroké programové závazky, aby jejich vysílání zahr-
novalo pofiady pro rÛzné divácké men‰iny a ‰iroké spektrum progra-
mov˘ch typÛ a ÏánrÛ. Zatímco pro soukromé ãi komerãní vysílatele
je provozování vysílání podnikáním, které slouÏí jako prostfiedek ke
generování podnikatelského zisku, vefiejné sluÏby podnikatelsk˘ zisk
nevytváfiejí a mohou pouÏívat své v˘nosy v˘hradnû k financování
ãinnosti, k níÏ jsou zfiizovány. Podnikatelsk˘ imperativ dosahovat
zisk potenciálnû pÛsobí na program soukrom˘ch ãi komerãních vysí-
latelÛ tak, Ïe se vÏdy snaÏí oslovit diváckou vût‰inu, a pfiitom syste-
maticky opomíjí potfieby nûkter˘ch diváck˘ch men‰in (napfiíklad
ekonomicky „nezajímavé“ skupiny) a nûkteré minoritní nebo ná-
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kladné programové typy a Ïánry pofiadÛ (napfiíklad kultura, pÛvodní
dramatická tvorba, dokument, publicistika zamûfiená na specifické
men‰iny divákÛ). D. s. v. je v˘sledkem regulace vysílání a nesplÀuje
kritéria svobodného trhu, kter˘ v‰ak zásadnû nemÛÏe v oblasti tele-
vizního a rozhlasového vysílání fungovat, neboÈ existuje jen velmi
omezené mnoÏství vysílacích frekvencí (▼ kmitoãet), zejména
k celoplo‰nému televiznímu vysílání. V˘raznou promûnu d. s. v.
mÛÏe pfiinést pfiechod od analogového ▲ k digitálnímu ▲ vysílání,
kter˘ pfiinese v˘razné zv˘‰ení poãtu programÛ a posílí moÏnost sou-
tûÏe v oblasti vysílání, ale souãasnû zv˘razní limitující v˘znam cel-
kové síly daného mediálního trhu, kter˘ mÛÏe „uÏivit“ jen omezené
mnoÏství vysílan˘ch programÛ a jejich provozovatelÛ. Z vût‰í ãásti
netrÏní zpÛsob financování vefiejné sluÏby pÛsobí i jako stabilizující
faktor celého sektoru rozhlasového a televizního vysílání. Jednou ze
zvlá‰tností d. s. v. v âR je skuteãnost, Ïe licence k rozhlasovému
a televiznímu vysílání (oprávnûní pro soukromé ãi komerãní vysíla-
tele) je udûlována zdarma.

■ DVB (Digital Video Broadcasting) ● digitální pfienosová soustava ba-
revné televize vyvíjená v Evropû (od r.1993), která se stala standar-
dem pro digitální televizi. Základním principem DVB je dosaÏení 
maximální redukce pfienosové rychlosti digitálního obrazového sloÏ-
kového signálu pfii zachování poÏadované kvality.

■ DVB (Digital Video Broadcasting) ● mezinárodní neziskové sdruÏení
evropsk˘ch televizních spoleãností, provozovatelÛ televizní vysílací
techniky, v˘robcÛ spotfiební elektroniky a spoleãností informaãních
technologií. Je názorovou platformou, kde si jednotliví ãlenové vy-
mûÀují zku‰enosti s pfiípravou digitálního televizního vysílání. DVB
zastfie‰uje Evropská vysílací unie (EBU) ▼ a má pfiímou vazbu na Ev-
ropskou unii. âlenství v DVB je placené. âeská televize má v DVB za-
stoupení od jeho zaloÏení v r. 1993.

■ EGTA (European Group of Television Advertising) ● Evropská skupina
pro televizní reklamu, v Bruselu sídlící organizace zaloÏená v roce
1974. V roce 2002 sdruÏovala 39 reklamních zastoupení ãi reklam-
ních oddûlení vysílatelÛ v 26 evropsk˘ch zemích a Koreji. EGTA re-
prezentuje a podporuje zájmy sv˘ch ãlenÛ na reklamním trhu a po-
máhá prosazovat v˘hody a úãinnost televizní reklamy. Hlavními
aktivitami jsou: sport a reklama, marketing a metody prodeje, v˘-
zkum sledovanosti, sponzoring, interaktivita a reklama. Zastfie‰ují-
cím orgánem EGTA je Evropská vysílací unie ▼. âlenství v EGTA je
placené. âeská televize je ãlenem od svého vstupu do EBU.

■ Elektronické mûfiení sledovanosti ● prÛbûÏn˘ v˘zkum prostfiednict-
vím elektronického zafiízení mûfiícího sledovanost tv kanálÛ. První
e. m. s. bylo v âR zavedeno smlouvou (17. 5. 1996) mezi zadavate-
lem – SdruÏením komunikaãních a mediálních organizací (SKMO)
▼ a realizátorem – spoleãností Taylor Nelson AGB Media Facts,
spol. s r. o. na období od 1. 6. 1997 (se zavádûcím v˘zkumem od
15. 9.1996 a zku‰ebním provozem od 17. 4. 1997) do 29. 4. 2002. 
E. m. s. tak vystfiídalo ‰etfiení Media Projekt ▼. Podpisu smlouvy
pfiedcházela nûkolikaletá pfiípravná fáze: v r. 1993 vypsání vefiejné
nabídkové soutûÏe âeskou televizí, spoleãností âNTS, s. r. o. a Pre-

miérou TV, v r. 1994 vyhlá‰ení spoleãného vítûzného projektu ães-
ké spoleãnosti ULTEX Europe, britské Taylor Nelson AGB a dánské
GALLUP DANMARK a v roce 1995 pfievzetí garancí pouze britskou
TN AGB. Pfied samotn˘m startem pak do‰lo na obou stranách
k dal‰ímu pfieskupení: závazky zadavatele pfievzala od 1. 3. 1997
Asociace televizních organizací (ATO) ▲ a pÛvodního realizátora
zastfie‰ilo od r. 1998 nadnárodní konsorcium Taylor Nelson Sofres.

Na základû zavádûcího v˘zkumu, kter˘ zmapoval sociodemogra-
fickou skladbu ãeské populace a její rozãlenûní na jednotlivce a do-
mácnosti s alespoÀ jedním funkãním televizorem, byl stanoven re-
prezentativní vzorek domácností, které byly do zahájení rutinního
provozu postupnû vybaveny tzv. peoplemetry ▼. 

Peoplemetrové mûfiení se realizovalo na panelu minimálnû 600
domácností s reprezentativní skladbou vÛãi ãeské populaci od ãtyfi
let v˘‰e: z hlediska pohlaví, vûku, úrovnû vzdûlání, socioekonomic-
kého postavení, velikosti místa bydli‰tû a pfiíslu‰nosti k regionu.
Dále se v tomto v˘bûru zohledÀovala velikost domácností, poãet
televizorÛ, jimiÏ je vybavena, zpÛsob pfiíjmu televizního signálu,
moÏnost pfiijímat jednotlivé kanály a deklarovaná intenzita sledování
televize. Na podporu vûrohodnosti získávan˘ch údajÛ se kaÏdoroãnû
20 % domácností v rámci panelu obmûÀovalo.

Mûfiicí systém je zaloÏen na automatickém sbûru informací o sle-
dování, jejich ukládání do pamûti a následné stahování dat prostfied-
nictvím telefonních linek ke zpracovateli. Systém zaznamenává 
kaÏdou sekundu vysílání konkrétní stanice a ze sledovanosti jednot-
liv˘ch sekund se vypoãítává sledovanost minutová. Z ní se odvozuje
sledovanost jak del‰ích ãasov˘ch úsekÛ (jako jsou ãasová pásma,
dny, t˘dny, mûsíce, atd.), tak konkrétních pofiadÛ. Sledovanost da-
ného pofiadu je tedy prÛmûrem sledovanosti v‰ech minut, bûhem
nichÏ byl pofiad vysílán.

Produktem elektronického mûfiení sledovanosti je fiada údajÛ,
které slouÏí tv organizacím k anal˘zám divácké úspû‰nosti jejich po-
fiadÛ a mediálním a reklamním agenturám pro zji‰Èování pfiedpoklá-
daného diváckého zájmu o jejich kampanû. Základními uÏívan˘mi
pojmy pro získávaná data této tzv. jednotné mûny jsou: TV Rating
(TVR) ▼, Audience Share ▲ (téÏ oznaãován Market Share), Reach ▼,
Average Time Spent (ATS) ▲, ATS Total ▲ a ATS Relative ▲.

■ EuroNews ● první celoevropsk˘ satelitní zpravodajsk˘ kanál, zaloÏen˘
k 1. lednu 1993 z iniciativy Evropské vysílací unie ▼. V r. 1997 se 49%
vlastníkem a zároveÀ provozovatelem EN stala britská televize ITN,
zb˘vající 51% podíl náleÏí sedmnácti vysílatelÛm z ãlenÛ EBU
(vãetnû âT). Hlavním programov˘m zdrojem je eurovizní zpravodaj-
ská v˘mûna a agenturní zpravodajství APTN a Reuters TV. Vysílání
lze pfiijímat satelitnû, kabelovû i terestricky (v rámci nabídky národ-
ních vysílatelÛ), podle pfiíslu‰n˘ch oblastí v angliãtinû, francouz-
‰tinû, nûmãinû, ital‰tinû, ‰panûl‰tinû, portugal‰tinû a ru‰tinû. âT pfii-
ná‰í zpravodajství EN v angliãtinû. âlenství v EN je placené.

■ Eurosport ● multinacionální satelitní sportovní kanál vysílající v 17 ja-
zycích. ZaloÏen 1989 z iniciativy Evropské vysílací unie ▼ s cílem op-
timálnû vyuÏívat získaná práva ke sportovním pfienosÛm a nabíd-
nout divákÛm co nejvíce hodin sportovního vysílání. PÛvodními
vlastníky bylo konsorcium EBU (z 25 ãlensk˘ch televizí) a spoleãnost
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Sky Television, v r. 1991 byl podíl Sky pfieveden na televizi TF1, která
také pfievzala provozování kanálu, v r. 1993 se dal‰ími podílníky staly
spoleãnosti ESPN a Canal Plus a v r. 2001 byl podíl ESPN vykoupen
ve prospûch TF1 a Canal Plus. Pfiíjmy E. plynou z distribuãních po-
platkÛ, reklamy a sponzoringu. Hlavním sídlem E. je PafiíÏ, 6 jeho re-
gionálních stanic sídlí v Lond˘nû, Mnichovû, Curychu, Stockholmu,
Madridu a Amsterdamu. âeská televize je ãlenem E. prostfiednictvím
konsorcia EBU.

■ Evropská vysílací unie – European Broadcasting Union/Union Europé-
enne de Radio-Télévision (EBU/UER) ● v Îenevû sídlící organizace,
zaloÏená 1950, v r. 1993 se slouãila s Mezinárodní rozhlasovou
a televizní organizací (OIRT). EBU je nejvût‰í profesní asociace vefiej-
n˘ch (a zãásti i komerãních) televizních a rozhlasov˘ch vysílatelÛ,
v souãasné dobû má 71 fiádn˘ch ãlenÛ v 52 zemích Evropy, severní
Afriky a Stfiedního V˘chodu a 45 pfiidruÏen˘ch ãlenÛ v dal‰ích 28 ze-
mích. Hlavním teritoriem ãinnosti EBU je evropská vysílací oblast,
definovaná Mezinárodní telekomunikaãní unií (ITU) jako zóna roz-
prostírající se od Atlantiku po Ural a od severního v˘bûÏku Skandi-
návie po saharskou pou‰È. EBU spolupracuje s obdobn˘mi organi-
zacemi na dal‰ích kontinentech. Obecnû je úkolem EBU iniciovat
a podporovat spolupráci mezi ãlensk˘mi subjekty navzájem i mezi
nimi a ostatními produkãními, vysílacími a distribuãními organiza-
cemi z celého svûta a zastupovat zájmy jejích ãlenÛ v programo-
v˘ch, právních, technick˘ch a jin˘ch otázkách. Konkrétní práva a v˘-
hody ãlenství se projevují zejména v následujících oblastech:
programová v˘mûna, akvizice vysílacích práv k velk˘m sportovním
událostem, mezinárodní koprodukce, v˘zkum a v˘voj nov˘ch pro-
dukãních a distribuãních technologií, právní záleÏitosti. 

Stálou televizní programovou v˘mûnu zaji‰Èuje EBU sítí Eurovize,
pokr˘vající systémem terestrick˘ch, satelitních a optick˘ch spojení
celosvûtovou vysílací oblast. Ve zpravodajství probíhá permanentní
otevfiená v˘mûna pfiíspûvkÛ (digitálnû a satelitní cestou), takÏe jsou
k dispozici témûfi bezprostfiednû, a ãlenÛm EBU bezplatnû. V pfiípadû
velk˘ch událostí vyÏadujících okamÏité zpravodajské nasazení i ve
vzdálen˘ch místech svûta EBU jednak spolupracuje s jin˘mi regio-
nálními v˘mûnami a dominantními svûtov˘mi televizními agentu-
rami a jednak vysílá na místo své koordinátory, vybavené produkã-
ním zafiízením a satelitními vysílacími anténami. 

V rámci sportovní programové v˘mûny Eurovize vysílají ãlenové
EBU v‰echny nejvût‰í sportovní události, vût‰inu z nich Ïivû. EBU
a její ãlenové také poskytují zafiízení a produkãní ‰táby pro velké
mezinárodní sportovní pfienosy (napfi. olympijské hry, hokejové ãi
fotbalové ‰ampionáty). EBU vystupuje na mezinárodním fóru jako
siln˘ subjekt v oblasti akvizice pfienosov˘ch práv k vrcholn˘m spor-
tovním akcím, ãímÏ pfienosová práva získávají i malí vysílatelé, jeÏ
by se individuálnû o jejich koupi nemohli ucházet (▲ téÏ str. 346). 
V r. 1994 zaãala EBU s komercializací své distribuãní sítû. Kromû
eurovizního provozu koordinuje a smûruje pfienosy na zakázku sou-
krom˘ch subjektÛ, coÏ sniÏuje finanãní zatíÏení jejích vlastních ãlenÛ. 

V oblasti umûleck˘ch a vzdûlávacích pofiadÛ, pfiípadnû doku-
mentaristiky a publicistiky, probíhá v˘mûna pofiadÛ pro mládeÏ,
koprodukce seriálÛ, pfienosy koncertÛ apod. Spolupráce se vztahuje
i na pfiedprodukãní fázi (semináfie a workshopy pro producenty

a tvÛrãí pracovníky) a má rovnûÏ dimenzi teoretickou (napfi. inicio-
vání smûrnic proti prezentaci násilí v televizi) a nadaãní (Îenevská
evropská cena za scénáfi, kaÏdoroãní eurovizní soutûÏ mlad˘ch hu-
debníkÛ a taneãníkÛ, úãast v podpÛrném fondu BABEL – Broadcast-
ing Across the Barriers of European Languages – slouÏícím distri-
buci audiovizuálních dûl v rÛzn˘ch jazycích neboli jejich dabování
a titulkování).

V technické oblasti EBU vûnuje pozornost v˘zkumu a v˘voji no-
v˘ch vysílacích médií a pfiispívá k v˘voji nov˘ch rozhlasov˘ch a te-
levizních systémÛ jako napfiíklad RDS (Radio Data System) – vysílání
dodateãn˘ch digitálních dat na frekvencích FM stanic, DAB (Digital
Audio Broadcast) – digitální rozhlasové vysílání, DVB (Digital Video
Broadcasting) – digitální televizní vysílání ▲a DVB-T terestrické digi-
tální televizní vysílání.

V právních záleÏitostech je v˘znamná role EBU jako zástupce
a prosazovatele zájmÛ jejích ãlenÛ, zejména ve vztahu k nadnárod-
ním institucím (zvlá‰tû orgánÛm Evropské unie) – napfi. prosazení
Protokolu o vysílání vefiejné sluÏby (▼ Pfiíloha ã. 9).

Strukturu EBU tvofií nejvy‰‰í orgán Valné shromáÏdûní v‰ech
ãlenÛ. ShromáÏdûní volí ãleny Správní rady, vãetnû jejího prezidenta
a tfií viceprezidentÛ z 19 ãlenÛ rady. V období mezi pravideln˘mi za-
sedání Valného shromáÏdûní fiídí ãinnost EBU stál˘ sekretariát v ãele
s generálním tajemníkem a pûti fiediteli pro sektory: provozní, te-
levizní, rozhlasov˘, právní a technick˘. Podle Statutu EBU je kaÏd˘
ãlen povinen zejména: 

● poskytovat ve své zemi sluÏby národního charakteru a dÛleÏi-
tosti a zabezpeãit pokrytí nejménû 98 % tv domácností; 

● nabízet rozmanit˘ a vyváÏen˘ program, adresovan˘ v‰em spo-
leãensk˘m vrstvám, vãetnû men‰in, z toho alespoÀ jeden hlavní
zpravodajsk˘ pofiad o délce nejménû 15 minut dennû; 

● nejménû 30 % z celkového poãtu odvysílan˘ch pofiadÛ realizo-
vat ve vlastní produkci; 

● poskytovat nejménû 200 hodin roãnû sportovních pofiadÛ za-
hrnujících alespoÀ dvanáct rÛzn˘ch sportovních kategorií; 

● podílet se na ãinnosti EBU, zvlá‰tû na programové v˘mûnû po-
dle zásady, Ïe kaÏd˘ se rozhoduje sám, ale v‰ichni spolupracují. 

EBU pracuje na kooperativním základû, pfiiãemÏ náklady organi-
zace jsou rozloÏeny na fiádné ãleny, platící pfiíspûvky závislé na v˘‰i
jejich pfiíjmu z televizních a rozhlasov˘ch poplatkÛ, a pfiidruÏené
ãleny, platící podle sv˘ch moÏností za poskytnuté sluÏby. 

âeská televize se stala aktivním ãlenem EBU k 1. lednu 1993. Zá-
stupci âT se zapojili do ãinnosti jednotliv˘ch komisí, v˘borÛ, pracov-
ních skupin a sdruÏení EBU – napfi. Technická komise, vzdûlávací
sekce, EGTA ▲, CIRCOM Regional ▲, skupina BMC (nové televizní
systémy), skupina PMC (produkãní technologie) – a generální fieditel
Ivo Mathé byl zvolen ãlenem Správní rady. VzrÛstající kredit âeské
televize v rámci EBU byl ocenûn na helsinském zasedání Valného
shromáÏdûní EBU (ãervenec 1994) volbou generálního fieditele Iva
Mathé jedním ze tfií viceprezidentÛ EBU (pro období 1995–1996) a na
47. zasedání Valného shromáÏdûní EBU (ãervenec 1996) jeho potvr-
zením ve funkci (pro období 1997–1998). Tento vysok˘ post je nepfie-
nosn˘, takÏe po nástupu nového generálního fieditele Jakuba Pu-
chalského zÛstala âeská televize pouze ãlenem Správní rady EBU
(do 2000) a na dal‰í dvouleté ãlenské období nekandidovala.

▲  ▼ = viz 3 5 7

H e s l á fi



Z ãlenství âT v EBU vypl˘vá poskytování redakãních, produkã-
ních a technick˘ch sluÏeb, vãetnû zaji‰tûní vysílání korespondentÛm
a ‰tábÛm ãlensk˘ch zemí, a to prÛbûÏnû, a zvlá‰tû pfii velk˘ch akcích
a událostech mezinárodního v˘znamu a dosahu. âT je kaÏdoroãnû
hostitelem zasedání rÛzn˘ch expertních komisí, v˘borÛ a fór EBU.
V roce 1996 pofiádala zasedání nejvy‰‰ího orgánu EBU Valného
shromáÏdûní. Kromû toho má od EBU stálé povûfiení pfiipravovat
mezinárodní konference o náboÏenském vysílání Religion ▼. S pfii-
spûním EBU probíhá kaÏdoroãnû Mezinárodní televizní festival Zlatá
Praha ▼, jehoÏ pofiádání âT pfievzala od druhého roku své existence.

■ Formát (programov˘) ● (spec.) oznaãení typu zpravidla cyklického te-
levizního pofiadu pevn˘ch obsahov˘ch a formálních parametrÛ, zá-
sadnû determinujících jeho originální podobu, kterou, je-li pfiedmû-
tem trhu, lze pfiejímat zcela beze zmûn nebo jen s dílãími obmûnami,
pfiizpÛsobujícími f. místním podmínkám; (hovor.) programov˘ nebo
v˘robní typ. 

■ Formáty zvukového doprovodu ● ▼ Zvukov˘ doprovod monofonní
a Zvukov˘ doprovod duální.

■ Generální fieditel âeské televize ● podle zákona o âeské televizi (ã.
483/1991 Sb., v platném znûní) statutární orgán âT, volen˘ na 6 let.
Generálního fieditele volí a odvolává Rada âT alespoÀ deseti hlasy
z moÏn˘ch patnácti (do novelizace zákona o âT v lednu 2001 staãila
k volbû nadpoloviãní vût‰ina ãlenÛ rady a k odvolání dvû tfietiny
ãlenÛ). Dvakrát byla âT fiízena prozatímním fieditelem zvolen˘m
pfiímo poslanci, a sice na samém poãátku existence âT v prvním
ãtvrtletí 1992, kdy nebyli je‰tû zvoleni ãlenové Rady âT, která by
mohla g. fi. vybrat, a od února do listopadu 2001 po pfiedchozí te-
levizní krizi. G. fi. je odpovûdn˘ Radû âT, ale není jí fiízen. Rada âT tak
napfi. na návrh g. fi. jmenuje fieditele studií âT, která nemÛÏe g. fi. bez
souhlasu rady sám zfiídit nebo zru‰it, a schvaluje jím pfiedloÏen˘ Sta-
tut âT. Pouze Kodex âT od ledna 2001 schvaluje Poslanecká snû-
movna pfiímo na návrh rady, aniÏ zákon stanoví roli g. fi. pfii jeho pfií-
pravû. (Generální fieditelé âeské televize 1992–2001 ▼ Pfiíloha ã. 4)

■ Hospodafiení âeské televize ● âeská televize je právnickou osobou
hospodafiící v souladu se zákonem o âeské televizi ã. 483/1991 Sb.
v platném znûní ▼ s vlastním majetkem (základem se stal majetek
pfieveden˘ z âeskoslovenské televize). âT vlastními úkony nab˘vá
práv a zavazuje se. Stát neodpovídá za závazky âT a âT neodpovídá
za závazky státu. âT se nezapisuje do obchodního rejstfiíku. Finanãní
strategie âT je formulována v pfiíloze Statutu âT ▼ vûnované strate-
gii âeské televize. Hospodafiení âT se fiídí obecnû závazn˘mi a inter-
ními pfiedpisy, z nichÏ zásadní vydává generální fieditel.

âeská televize není závislá na státním rozpoãtu, je plátcem v‰ech
pfiíslu‰n˘ch daní a jako provozovatel vysílání ze zákona uplatÀuje
pomûrn˘ odpoãet danû z pfiidané hodnoty. ZpÛsob financování âT
a její nakládání s finanãními zdroji jsou taxativnû stanoveny v § 10
a 11 zákona o âT. Finanãními zdroji âeské televize jsou zejména tele-
vizní poplatky ▼, dále pfiíjem z vlastní podnikatelské ãinnosti, av‰ak
jen takové, která souvisí s pfiedmûtem její ãinnosti a která nesmí
ohrozit její úkoly podle zákona o âT. Finanãní zdroje pouÏívá âT

k plnûní sv˘ch úkolÛ stanoven˘ch zákonem o âT. Dal‰í povinnosti
pro ni vypl˘vají ze zákona ã. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televiz-
ním vysílání, kter˘ stanoví (pro âT v˘raznû pfiísnûji neÏ pro ostatní
televize) pravidla pro reklamu, teleshopping a sponzorování pofiadÛ.
Financování âeské televize je tedy vícezdrojové, se stûÏejním v˘zna-
mem televizního poplatku jako prvku financování z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ, s doplÀujícím zdrojem financování z regulované podnikatel-
ské ãinnosti a bez pfiíjmu ze státního rozpoãtu.

âeská televize sestavuje jednotnou roãní úãetní závûrku, ke které
se na Ïádost âT pravidelnû vyjadfiuje auditor. Roãní hospodafiení uza-
vírá âT podáním pfiiznání k dani z pfiíjmÛ právnick˘ch osob. Podrobné
informace o hospodafiení âT vãetnû struktury v˘nosÛ a nákladÛ jsou
od poãátku její existence vefiejnû pfiístupné v Roãence âeské televize
(▼ Publikace âT) za pfiíslu‰n˘ rok nebo ve V˘roãních zprávách Rady
âT. Oba zdroje jsou od roku 1997 dostupné na internetu âT ▼.

Hospodafiení âT je ze zákona o âT kontrolováno Radou âT ▼
a rovnûÏ nezávisl˘mi audity (napfiíklad v roce 2001 probûhl z rozhod-
nutí Poslanecké snûmovny PâR audit za celou dobu trvání âT prove-
den˘ spoleãnostmi PricewaterhouseCoopers a HZ Praha). Hospoda-
fiení âT s vefiejn˘mi prostfiedky (televizní poplatek) kontroluje také
Nejvy‰‰í kontrolní úfiad.

Jedním z klíãov˘ch problémÛ hospodafiení âT je nerovnováha ve
v˘voji v˘nosÛ a nákladÛ. StûÏejní zdroj financování (cca dvû tfietiny)
– televizní poplatek, je stanoven zákonem ã. 252/1994, ve znûní zák.
ã. 135/1997 Sb. jako fixní a jeho v˘‰e mÛÏe b˘t zmûnûna jen záko-
nem. V prÛbûhu let pfiitom na hospodafiení âT pÛsobí obecnû in-
flaãní vlivy, rÛst cen v oblasti programu, techniky, sluÏeb i rostoucí
rozsah povinností ze zákona. Za dobu existence âT do‰lo k nominál-
nímu zv˘‰ení poplatku jen jednou (z 50 na 75 Kã mûsíãnû v polovinû
roku 1997). Není stanoven ani mechanismus nárÛstu poplatku, ani
perioda projednávání novelizace pfiíslu‰ného zákona, kter˘ navíc za-
tím neumoÏnil âT úãinnû kontrolovat, zda poplatníci fiádnû plní své
povinnosti, coÏ vede k nemal˘m finanãním únikÛm. (V˘sledky hos-
podafiení âeské televize 1993–2001 ▲ oddíl Letopis, úvody k jednot-
liv˘m rokÛm a ▼ Pfiíloha ã. 6). 

■ Internet âeské televize ● základ prezentace âeské televize na interne-
tové adrese www.czech-tv.cz poloÏen k 1.10.1996. V r. 1997 byl ob-
sah i. stránek âT zpfiehlednûn a rozãlenûn do rubrik se základními
informacemi o âT (Profil, Aktuality, Komerce, âT na t˘den, Rada
âT) a rubrik automaticky generovan˘ch (Program âT1, Program
âT2 a Teletext âT). V témÏ roce byly na i. stránky umístûny elektro-
nické verze publikací o âT ▼ s cílem nabídnout vefiejnosti stál˘ pfií-
stup zejména k pravideln˘m v˘roãním zprávám o ãinnosti âT.
V roce 1998 dostaly rozrÛstající se i. stránky novou, pfiehlednûj‰í
strukturu a jednotící grafiku, pfiibyla textová verze pÛvodních zpráv
z relací Veãerník, Události a Události plus (s digitalizovan˘mi ob-
rázky – screenshoty a krátk˘mi videoukázkami) a textov˘ i obra-
zov˘ informaãní servis pro novináfie. V ãervnu 1998 poskytl i. âT
první on-line vysílání – textové volební zpravodajství, které stejnû
jako volební vysílání na obrazovce âT ▼ nebo Teletext âT ▼ vyuÏí-
valo pfiímého pfienosu prÛbûÏnû aktualizovan˘ch dat z âeského
statistického úfiadu. Bûhem roku 1999 se obsah i. stránek dále roz-
‰ifioval, zkvalitÀoval a obohacoval, napfi. o kompletní v˘stupy ana-
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l˘zy programu a auditoria ãi obchodní informace k zákonem vyme-
zen˘m podnikatelsk˘m aktivitám âT (▲ Hospodafiení âT). V roce
2000 dosáhly i. stránky jiÏ poãtu 4500 a byly opût novû uspofiádány
a zavedena nová grafika odpovídající Corporate Identity âT ▲. Nej-
dÛleÏitûj‰í novinkou roku bylo zahájení pravidelného vysílání zpra-
vodajství po internetu v dubnu 2000. Od téhoÏ roku pfiibyly v on-
line vysílání velké projekty typu pfienosÛ pfiedávání cen Akademie
populární hudby, charitativního zábavného pofiadu Pomozte dû-
tem! ▼ a podobnû.

Základem ãlenûní i. âT jsou aktuality z dûní v âT, zpravodajství
a informace o vysílan˘ch ãi pfiipravovan˘ch pofiadech (s fotogra-
fiemi, rozhovory, archivem, audio a videoukázkami, ale také s na-
bídkou diskusních fór ãi on-line hlasování, s pfiehledy sledovanosti
apod.). Velmi se zdokonalily servisní stránky pro novináfie. Kon-
stantní souãástí jsou stránky o instituci (v‰e o âT). Kromû toho
mÛÏe uÏivatel nav‰tívit stránky speciálních projektÛ âT (napfi. Po-
mozte dûtem, Bigbít), non-stop aktualizované stránky (Program âT,
Teletext âT, vysílání po internetu na adrese www.ct1.cz) nebo
stránky zpravodajství. Pravidlem se staly chaty s osobnostmi âT.

Poãet stran i. âT stoupl od roku 1997 do roku 2001 více neÏ
stokrát (na cca 7000). ZkvalitÀování obsahu a sluÏeb i. âT pfiitaho-
valo kaÏdoroãnû stále více uÏivatelÛ – za rok 2001 dosáhl poãet
náv‰tûv 2 659 375.

■ ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) ● digitální pfienosová
soustava barevné televize vzniklá v Japonsku a pfiijatá Mezinárodní
telekomunikaãní unií (ITU) v r. 1999. Je to velmi sofistikovaná sou-
stava poskytující rÛzné stupnû kvality obrazu v závislosti na pfiíjmo-
v˘ch podmínkách digitálního signálu.

■ Kmitoãtov˘ plán ● souhrn obecn˘ch pravidel pro pfiidûlování kmitoãtÛ
(vysílacích frekvencí ▼) nebo konkrétní pfiidûlení kmitoãtÛ v jednot-
liv˘ch pásmech ãi ãástech pásem radiokomunikaãního spektra.
Kmitoãty pro evropské televizní vysílání byly rozdûleny tzv. Stock-
holmsk˘m plánem v roce 1961 pod hlaviãkou mezinárodní teleko-
munikaãní organizace ITU a její v˘chodoevropské obdoby OIRT.
KaÏdému státu tak pfiipadly kmitoãty pro pfiibliÏnû tfii celoplo‰né
televizní sítû.

■ Kodex âeské televize ● pÛvodnû (1995) souãást Statutu âT ▼. Formu-
loval zásady a etické aspekty tvorby programu, zpravodajství a Ïur-
nalistiky âT jako sluÏby vefiejnosti, definoval vztah âT k zobrazování
násilí a ustanovil Etick˘ panel âT jako nezávisl˘ konzultaãní orgán
vedení âT, vyjadfiující se k pfiípadÛm, kdy mÛÏe b˘t dotãena etika
Ïurnalistické ãi umûlecké tvorby.

Novela zákona o âT z ledna 2001 stanoví, Ïe k. pfiestává b˘t sou-
ãástí statutu a stane se samostatn˘m dokumentem, kter˘ Rada âT
pfiedkládá ke schválení Poslanecké snûmovnû. K. stanoví zásady
naplÀování vefiejné sluÏby televizním vysíláním, jejich poru‰ení má
b˘t povaÏováno za poru‰ení pracovní káznû. Úloha generálního fie-
ditele pfii zpracování návrhu k., jehoÏ pfiípravu RâT zahájila v polo-
vinû roku 2001, není zmínûna.

■ Koeficient spokojenosti ● ▼ Sociologick˘ v˘zkum âeské televize.

■ Kolegium generálního fieditele âeské televize (KG¤) ● hlavní ze stál˘ch
poradních orgánÛ generálního fieditele âT. Jeho existence je zakot-
vena ve Statutu âT ▼. âleny, jimiÏ jsou zpravidla vedoucí pracovníci
na prvním stupni fiízení, jmenuje a odvolává generální fieditel, v jehoÏ
pravomoci je téÏ stanovit poãet ãlenÛ a obsah a periodicitu zasedání.

■ Lobbování (lobbing) ● ovlivÀování zákonodárcÛ, vládních ãi státních
úfiedníkÛ, zástupcÛ médií a vefiejn˘ch ãinitelÛ pfii prosazování zájmÛ
urãit˘ch skupin lidí (ãasto v neprospûch jin˘ch), zvlá‰È v souvislosti
s projednáváním zákonÛ, ustanovení, vyhlá‰ek a rozhodnutí dÛleÏi-
t˘ch orgánÛ. 

V souvislostí s âeskou televizí kulminovalo l. zejména ve spoji-
tosti s parlamentními diskusemi o mediálních zákonech, v˘‰i konce-
sionáfisk˘ch poplatkÛ, procentu povolené reklamy, právu âT vysílat
na dvou okruzích a ve spojitosti s jmenováním ãi volbou generálních
fieditelÛ.

■ Logo ● v˘tvarnû upravená firemní znaãka. SlouÏí obvykle k dlouho-
dobé identifikaci podniku, spoleãnosti nebo organizace. L. âeské
televize je odvozeno od l. âeskoslovenské televize, které, pÛvodnû
jednobarevné a pozdûji ãerveno-modro-bílé, vzniklo v roce 1962
(autor Roman Rogl) a s drobn˘mi promûnami, neru‰ícími základní
stylizaci písmen â a T do podoby obrazovky, se pouÏívalo aÏ do roz-
dûlení federace. Po vzniku âeské televize vypadlo modré písmeno
„S“ umístûné (od 1971) ve stfiedu l. a barevnost byla zredukována
na ãervenou a bílou. K registrované znaãce pfiibyl nápis „âeská te-
levize“ pod l. a. pro oznaãení vysílacích kanálÛ byly dovnitfi znaãky
zabudovány ãíslice 1 a 2. Po poslední úpravû (1994) anglickou fir-
mou Lambie & Nairn byly l. a jeho pouÏívání definovány v Manuálu
loga âeské televize (1998), v nûmÏ jsou popsány zpÛsoby aplikace l.
pro rÛzné pouÏití a doprovodná typografie, aby byla zaruãena 
jednotná prezentace l. âT a stanoveny základy Corporate Identity
▲ âeské televize.

■ MAC (Multiplex of Analogue Components) ● analogová komponentní
pfienosová soustava barevné televize pouÏívající pro pfienos jaso-
vého a rozdílov˘ch sloÏkov˘ch signálÛ barevné televize ãasového
multiplexu. Pfienos zvukového doprovodu a dat je provádûn v digi-
tální podobû.

■ Market Share (podíl na trhu) ● v˘raz pouÏívan˘ v Ïargonu komerãní
televize (nebo jin˘ch médií) pro veliãinu mûfiení dûlby zájmu publika
mezi jednotlivé tv kanály (nebo jiná média). V oblasti televize je
v tomto v˘znamu pfiesnûj‰í pouÏívat termín Audience Share (podíl
na publiku) ▲, protoÏe obsah v˘razu M. S. mÛÏe kolidovat s ekono-
mickou terminologií.

■ Media Projekt ● multimediální ‰etfiení sledovanosti televize, rozhlasu
a tisku – první v˘zkum zaloÏen˘ na standardní mezinárodní metodo-
logii produkující tzv. jednotnou mûnu neboli v‰eobecnû pfiijatelné
srovnatelné v˘sledky. Projekt byl zahájen 4. 2. 1994 spoleãnostmi
Median a GfK Praha a probíhal za metodologické kontroly SdruÏení
komunikaãních a mediálních organizací (SKMO) ▼, jehoÏ ãlenem
byla i âeská televize. Pro televizní organizace projekt skonãil 31. 12.

▲  ▼ = viz 3 5 9

H e s l á fi



1996 a od 1. 7. 1997 byl vystfiídán elektronick˘m mûfiením sledova-
nosti peoplemetry ▲.

M. P. zaloÏen˘ na technice rozhovoru (cca 15 tisíc rozhovorÛ
roãnû) poskytoval ãtvrtletní v˘stupy, které, pokud jde o televizi, ob-
sahovaly údaje: o moÏnostech pfiíjmu tv stanic dospûl˘mi diváky 
(14–79 let); o celodenní sledovanosti jednotliv˘ch tv kanálÛ v 15mi-
nutovém profilu (Rating); o podílu tûchto kanálÛ na celkovém sledo-
vání televize, tzv. podílu na trhu (market share); o denním zásahu
(Daily Reach) udávajícím poãet divákÛ sledujících tv kanál v jeden
den alespoÀ po dobu 5 minut; o prÛmûrné denní délce sledování tv
vysílání (ATS – Average Time Spent) jak v‰emi potenciálními diváky
(ATS Total), tak fakticky sledujícími diváky (ATS Relative). Jakkoli 
M. P. uÏíval obdobné kategorie jako pozdûj‰í elektronické mûfiení sle-
dovanosti peoplemetry, nelze jejich v˘stupy z dÛvodu odli‰né tech-
niky v˘zkumu mechanicky porovnávat. 

■ Ministerstvo kultury âeské republiky ● od listopadu 1996 (novelou ã.
272/1996 Sb. zákona ã. 2/1969 Sb., o zfiízení ministerstev a jin˘ch
ústfiedních orgánÛ státní správy âR) ústfiední orgán státní správy
i pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvlá‰tní zákon jinak;
zejména je mínûn zákon ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlaso-
vého a televizního vysílání ▼, jenÏ urãuje za správní úfiad pro v˘kon
státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a pfievza-
tého vysílání Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ▼, která minis-
terstvu nepodléhá. M. k. âR není v Ïádném smûru nadfiízeno ani
âeské televizi. Z povûfiení M. k. âR vypl˘vá, Ïe v oblasti rozhlaso-
vého a televizního vysílání peãuje o náleÏitou právní úpravu vûcí
patfiících do pÛsobnosti âeské republiky, pfiipravuje návrhy zákonÛ
atd. Na M. k. âR existuje od roku 1997 Odbor hromadn˘ch sdûlova-
cích prostfiedkÛ. Od r. 2001 vyhla‰uje M. k. âR po projednání s Ra-
dou pro rozhlasové a televizní vysílání Seznam událostí znaãného
spoleãenského v˘znamu (vydán ve Sbírce zákonÛ pod ã. 233/2001),
k nimÏ se váÏí zvlá‰tní povinnosti provozovatelÛ vysílání (podle zá-
kona ã. 231/2001 Sb. M. k. âR udûluje rovnûÏ granty v oblasti audio-
vize a masmédií, jejichÏ pfiíjemcem nemÛÏe b˘t âeská televize, které
zákon neumoÏÀuje pouÏívání dotací ze státního rozpoãtu.

■ NTSC (National Television System Committee) ● systém barevného
televizního vysílání, kter˘ pomocí speciální modulaãní techniky, tzv.
kvadraturní modulace, namoduluje obû rozdílové sloÏky na po-
mocn˘ nosn˘ kmitoãet 3,58 MHz. Ten je volen tak, aby se spektra ja-
sového a na pomocn˘ nosn˘ kmitoãet namodulovaného chromi-
nanãního (barvonosného) signálu po seãtení vzájemnû prokládala
a navzájem se minimálnû ovlivÀovala. Pak mohou b˘t bezpeãnû 
oddûlena, protoÏe pro získání barevného obrázku je tfieba z kom-
pozitního signálu (▲ Barevn˘ televizní signál) získat zpût signály 
R, G, B (▲ Princip barevné televize). Systém NTSC lze uÏívat jak ve
studiu, tak pro vysílání. Z kompozitních signálÛ je nejdokonalej‰í,
av‰ak pfii pfienosech a vysílání technicky nejnároãnûj‰í. UÏívá se
v Americe, Japonsku a nûkter˘ch asijsk˘ch státech.

■ PAL (Phase Alternating Line) ● urãitá varianta systému barevného vy-
sílání NTSC ▲ odolná proti fázov˘m zkreslením, která zpÛsobují
zmûny barev. U obou tûchto systémÛ je nutno pro dekódování, tzn.

pro zpûtné získání barevn˘ch sloÏek, v pfiijímaãi synchronizovat po-
mocn˘ nosn˘ kmitoãet. Proto se vkládá jeho vzorek do synchroni-
zaãního signálu ve formû jiÏ zmínûného synchronizaãního impulsu
barvy. Je-li tento impuls vypnut, je obraz i na barevném pfiijímaãi
ãernobíl˘. Systém PAL byl vyvinut v b˘valé NSR, je uÏíván v pfie-
váÏné vût‰inû evropsk˘ch státÛ vãetnû âR, v Austrálii, v ãásti Afriky
a v rÛzn˘ch variantách v nûkter˘ch jihoamerick˘ch státech. Evrop-
sk˘ systém PAL pracuje s kmitoãtem barvonosné vlny 4,43 MHz
(pfiesnû 4,43361875 MHz).

■ Parlamentní zpravodajství âeské televize ● záznamy a pfiímé pfienosy
(prostfiednictvím pevn˘ch spojov˘ch linek) jednání Poslanecké snû-
movny ãi Senátu PâR, kter˘mi âeská televize poskytuje v âR ojedinûlé
nej‰ir‰í pokrytí práce parlamentu. Prioritou p. z. jsou návrhy zákonÛ,
které pfiiná‰ejí nûjakou zmûnu do Ïivota obãanÛ, nebo dûní, které zá-
sadnûj‰ím zpÛsobem ovlivÀuje ãeskou politickou scénu. Informace ve
zpravodajsk˘ch relacích âT pak doplÀují záznamy celého jednání, které
âT vysílá v noãních hodinách. Redakce zpravodajství kontinuálnû sle-
duje kaÏdou probíhající schÛzi Poslanecké snûmovny a Senátu Parla-
mentu âR. TûÏi‰tûm zájmu je Poslanecká snûmovna (s ohledem na její
vût‰í pravomoci), Senát pak v okamÏiku, kdy urãit˘ zákon sám navrhne
ãi pozmûní nebo zamítne návrh postoupen˘ Poslaneckou snûmovnou.
Na zpravodajství ze snûmovny se postupnû specializovali vÏdy 2–3 re-
daktofii, od roku 1996, kdy vznikl Senát, má Redakce zpravodajství âT
i senátního zpravodaje. Zpravodajové ve spolupráci s dal‰ími redak-
tory pfiipravují pfiíspûvky, v pfiípadû nutnosti i Ïivé vstupy do vysílání,
ve kter˘ch informují o právû probíhajícím jednání. TûÏi‰tûm je hlavní
zpravodajská relace âT (1992 Zpravodajství âTV, 1993–2001 Události).
Roz‰ífiené informace o dÛleÏit˘ch návrzích zákonÛ pak pfiiná‰ejí ana-
l˘zy a diskuse v pofiadech komentovaného zpravodajství (1992 – Udá-
losti, komentáfie, 1993 Deník Plus na âT2, 1994–2001 „21“). Tady se
mohou stfietnout protichÛdná stanoviska zákonodárcÛ i odborníkÛ na
danou problematiku. Struãné informace divák dostává i bûhem dne
v krátk˘ch zpravodajsk˘ch pfiehledech.

■ PBI (Public Broadcasting International) ● celosvûtové sdruÏení vysíla-
telÛ vefiejné sluÏby, zaloÏené v Torontu (1991), do r. 1997 pÛsobící
pod názvem Public Broadcasters International. Hlavním cílem
sdruÏení je koordinovat úsilí ãlensk˘ch organizací a iniciativy dal-
‰ích institucí na podporu zachování tv vysílání vefiejné sluÏby. PBI
spolupracuje s ostatními uniemi a svazy vefiejn˘ch vysílatelÛ
a mezinárodními institucemi jako World Radio and Television
Council (WRTVC) – Svûtová rada pro rozhlas a televizi a prosazuje
zájmy vefiejn˘ch vysílatelÛ v UNESCO, Radû Evropy a dal‰ích nad-
národních organizacích. PBI svolává pravidelné v˘roãní konference
nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ ãlensk˘ch organizací. První dvû konfe-
rence PBI (1991 a 1992) pfiijaly Mission Statement (Prohlá‰ení o po-
slání) formulující úkoly sdruÏení, zejména: 
● slouÏit rÛznorod˘m potfiebám vkusu a zájmÛm v‰ech divákÛ

a podporovat integritu rozliãn˘ch kultur a jazykÛ;
● poskytovat dûtem i dospûl˘m kvalitní programy, které budou in-

formovat, vzdûlávat, bavit a zvy‰ovat sociální spravedlnost;
● udrÏovat produkãní integritu a provozní nezávislost na politic-

k˘ch, ideologick˘ch a hospodáfisk˘ch zásazích;
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● prohlubovat národní a mezinárodní porozumûní v‰eho lidstva
a podporovat zlep‰ování jeho Ïivotního, sociálního, ekonomic-
kého, politického, kulturního a technického prostfiedí;

● pouÏívat nové a existující technologie k roz‰ifiování rozsahu
a efektivity sluÏeb;

● povaÏovat své diváky a posluchaãe více za obãany neÏ za pouhé
spotfiebitele;

● b˘t oddán ideám svobody jednotlivce, svobody projevu a ostat-
ním základním demokratick˘m hodnotám;

● vyjadfiovat národní a regionální identitu;
● propagovat ideu rovnoprávnosti.

âeská televize je ãlenem PBI od svého zaloÏení (1992), pofiádala
4. konferenci PBI (1995) a generální fieditel âT Ivo Mathé spolupfied-
sedal (1995–96) ¤ídícímu v˘boru PBI. (BlíÏe ▼ Pfiíloha ã. 10)

■ Peoplemetr ● v âR první oznaãení elektronického zafiízení, které mûfií
sledovanost diváka spolu se sledovan˘m kanálem. Divák (stál˘ ãlen
vybrané domácnosti nebo host) se registruje ke sledování pomocí
speciálního tlaãítka podobného dálkovému ovladaãi a volbu kanálu
spolu s odpovídajícím ãasov˘m údajem zaznamenávají sondy umís-
tûné v televizním pfiijímaãi a dal‰ích zafiízeních (videorekordéru, ka-
belovém konvertoru, satelitním detektoru). 

■ Podprahová reklama ● podle právní úpravy v âR zakázan˘ druh re-
klamy. P. r. zakazuje zákon o regulaci reklamy (ã. 40/1995 Sb. v plat-
ném znûní) ▼, jenÏ za ni povaÏuje reklamu zaloÏenou na podpraho-
vém vnímání, tedy takovou, která by mûla vliv na podvûdomí fyzické
osoby, aniÏ by ji tato osoba vûdomû vnímala. Podobn˘ pfiístup
uplatÀuje zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(ã. 231/2001 Sb.) ▼, jenÏ podprahov˘m sdûlením rozumí zvukovou,
obrazovou nebo kombinovanou informaci, která je zámûrnû zpraco-
vána tak, aby mûla vliv na podvûdomí posluchaãe nebo diváka, aniÏ
by ji mohl vûdomû vnímat, a mezi základní povinnosti provozova-
telÛ vysílání tento zákon fiadí povinnost zajistit, aby vysílané pofiady
podprahová sdûlení neobsahovaly. Pfii vysílání reklamy ▼ a te-
leshoppingu ▼ jsou provozovatelé v˘slovnû povinni nezafiazovat do
vysílání vedle skryté reklamy ▼ také p. r. Za poru‰ení tûchto povin-
ností mÛÏe Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ▼ uloÏit pokutu
v nejvy‰‰í kategorii, tedy aÏ 10 milionÛ korun, nebo mÛÏe odmítnout
prodlouÏení platnosti licence. Také Kodex reklamy Rady pro reklamu
fiíká, Ïe reklama nesmí vyuÏívat podprahové vnímání spotfiebitele
a taková reklama je povaÏována za neãestnou. Vymezení p. r. ãi pod-
prahového vnímání je v obou zákonech negativní: podprahové vní-
mání nedefinují, fiíkají pouze, Ïe jde o vnímání, které není vûdomé.
Tradiãnû b˘vá za podprahové sdûlení povaÏováno napfiíklad zafiazo-
vání zábûrÛ velmi krátkého trvání, které si divák nestaãí uvûdomit,
nebo nev˘razné zvukové sdûlení, pfiekryté s podobn˘m v˘sledkem
jin˘mi zvuky, napfiíklad hudbou; neregulérnost p. r. v takov˘chto pfií-
padech b˘vá povaÏována za zfiejmou. V˘zkumy provedené ve svûtû
prokázaly znaãnou úãinnost p. r. (napfi. v˘razné zv˘‰ení nakupování
v˘robkÛ). Podprahov˘m sdûlením je ov‰em nûkdy chápáno také
napfi. urãité zámûrné pÛsobení nûkter˘ch prostfiedkÛ neverbální ko-
munikace, navozen˘ch sociálních situací, metaforické sloÏky vyjad-
fiování ap. Spoleãn˘m prvkem je pfiekrytí zámûrnû pouÏitého dopro-

vodného sdûlení jin˘m, které je zjevné. Hranice zákonnosti ãi etiã-
nosti podprahov˘ch sdûlení a p. r. v tomto ‰ir‰ím pojetí je volná,
a rovnûÏ tak hranice mezi p. r. a skrytou reklamou nebo dal‰ími
druhy reklamy.

■ Pokrytí âR signálem âeské televize ● základní síÈ vysílaãÛ pokr˘vá na-
prostou vût‰inu území âeské republiky signálem programÛ âT1,
âT2 a Nova. Pro signál âT1 zÛstávají k 1. 1. 2002 touto sítí nepokryty
jen malé ãásti území. Témûfi v‰echny tyto lokality jsou dokr˘vány
pfievadûãi, tj. pfiijímaãem zpravidla nejbliÏ‰ího základního vysílaãe
a místním slab˘m vysílaãem na jiném kanále. Tyto pfievadûãe jsou
pochopitelnû umisÈovány na vyv˘‰eném místû nad zastínûn˘m, do-
kr˘van˘m územím.

Pro pfiíjem signálu programu âT2 byla zpoãátku situace zfietelnû
hor‰í, ponûvadÏ síÈ základních vysílaãÛ byla mnohem fiid‰í. âeské
televizi se v‰ak ve spolupráci s âesk˘mi radiokomunikacemi podafiilo
v rekordnû krátkém ãase dokr˘t pfieváÏnou ãást zb˘vajícího území.
PÛvodní síÈ druhého programu âeskoslovenské televize, nyní pro-
gram âT1, se budovala od roku 1970 a stále je‰tû zb˘vá nûkolik nepo-
kryt˘ch lokalit. Program âT2, pÛvodnû OK3, pokr˘val zpoãátku pou-
h˘ch 23 % divákÛ. V roce 1997 byl podstatnû zv˘‰en v˘kon po
rekonstrukci u pûti vysílaãÛ: Ostrava (51. k.), Svitavy (58. k.), Klatovy
(58. k.), Vimperk (47. k.) a (po rekonstrukci anténního systému) Cuk-
rák (53. k.). Tím, Ïe se síÈ vysílaãÛ pro âT2 dobudovávala pozdûji, ob-
sahuje ãasto modernûj‰í vysílaãe neÏ u âT1 a je zde i vût‰í poãet vysí-
laãÛ, které umoÏÀují ‰ífiit stereofonní a duální zvukov˘ doprovod ▼. 

KaÏdá z rÛzn˘ch druhÛ mapek, které se snaÏí vyjádfiit pokrytí
území âR signály televizních programÛ, má své pfiednosti a nedo-
statky a jsou jen více nebo ménû ‰Èastn˘m pfiiblíÏením ke skuteãn˘m
pfiíjmov˘m moÏnostem. Jednak je velmi obtíÏné urãit, kde je vyho-
vující pfiíjem, a kde uÏ ne, zvlá‰tû v ãlenitém území (napfi. v horách,
v husté mûstské zástavbû). Jen kousek od místa vyhovujícího pfiíjmu
mÛÏe b˘t slepá lokalita, kde signál pfiijímat nelze. Nutno rozli‰ovat
údaje o pokrytí území a údaje o dostupnosti signálu pro obyvatele
(udává se v procentech). Podstatná je i metodika zpracování namû-
fien˘ch v˘sledkÛ.

■ Pomozte dûtem! ● dlouhodob˘ (od r. 1999) charitativní projekt âeské
televize a Nadace pro rozvoj obãanské spoleãnosti inspirovan˘ ob-
dobn˘m projektem britské televize BBC Children in Need. Projekt
má charakter celonárodní sbírky finanãních prostfiedkÛ ve prospûch
ohroÏen˘ch a znev˘hodnûn˘ch dûtí v âR a kromû dvou zmínûn˘ch
hlavních organizátorÛ je do nûj zapojena i fiada partnerÛ a organizá-
torÛ vesel˘ch sbírkov˘ch akcí. Probíhá v nûkolika cyklech: celoroãní
shromaÏìování penûz (pfiím˘m poukazováním na konto nebo pofiá-
dáním podpÛrn˘ch akcí v celé republice), vrcholící vÏdy na Veliko-
noãní pondûlí v rámci celodenního vysílání ze Studia Pomozte dû-
tem! a veãerního zábavného pofiadu na âT1, následné vyhlá‰ení
v˘bûrového fiízení na pfiidûlení shromáÏdûn˘ch penûz, o nûÏ se mo-
hou ucházet nevládní neziskové organizace pfiímo peãující o ohro-
Ïené a znev˘hodnûné dûti, podzimní vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘bûro-
vého fiízení a rozdûlení penûz. âT má na starosti zejména mediální
stránku projektu: vedle Ïivého vysílání o Velikonoãním pondûlí vy-
rábí pofiady, které informují o uÏití v˘tûÏku sbírky, realizuje hlavní
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mediální kampaÀ a celoroãnû pfiiná‰í reportáÏe a informace ze sbír-
kov˘ch akcií. Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti se stará o sbír-
kové konto, vyhledává smluvní dárce a partnery sbírky, koordinuje
pofiádání sbírkov˘ch akcí, podílí se na mediální kampani, organizuje
vefiejné v˘bûrové fiízení na poskytování pfiíspûvkÛ, jehoÏ se úãastní
i zástupci âeské televize, ruãí za správné pfiidûlení penûz a kontroluje
jejich vyuÏití. Objem shromáÏdûn˘ch prostfiedkÛ se pohybuje v mi-
lionov˘ch sumách a kaÏdoroãnû roste. Poslední, 4. roãník sbírky, do-
sáhl rekordních 12 030 643 Kã. V‰echny peníze jsou po uzavfiení kaÏ-
dého roãníku rozdûleny.

■ Pozemní (terestrické) vysílání ● ‰ífiení televizních a rozhlasov˘ch sig-
nálÛ, urãen˘ch k pfiíjmu vefiejností, pomocí elektromagnetick˘ch vln
prostfiednictvím zemsk˘ch vysílacích radiov˘ch zafiízení, a to analo-
govû i digitálnû. Zemské vysílací radiové zafiízení (zemské vysílaãe)
‰ífií televizní signály v pásmech VHF a UHF, tj. od 47 MHz do 862 MHz.

■ Princip barevné televize ● odezva materiálÛ vykazujících elektrickou
citlivost na svûtlo je v rozhodující mífie závislá na jeho intenzitû 
– jasu. Zcela odli‰né barvy mající stejn˘ jas vyvolají shodnou odezvu,
a tím stejn˘ elektrick˘ signál. To ve svém dÛsledku znamená, Ïe foto-
elektrick˘ jev, kter˘ umoÏnil realizaci ãernobílé televize, nelze pfiímo
pouÏít pro televizi barevnou, kde kromû jasu je nutno navíc pfiená‰et
tón barvy a její sytost. Barevná televize mohla b˘t realizována na zá-
kladû tzv. trichromatického zpÛsobu vnímání barev a zákonitostech
souãtového mísení barevn˘ch svûtel se zachováním v‰ech principÛ
televize ãernobílé. VyuÏívá se skuteãnosti, Ïe zvolíme-li tfii barevná
svûtla, která jsou ve spektru od sebe dostateãnû vzdálená a vzá-
jemnû nezávislá (tj. smísením kterékoli dvojice nemÛÏe vzniknout
vjem barvy zb˘vající), je moÏné jejich mísením v rÛzném pomûru vy-
volat vjem vût‰iny barev v pfiírodû existujících. Jako základní barvy
jsou voleny ãervená, oznaãovaná jako R (anglicky Red), zelená
G (Green) a modrá B (Blue). Profesionální barevná televizní kamera
má tedy tfii snímací prvky. Pfied kaÏd˘m z nich je umístûn jeden z ba-
revn˘ch filtrÛ základních barev – ãerven˘, zelen˘ a modr˘. KaÏd˘ ze
snímacích prvkÛ tak reaguje pouze na zmûny jasu zvolen˘ch základ-
ních barev. JestliÏe takto vzniklé televizní signály jsou pouÏity k fií-
zení jasu ãervené, zelené a modré obrazovky, jejichÏ obrazy se op-
ticky pfies sebe pfieloÏí, vznikne vjem pÛvodního barevného obrazu.
V praxi se nejãastûji pouÏívá barevná obrazovka, kde se kaÏd˘ obra-
zov˘ prvek skládá ze tfií tûsnû u sebe umístûn˘ch barevn˘ch bodÛ.
KaÏd˘ z tûchto bodÛ je rozsvûcován sv˘m signálem. Takov˘to te-
levizní systém je oznaãován jako systém R, G, B.

■ Producentsk˘ systém ● metoda organizace a fiízení, vypracovaná na
pfielomu 80. a 90. let je‰tû v âeskoslovenské televizi, pfii vzniku âes-
ké televize (1992) zavedena jako základní organizaãní, ekonomick˘
a v˘robní princip. P. s. znamená pfiedev‰ím „zpÛsob my‰lení”, spo-
ãívající 1) v pfiesnû definované delegaci odpovûdnosti a pravomocí
na konkrétní producenty (‰éfproducenty, resp. fieditele studií), 2)
v chodu finanãních tokÛ a 3) ve zpÛsobu zadávání v˘roby pofiadÛ. 
P. s. vychází z oddûlení producentské role kompetentního objedna-
vatele od vlastního prÛbûhu v˘roby, aniÏ je poníÏena producentova
integrální odpovûdnost ekonomická a obsahová. P. s. zachovává

v‰echny parametry pro obsahovou supervizi i finanãní kontrolu, ale
neomezuje tvÛrce/‰táby v˘robními normami a umoÏÀuje indivi-
duální pohled a rozhodování. Bez produkce pofiadÛ (vã. programo-
v˘ch akvizic) nelze vysílat, implementace p. s. je podmínûna exis-
tencí pevného a promy‰leného vysílacího schématu ▼, z nûhoÏ se
mj. odvíjí v˘robní úkol ▼ vãetnû svého finanãního vyjádfiení, kon-
strukãního pro rozpoãet celé instituce a jejích útvarÛ, orientaãního
pro tvorbu jednotliv˘ch pofiadÛ. Nutnou podmínkou fungování sys-
tému je invence producentÛ. P. s. nemusí b˘t pevnû spojen jen s ur-
ãitou organizaãní strukturou ãi názvoslovím, vÏdy v‰ak musí b˘t sta-
novena hierarchie odpovûdnosti.

■ Programová koncepce âT ● artikulace programové politiky, tj. základ-
ního programového smûfiování âeské televize s vyt˘ãením více ãi
ménû konkretizovan˘ch dlouhodob˘ch programov˘ch cílÛ, jichÏ má
b˘t v souladu se zákonem dan˘m posláním âT a jeho chápáním do-
saÏeno v urãitém ãase, vymezeném obvykle funkãním obdobím ge-
nerálního fieditele ▲, respektive vrcholného managementu âT. Kon-
krétním vyjádfiením p. k. je vysílací (programové) schéma ▼.

■ Programové okno ● základní jednotka programového plánování.
Jednotlivé pofiady (programové typy) jsou zafiazovány do tzv. p. o.,
jejichÏ charakter, poãet a rozloÏení v ãase vychází z programové kon-
cepce ▲. Neãastûj‰í délky p. o. jsou 15 minut (pofiady o v˘robní
délce13 minut), 30 minut (pofiady o v˘robní délce 26 minut) a 60 mi-
nut (pofiady o v˘robní délce 52 minut). Skuteãná v˘robní délka po-
fiadÛ, ponûkud krat‰í neÏ uvádûná, zaokrouhlená v zájmu snadné
orientace divákÛ v programu podle místních ãi programov˘ch zvyk-
lostí, je dána mezinárodní praxí: umoÏÀuje vyuÏít rozdílu mezi reál-
nou a inzerovanou stopáÏí k odvysílání reklamy, programov˘ch
upoutávek, rÛzn˘ch oznámení atd., které je tfieba odvysílat, aniÏ jsou
nebo mohou b˘t anoncovány.

■ Programov˘ typ ● pojem ze sféry pouÏívané druhové a Ïánrové klasifi-
kace televizních pofiadÛ (dramatické, zpravodajské, dokumentární
atp.) Nûkdy se pod pojmem p. t. rozumí téÏ v˘robnû programov˘ typ,
tj. v˘robní charakteristika pofiadu (napfi. oznaãení „malá publicistika“
mÛÏe zároveÀ znamenat: 2 dny natáãení s jednokamerov˘m vozem
v terénu,1 den ve stfiiÏnû a 1 den kompletace se studiov˘mi vstupy).

■ Publikace o âeské televizi ● jedna z forem pravidelné komunikace s di-
vákem v rámci Corporate Identity ▲ naplÀující pfiedev‰ím cíl infor-
maãní otevfienosti média vefiejné sluÏby. JiÏ v prvním roce existence
(1992) vydala âT svou první roãenku jako zprávu o v˘voji instituce,
programu a hospodafiení. Roãenky vycházející vÏdy po uzavfiení fi-
nanãního roku byly posléze doplnûny vydáváním struãn˘ch infor-
maãních broÏur se stûÏejními fakty a specifick˘ch katalogÛ filmové
produkce. Publikace o âT vycházejí v ãe‰tinû a angliãtinû, od roku
1997 rovnûÏ v elektronické podobû na CD-ROM a Internetu âT ▲. Zá-
jemcÛm jsou zasílány bezplatnû. 

■ Rada âeské televize ● podle zákona ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi,
v platném znûní ▼ orgán, jímÏ se uplatÀuje právo vefiejnosti na kon-
trolu ãinnosti âT, kterou reprezentuje generální fieditel âT ▲. Rada
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není souãástí âeské televize a je na âT finanãnû nezávislá, neboÈ
âeská televize je podle zákona povinna hradit její v˘daje bez moÏ-
nosti zasahování. Rada vykonává kontrolu âT zpÛsobem uveden˘m
v zákonû a je odpovûdná Poslanecké snûmovnû, jíÏ do 31. bfiezna
pfiedkládá V˘roãní zprávu o ãinnosti âT a do 31. srpna V˘roãní
zprávu o hospodafiení âT, obojí za pfiedchozí kalendáfiní rok. 

PÛvodnû mûla rada devût ãlenÛ volen˘ch Poslaneckou snûmov-
nou (zpoãátku âNR) na stejné pûtileté období; od novelizace zákona
(2001) má patnáct ãlenÛ s ‰estilet˘m volebním obdobím, posunu-
t˘m u kaÏdé tfietiny ãlenÛ o dva roky. Novela zákona také rozvinula
poÏadavek zákona na pluralitní sloÏení rady, neboÈ zmûnila proce-
duru v˘bûru kandidátÛ na ãlenství v radû, které nyní mÛÏe navrho-
vat ‰irok˘ okruh organizací a sdruÏení.

Radu âT mÛÏe snûmovna odvolat pro opakované neplnûní povin-
ností stanoven˘ch jí zákonem a (od r. 2001) také na základû dvojího
neschválení V˘roãní zprávy o ãinnosti âT nebo V˘roãní zprávy o hos-
podafiení âT. Ustanovení o neschválení v˘roãních zpráv nahradilo
pÛvodní podmínku odvolání dvojím konstatováním snûmovny v prÛ-
bûhu ‰esti mûsícÛ, Ïe âeská televize neplní své poslání podle zákona.

Do pÛsobnosti rady náleÏí zejména právo jmenovat nebo odvolá-
vat generálního fieditele âT, na jeho návrh schvalovat zfiízení nebo
zru‰ení televizních studií âT a jmenovat ãi odvolávat jejich fieditele,
dále schvalovat na návrh generálního fieditele Statut âT ▼a pfiedklá-
dat Poslanecké snûmovnû ke schválení Kodex âT ▲.

Rada dohlíÏí na plnûní úkolÛ âT v oblasti vefiejné sluÏby tv vy-
síláním a na naplÀování zásad vypl˘vajících z Kodexu âT, má
oprávnûní v tom smûru vydávat stanoviska a doporuãení t˘kající
se programové nabídky, av‰ak nesmí pfiímo zasahovat do tvorby
a vysílání tv pofiadÛ. 

Rada âT má v˘znamné kontrolní pravomoci v oblasti hospoda-
fiení âT: schvaluje rozpoãet, kontroluje jeho plnûní a schvaluje závû-
reãn˘ úãet âT, schvaluje dlouhodobé plány technického a ekonomic-
kého rozvoje. Novela zákona o âT (2001) zfiídila pro tyto úãely
poradní orgán Rady âT – Dozorãí komisi. Jejím úkolem je sledovat,
zda jsou úãelnû a hospodárnû vyuÏívány finanãní prostfiedky a maje-
tek, upozorÀovat Radu âT na zji‰tûné nedostatky a pfiedkládat jí ná-
vrhy na jejich odstranûní. Komise má ze zákona pfiístup ke v‰em in-
formacím o hospodafiení âT a právo vyÏádat si je od zamûstnancÛ
âT. Radû âT pfiedkládá komise ãtvrtletní zprávy a vÏdy do 30. ãervna
svÛj rozbor hospodafiení âT za minul˘ kalendáfiní rok. (SloÏení Rady
âT ▲ oddíl Letopis, str. 53, 171, 277, 332)

■ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání/dfiíve R. âeské republiky pro 
r. a t. v. ● úfiad pro v˘kon státní správy v oblasti rozhlasového a te-
levizního vysílání; dohlíÏí na zachovávání obsahové nezávislosti
a rozvoj plurality programové nabídky a informací a plní dal‰í úkoly
stanovené zákonem a zvlá‰tními právními pfiedpisy, napfi. zákonem 
ã. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znûní ▼. Rada byla pÛ-
vodnû ustavena speciálním zákonem âNR (ã. 103/1992 Sb.), od 2001
je v pÛsobnosti zákona ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání ▼. 

PÛvodnû devítiãlenn˘ orgán byl volen Poslaneckou snûmovnou
PâR (zprvu je‰tû âeskou národní radou) na ‰est let, od r. 2001 
13 ãlenÛ rady jmenuje a odvolává pfiedseda vlády na návrh Posla-

necké snûmovny PâR. âlenové volí ze svého stfiedu pfiedsedu a tfii
místopfiedsedy. Náklady na ãinnost rady jsou hrazeny ze samostatné
kapitoly státního rozpoãtu. Rada je odpovûdná Poslanecké snûmovnû.

Podstatná ãást pravomocí rady smûfiuje k provozovatelÛm vysí-
lání na základû licence nebo registrace, av‰ak v její pÛsobnosti jsou
také dÛleÏité pravomoci smûfiující k provozovatelÛm vysílání ze zá-
kona (âT a âRo).

Do pÛsobnosti rady patfií dohled nad dodrÏováním právních
pfiedpisÛ v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek
stanoven˘ch v rozhodnutí o udûlení licence ãi v rozhodnutí o regis-
traci, a rovnûÏ monitorování vysílání. Rada dále udûluje, mûní a od-
nímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání a vy-
dává, mûní a ru‰í rozhodnutí o registraci k provozování pfievzatého
vysílání.

Rada ukládá sankce podle zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, coÏ se mÛÏe t˘kat i âT. Horní hranice pokut
mÛÏe dosáhnout aÏ 10 milionÛ Kã, av‰ak sankcí mÛÏe b˘t také zru-
‰ení licence.

Rada zpracovává v souãinnosti s âesk˘m telekomunikaãním úfia-
dem ãást plánu pfiidûlení kmitoãtového spektra urãeného pro rozhla-
sové a televizní vysílání a stanovuje soubor technick˘ch parametrÛ,
které jsou souãástí oprávnûní k provozování vysílání pro provozo-
vatele vysílání ze zákona nebo s licencí (tj. i âeské televizi pfiidûluje
konkrétní vysílací frekvence, aby mohla vysílat v rozsahu svého
oprávnûní). Rada se také podílí sv˘mi stanovisky a návrhy na vytvá-
fiení zásad státní politiky âeské republiky ve vztahu k vysílání a kon-
cepci jeho rozvoje. 

Rada je povinna pfiedkládat Poslanecké snûmovnû vÏdy do konce
února v˘roãní zprávu o své ãinnosti a o stavu v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání za uplynul˘ rok. Poslanecká snûmovna mÛÏe
pfiedsedovi vlády navrhnout odvolání rady, neplní-li opakovanû zá-
vaÏn˘m zpÛsobem své povinnosti nebo pokud snûmovna opûtovnû
neschválí pro závaÏné nedostatky její v˘roãní zprávu.

Své dokumenty zvefiejÀuje rada (nebrání-li tomu právní pfiedpisy)
zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pfiístup.

■ Reach (zásah, úhrnná sledovanost) ● veliãina odvozená od sledova-
nosti, vyjadfiuje se v procentech nebo tisících divákÛ. R. urãitého ãa-
sového úseku vysílání kanálu (nebo skupiny kanálÛ) v urãité cílové
skupinû divákÛ je poãet divákÛ této cílové skupiny, ktefií sledují dan˘
kanál (nebo skupinu kanálÛ) bûhem konkrétního ãasového úseku
alespoÀ po dobu pfiedem urãeného poãtu minut. R. uvádûn˘ ve v˘-
stupech elektronického mûfiení sledovanosti podle dohody zahrnuje
kaÏdého diváka, kter˘ danou stanici sleduje nepfietrÏitû minimálnû 
3 minuty. Hodnota denního zásahu b˘vá vût‰í neÏ prÛmûr denní sle-
dovanosti TVR ▼. 

■ Regionální vysílání âeské televize ● zpravodajské a reportáÏní pfií-
spûvky o dûní v jednotliv˘ch regionech âR zaji‰Èované redakcemi
zpravodajství âT Praha, TS Brno a TS Ostrava prostfiednictvím po-
stupnû roz‰ifiované sítû vlastních regionálních redakcí a oblastních
zpravodajÛ ãi ve spolupráci se soukrom˘mi regionálními studii. 

R. v. bylo zavedeno jiÏ se vznikem âT (1992) a jeho doménou 
se stal zejména podveãerní vysílací ãas (▲ ãasová pásma): 1992 
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– Veãerník âTV, 1993 – na âT2 âesk˘ veãerník, sobotní Moravsk˘ ve-
ãerník a stfiedeãní PraÏsk˘ veãerník, 1994 – na âT1 âesk˘ veãerník
(pondûlí aÏ pátek s variantou PraÏsk˘ veãerník ve stfiedu), v regionu
TS Brno Jihomoravsk˘ veãerník a v regionu TS Ostrava Report,
1995 – pondûlí aÏ pátek Veãerník z âT Praha, Jihomoravsk˘ veãerník
z TS Brno a Report z TS Ostrava, od 2. 1. na âT2, od 4. 9. na âT1,
1996 aÏ 2000 – beze zmûny, od 2001 – na âT1 v pondûlí aÏ pátek Ve-
ãerník z âech, Jihomoravsk˘ veãerník a Report a navíc ranní pofiad
Regiony na âT1 v pondûlí aÏ pátek.

Novela zákona o âT ã. 39/2001 Sb. uloÏila âeské televizi zaji‰Èovat
regionální vysílání zpravodajsk˘ch a publicistick˘ch pofiadÛ v ãaso-
vém rozsahu alespoÀ 25 minut dennû. (Objem regionálnû vysíla-
ného zpravodajství a publicistiky ve vysílání âeské televize v roce
2001 ▲ str. 281)

■ Reklama ● dnes bûÏná souãást programu vût‰iny televizí, nejvût‰í
zdroj pfiíjmÛ pro komerãní televize, pro televizi vefiejné sluÏby je
zdrojem doplÀkov˘m (âT). Reklamní vysílání tvofií vedle klasické 
reklamy teleshopping ▼ a vysílání sponzorsk˘ch vzkazÛ (▼ Spon-
zorsk˘ pfiíspûvek). DoplÀkov˘ v˘znam má r. v teletextu. Zákon 
ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
rozumí reklamou jakékoliv vefiejné oznámení, vysílané za úplatu
nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za úãelem vlastní propa-
gace provozovatele vysílání, urãené k podpofie prodeje, nákupu
nebo pronájmu v˘robkÛ nebo sluÏeb nebo k dosaÏení jiného
úãinku sledovaného zadavatelem reklamy nebo provozovatelem
vysílání. Stejn˘ zákon stanoví limity a dal‰í pravidla pro vysílání 
r. v televizi. Závislost na r. obecnû ovlivÀuje program v komerãním
smûru. Vysílání r. podléhá regulaci, pravidla b˘vají obvykle pfiís-
nûj‰í pro televizi vefiejné sluÏby neÏ pro televizi komerãní. V âR je
ve vysílání vefiejné sluÏby (âT) moÏné zafiazovat r. (a teleshopping)
pouze mezi jednotlivé pofiady nebo jejich samostatné ãásti, drÏi-
telé licence (komerãní televize) smûjí navíc za stanoven˘ch podmí-
nek reklamou pfieru‰ovat vysílání televizních pofiadÛ. âas vyhra-
zen˘ r. nesmí v televizním vysílání provozovatele vysílání ze
zákona (âT) pfiesáhnout 1 % denního vysílacího ãasu a v dobû od
19.00 do 22.00 nesmí pfiekroãit 6 minut v prÛbûhu hodiny, provo-
zovatelé vysílání s licencí mají limit 15 % denního vysílacího ãasu
a 12 minut v prÛbûhu hodiny (jiné limity platí pro teleshopping).
Autopropagace v ‰irokém smyslu (nejen programové upoutávky)
a bezplatnû odvysílaná oznámení uãinûná ve vefiejném zájmu ãi ve
prospûch obecnû prospû‰n˘ch cílÛ se do ãasového omezení r. ne-
zapoãítávají. 

V âR r. reguluje zákon ã. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v plat-
ném znûní ▼. Nad rámec omezení plynoucích z tohoto zákona zaka-
zuje zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání napfi.
zcela vysílání r. na léãivé pfiípravky a prostfiedky zdravotnické tech-
niky dostupné jen na lékafisk˘ pfiedpis, r. na erotické sluÏby a v˘-
robky v dobû od 6.00 do 22.00, pfiísnûji vymezuje podmínky r. zamû-
fiené na dûti a mladistvé. Politická r. ve vysílání je povolena
v˘hradnû v mezích stanoven˘ch zákonem ã. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu âR, v platném znûní. 

R. musí b˘t rozeznatelná a zvukovû nebo obrazovû oddûlená od
ostatních ãástí programu. Televizní r. je typicky obsaÏena v reklam-

ních spotech, nejãastûji pÛlminutov˘ch nebo krat‰ích, které jsou vy-
sílány obvykle v reklamních blocích o délce maximálnû cca 6–7 mi-
nut. Pfii vysílání r. není uvádûno oznaãení televizního programu 
– logo ▲: za pravdivost údajÛ obsaÏen˘ch v r. (ãi teleshoppingu) od-
povídá zásadnû její zadavatel. Za poru‰ení pravidel pro vysílání 
r. mÛÏe Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ▲ uloÏit pokutu aÏ
2,5 milionu Kã. Zákonná pravidla pro vysílání r. se od roku 1992 po-
stupnû vyvíjela, vût‰inou zpfiísÀovala. Podmínky vysílání r. (vãetnû
teleshoppingu a sponzorování pofiadÛ) v âT upravují pfiesnûji její
interní pfiedpisy, coÏ mûlo zásadní v˘znam zejména v dobû nedosta-
teãné propracovanosti zákonné úpravy. Prodejem svého reklamního
ãasu âT smluvnû povûfiila spoleãnost ARBOmedia Praha (dfiívûj‰í
název IP Praha).

■ Religion ● pravidelné mezinárodní konference Evropské vysílací unie
(EBU) ▲ o programov˘ch a tvÛrãích otázkách náboÏenského vysí-
lání. Konají se kaÏdé dva roky v Praze, stál˘m pofiadatelem je z povû-
fiení EBU od roku1993 âeská televize. 

■ Satelitní vysílání ● ‰ífiení televizních a rozhlasov˘ch signálÛ pomocí
elektromagnetick˘ch vln prostfiednictvím druÏice. Pro pfienos 
televizních signálÛ se pouÏívají jak analogové ▲ tak digitální ▲
pfienosové soustavy barevné televize jako je napfi. PAL ▲, DVB
▲ a MAC ▲. Dostupnost televizních signálÛ je dána vyzafiovacími
charakteristikami jednotliv˘ch transponderÛ pouÏité druÏice. Pfií-
jem je zaji‰Èován satelitní soupravou obsahující parabolickou an-
ténu, vnitfiní a vnûj‰í jednotku – satelitní pfiijímaã a LNB (Low Noise
Block) konvertor.

Poãátky s. v. spadají do 80. let 20. století. Vysílalo se analogovû,
vût‰inou v soustavû PAL. Za opravdov˘ pfielom lze oznaãit vypu‰-
tûní prvního satelitu ASTRA v prosinci 1988, kter˘ umoÏnil pfiíjem
televizních programÛ v jednotliv˘ch domácnostech na pfiijatelnû
malé parabolické antény. Druh˘m mezníkem bylo v druhé polovinû
90. let zahájení digitálního satelitního televizního vysílání podle
standardu DVB-S. âT zahájila digitální satelitní vysílání v ãervenci
1997 jako souãást paketu Czech Link. Vysílání bylo urãeno zejména
jako náhrada primárních distribuãních tras na jednotlivé pozemní
vysílaãe.

■ SdruÏení komunikaãních a mediálních organizací (SKMO) ● sdruÏe-
ní reklamních agentur, tiskov˘ch, rozhlasov˘ch a tv médií, pÛvodní
drÏitel práv a povinností zadavatele elektronického mûfiení sledova-
nosti ▲ v âR na základû smlouvy ze 17. 5. 1996.

■ SECAM (Séquentielle Couleur A Memoire) ● systém barevného vysí-
lání vyvinut˘ ve Francii. Pro chrominanãní (barvonosné) signály
uÏívá frekvenãní modulaci, pfiiãemÏ sloÏky R-Y a B-Y (▲ Barevn˘
televizní signál) pfiená‰í postupnû a stfiídavû, v kaÏdém televizním
fiádku pouze jednu. Jedná se o systém robustní a nenároãn˘ na kva-
litu zafiízení pfii ‰ífiení a vysílání. Ve studiu se v‰ak obtíÏnû reÏijnû
zpracovává a dává nejniÏ‰í kvalitu obrazu. PouÏíval se ve státech so-
vûtského bloku (v b˘v. âs. televizi pouze pro vysílání) a v souãasné
dobû se pro pozemní vysílání uÏívá hlavnû ve Francii a nûkter˘ch
státech b˘valého SSSR.

3 6 4

( P r v n í c h )  1 0  l e t  â e s k é  t e l e v i z e



■ Servis âeské televize sluchovû postiÏen˘m divákÛm ● dlouhodobá
sluÏba âT (od 1. 7. 1992) minoritní divácké skupinû sluchovû posti-
Ïen˘ch, a to vysíláním skryt˘ch titulkÛ, podtitulkÛ, pofiadÛ tlumoãe-
n˘ch do znakového jazyka nesly‰ících a maximem grafick˘ch infor-
mací. V prvních pûti letech existence rozvíjela âT tuto sluÏbu jako
dobrovoln˘ závazek, od 1. 7. 1997 jí byla zákonem ã. 135/1997 Sb.
uloÏena povinnû – s kvótou alespoÀ 25 % vysílan˘ch pofiadÛ opatfie-
n˘ch skryt˘mi nebo otevfien˘mi titulky. Poslední novela zákona
o âT ã. 39/2001 Sb. zakotvuje povinnost opatfiovat skryt˘mi nebo
otevfien˘mi titulky (podtitulky) ãi tlumoãením do znakové fieãi ales-
poÀ 70 % pofiadÛ. V praxi âT jsou stûÏejní technologií skryté titulky,
otevfien˘mi titulky nebo tlumoãením do znakového jazyka nesly‰í-
cích jsou pofiady doplÀovány jen okrajovû. (BlíÏe ▲ oddíl Letopis,
úvodní stránky k jednotliv˘m rokÛm).

■ Skrytá reklama ● slovní nebo obrazová prezentace zboÏí, sluÏeb, ob-
chodního jména, obchodní známky nebo ãinnosti v˘robce zboÏí
nebo poskytovatele sluÏeb, uvefiejnûná zpravidla za úplatu nebo ji-
nou protihodnotu v pofiadu, kter˘ nemá charakter reklamy ▲ a te-
leshoppingu ▼, pokud tato prezentace zámûrnû sleduje reklamní
úãel a je zpÛsobilá uvést vefiejnost v omyl. S. r. zakazuje zákon 
ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a ã. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znûní. Znaky s. r.
mÛÏe napfi. naplnit rozhovor sníman˘ kamerou pfiímo pfied reklam-
ním poutaãem, naopak za s. r. se nepovaÏuje napfi. celkov˘ zábûr na
sportovní stadion s reklamními poutaãi na ohrazení jeho plochy.

■ SloÏkové signály ● v souãasné dobû se v televizních studiích stále více
pouÏívají digitalizované sloÏkové rozdílové signály Y, R-Y, B-Y (▲ Ba-
revn˘ televizní signál) a kompozitní signály (tamtéÏ) se pouÏívají
pouze pro vysílání. Pfiedpokládá se, Ïe v horizontu 10 aÏ 15 let kom-
pozitní systémy zaniknou a budou i pro vysílání nahrazeny sloÏko-
v˘mi systémy digitálními.

■ SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) ● spoleã-
nost filmov˘ch a televizních technikÛ se sídlem v New Yorku zalo-
Ïená v roce 1916. âleny jsou v podstatû v‰echny v˘znamné televizní
spoleãnosti z 85 zemí svûta vãetnû âeské televize. SMPTE vyvíjí
nové televizní standardy, podporuje vzdûlávání formou semináfiÛ
a vydává technické provádûcí dokumenty a doporuãení pro imple-
mentaci nov˘ch televizních systémÛ. âlenství je placené.

■ Sociologick˘ v˘zkum âeské televize ● v âR nejstar‰í (od r. 1970, je‰tû
v âs. televizi) a stále funkãní v˘zkum chování televizního diváka,
dfiíve znám˘ jako Denní kontinuální v˘zkum. Jeho prostfiednictvím
se pravidelnû získávají údaje o divácké spokojenosti s nabídkou
v‰ech celoplo‰n˘ch tv programÛ a doãasnû také kanálu TV3 (od 22.
kalendáfiního t˘dne roku 2000 aÏ do 53. kalendáfiního t˘dne roku
2001). Historicky byl pouÏíván také k mûfiení sledovanosti tv pro-
gramÛ, a to do zavedení elektronického mûfiení sledovanosti ▲.
V rámci s. v. âT probíhají rovnûÏ jednorázová sociologická ‰etfiení
podle speciálních zadání.

S. v. âT pouÏívá techniku dotazníkového prÛzkumu na panelu re-
spondentÛ a uÏívaná metodologie se neustále zdokonaluje. Panel

respondentÛ vzrostl v posledním desetiletí z 500 na 750 a je vybírán
z prÛbûÏnû aktualizovaného souboru cca 3,5 milionu tv divákÛ. Pa-
nel pfiedstavuje reprezentativní vzorek dospûlé populace âeské re-
publiky, a to z hlediska pohlaví, vûku (od 15 let v˘‰e), vzdûlání, veli-
kosti bydli‰tû, ekonomické aktivity a pfiíslu‰nosti k regionu. V˘bûr
respondentÛ má nûkolik fází a na základû sociodemografické matice
je panel kaÏd˘ t˘den z jedné tfiináctiny inovován (spolupráce s jed-
ním respondentem tak trvá maximálnû tfiináct t˘dnÛ).

Základem s. v. âT jsou programové deníãky, které obsahují vût-
‰inu vysílan˘ch pofiadÛ (o délce pûti a více minut). Deníãky jsou re-
spondentÛm zasílány po‰tou v dvout˘denním pfiedstihu a po‰tou se
také vracejí zpût do âT. Respondenti v deníãcích vyjadfiují svou spo-
kojenost se zhlédnut˘mi pofiady prostfiednictvím pûtistupÀové ‰kály
známek (1 znamená „velmi spokojen“ a 5 znaãí „zcela nespokojen“).
Z tûchto známek se vypoãítává koeficient spokojenosti vyjadfiující
rozloÏení známek v jemnûji odstínûné stupnici od +10,0 do –10,0
s obecn˘mi kategoriemi:

záporné hodnoty absolutní propadnutí u publika

pod 4,0 podprÛmûr divácké spokojenosti

4,0 aÏ 4,9 hor‰í prÛmûr

5,0 prÛmûr

5,1 aÏ 5,9 lep‰í prÛmûr

6,0 aÏ 7,9 nadprÛmûr

8,0 a více ‰piãka divácké spokojenosti

S. v. âT slouÏil aÏ do uplatnûní elektronického mûfiení sledova-
nosti v ãervenci 1997 také jako nástroj k získávání údajÛ o sledova-
nosti tv programÛ. 

Od roku 1998 prostfiednictvím s. v. získává âT rovnûÏ jednorázové
aktuální informace o diváckém oãekávání. Vedle sond rÛzného typu,
uskuteãÀovan˘ch na aktuálním t˘denním panelu nebo na speciálnû
vytvofien˘ch panelech podle specificky zadan˘ch sociodemografic-
k˘ch znakÛ (napfi. sloÏen˘ch pouze z respondentÛ Ïijících v domác-
nosti s dûtmi), se tak dûje i pomocí tzv. otázek t˘dne pfiikládan˘ch
k programov˘m deníãkÛm. Vût‰í jednorázová ‰etfiení se v minul˘ch
letech t˘kala napfi. v roce 1998 diskusního pofiadu V pravé poledne,
dramatického seriálu Îivot na zámku, zpravodajsk˘ch pofiadÛ Udá-
losti a „21“, v roce 1999 poezie na obrazovce, veãerníãkÛ, cyklu pro
dûti Kouzelná ‰kolka nebo zpravodajské relace Události plus, v roce
2000 ranního vysílání Dobré ráno, cyklu Pfiísnû vefiejné ãi struktury
zábavn˘ch pofiadÛ a v roce 2001 diváck˘ch oãekávání v oblasti zpra-
vodajství, cyklÛ Fakta, âerná bílá ãi Letadlo, ale také sponzoringu
a teletextu.

■ Sponzoring ● ▼ Sponzorsk˘ pfiíspûvek

■ Sponzorsk˘ pfiíspûvek ● jak˘koliv pfiíspûvek poskytnut˘ fyzickou nebo
právnickou osobou, která neprovozuje televizní vysílání nebo pro-
dukci audiovizuálních dûl, k pfiímému nebo nepfiímému financování
rozhlasov˘ch nebo televizních pofiadÛ za úãelem propagace jména
a pfiíjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, obchodní
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firmy, obchodní znaãky, sponzora nebo jeho sluÏby, v˘robkÛ nebo
jin˘ch v˘konÛ (zákon ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání). Sponzorské vzkazy vysílané na základû s. p.
náleÏí do okruhu reklamního vysílání (téÏ ▲ Reklama a ▼ Teleshop-
ping). Po klasické reklamû je sponzoring pro televize v âR obecnû
druh˘m nejv˘znamnûj‰ím zdrojem komerãních pfiíjmÛ. V âT se
omezuje na maximálnû 15vtefiinové sponzorské vzkazy pfied nebo
za pofiadem obsahující motiv s logem, doplnûn˘ údajem o sponzo-
rovaném pofiadu. V˘jimkou je tzv. injektáÏ, krátké zobrazení loga
sponzora v prÛbûhu pofiadu (pojí se v˘hradnû se sportovními pfie-
nosy). Sponzorské vzkazy nesmûjí naplÀovat znaky klasické re-
klamy. V âT podmínky sponzoringu podrobnû upravuje interní
pfiedpis.

■ Statut âeské televize ● základní interní právní pfiedpis âT. Existence s.
vypl˘vá ze zákona o âeské televizi ▼ a schvaluje jej Rada âeské te-
levize ▲ na návrh generálního fieditele ▲. Zákon nestanoví, co má
b˘t vlastním obsahem s.

První, velmi struãn˘ Statut âeské televize z 15. 4. 1992 vydrÏel
v platnosti beze zmûn do roku 1995. Kromû rekapitulace zákon-
ného poslání a úkolÛ âeské televize, jejího postavení a vztahu mezi
generálním fieditelem a Radou âT urãoval pouze základní strukturu
organizace a fiízení âT, poradní orgán ãi orgány generálního fie-
ditele a základní systém hospodafiení âT. Zásadní zmûny doznal s.
na podzim 1995 (27. 9.). Jeho nedílnou souãástí se staly pfiílohy Ko-
dex âT ▲ a dokument Strategie âT, kter˘ formuloval politiku, kon-
cepci a základní cíle âT v oblasti programové, technické, finanãní,
personální a na poli mezinárodním. Tfietí redakce s. s obûma pfiílo-
hami, pfiipravená koncem roku 1997 a 17. 1. 1998 schválená Radou
âT zachovala základní koncepci a strukturu pfiede‰lé verze, ale pfii-
nesla vûcná i formulaãní upfiesnûní a pfiepracování nûkter˘ch sou-
visl˘ch pasáÏí. 

Z novelizovaného znûní zákona o âT z ledna 2001, které zv˘raz-
nilo úlohu Rady âT vÛãi âeské televizi, vypl˘vá téÏ zmûna struktury
základních dokumentÛ âeské televize. Vedle statutu, jehoÏ vymezení
se nemûní, je v zákonû samostatnû zakotven také Kodex. V listopadu
2001 schválila Rada âT dílãí novelizaci s. podmiÀující jmenování
a odvolávání odborn˘ch fieditelÛ generálním fieditelem projednáním
návrhÛ s radou. Souãasnû byly zahájeny pfiípravné práce na novém
statutu reflektujícím novelizované znûní zákona o âT.

■ Systémy barevné televize ● ▲ NTSC, PAL, SECAM.

■ Teleshopping ● pfiímá nabídka zboÏí nebo sluÏeb urãená vefiejnosti
a zafiazená do rozhlasového ãi televizního vysílání za úplatu ãi jinou
protihodnotu (zákon ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání). T. náleÏí do okruhu reklamního vysílání (▲ téÏ
Reklama a Sponzorování pofiadÛ) a platí pro nûj obdobná obsahová
omezení jako pro klasickou reklamu. T. má podobu samostatn˘ch
pofiadÛ, není zafiazován do reklamních blokÛ a v âR pro nûj platí jiné
limity neÏ pro ostatní reklamní vysílání. Provozovatel vysílání ze zá-
kona (âT) mÛÏe základní podíl reklamy (1 % dennû) zv˘‰it vysíláním
teleshoppingu aÏ na 10 % denního vysílacího ãasu a provozovatel
vysílání s licencí aÏ na 20 %, navíc do limitu nezapoãítává teleshop-

pingové pofiady o souvislé délce pfiesahující 15 minut. Plné vyuÏí-
vání limitÛ je v pfiípadû t. obvykle jen teorií.

■ Teletext âeské televize ● souãástí vysílání âT1 od vzniku âeské televize
v lednu 1992, kdy nabízel dennû jiÏ 600 aÏ 700 stránek zpravodajství,
informací ze sportu, ekonomiky, kultury, o poãasí i o televizním pro-
gramu apod. V roce 1993 se zpravodajsk˘ servis t. roz‰ífiil na ãasov˘
úsek od 6 do 23 hodin a od fiíjna 1993 byl v˘bûr ze stránek t., tzv. te-
letext in vision, nasazován i do bûÏného vysílání âT1 po skonãení ve-
ãerního programu, ãímÏ se stal pfiístupn˘ v‰em divákÛm. V únoru
1994 se zlep‰ila technologie cyklování stránek, coÏ mûlo za následek
rychlej‰í listování v t. V roce 1994 byly upraveny programové stránky 
t. podle formátu VPT umoÏÀujícího divákÛm vlastnícím videorekor-
déry s VPS systémem programovat nahrávání pofiadÛ âT1 (od
roku1995 i âT2). O rok pozdûji byla lokální teletextová síÈ propojena
s poãítaãovou sítí âT, coÏ umoÏnilo získat dal‰í informaãní zdroje. Od
fiíjna 1996 byly teletextové stránky umístûny na Internetu âT ▲.
V rámci nové programové koncepce noãního vysílání âT1 byl od záfií
1997 teletext in vision nahrazen Zprávami z teletextu zafiazovan˘mi
do programu zhruba tfiikrát za noc. Dal‰ím technologick˘m mez-
níkem se stal rok 1998, kdy byl bûhem ãervnov˘ch voleb zaji‰tûn 
on-line pfienos dat s prÛbûÏn˘mi volebními v˘sledky. V témÏe roce
(od 13. 11.) pfievzala âT provozování teletextov˘ch sluÏeb rovnûÏ na
programu âT2, kde konãila ‰estiletá licence spoleãnosti Image1,
a pfiemûnila ho v tzv. teletext Expres neboli v˘bûr nejdÛleÏitûj‰ích
a nejÏádanûj‰ích informací. Duben 1998 byl také dnem zahájení
elektronického mûfiení sledovanosti t. Na poãátku roku 1999 do‰lo
k v˘razné zmûnû programové struktury t., pfiibyla fiada nov˘ch záj-
mov˘ch i odborn˘ch rubrik a nabídku tvofiilo jiÏ pfies 1500 stránek.
V následujících dvou letech pfiispûl ke zkvalitnûní nabídky t. dal‰í v˘-
voj technologie, mj. vyuÏitím automatizovan˘ch importÛ pro pfienos
textÛ do t. stránek. 

Programová nabídka teletextu âT se bûhem desetiletí rozrÛstala
a postupnû byla obohacena zejména o kvalitní a prÛbûÏnû aktuali-
zované zpravodajství. PÛvodní stránky o poãasí se rozrostly aÏ na
poãet 80, z toho témûfi 40 stránek tvofií zprávy z ãesk˘ch horsk˘ch
stfiedisek. K prakticky dvojnásobnému roz‰ífiení nabídky sportu 
pfiispívají spoluprací s t. sázkové kanceláfie. Vût‰í prostor vûnuje 
t. stránkám pofiadÛ âT, vãetnû sluÏby „Právû vysíláme“ alias infor-
mací o právû vysílaném a následujícím pofiadu, a zajímavostem
z dûní v âT. V kulturní oblasti dominuje rozsáhl˘ servis o divadlech
v âR. K aktivnímu kontaktu s divákem pfiispívá t. pravidelnû fiadou
soutûÏních stránek. V˘voj ve svûtû financí reflektují domácí a zahra-
niãní burzovní informace. Své stránky mají v t. i rÛzné men‰iny zdra-
votnû postiÏen˘ch, zejména servis pro nesly‰ící ▲. PrÛbûÏnû pfiib˘-
valy zájmové a odborné rubriky. Na v˘znamu získává v posledních
letech i nabídka komerãních a obchodních stránek.

Dnes nabízí Teletext âT na okruhu âT1 v prÛmûru 1600 stránek
a teletext Expres na okruhu âT2 necel˘ch 300 stránek. Stránky jsou
dennû prÛbûÏnû aktualizovány a on-line pfienos dat je jiÏ bûÏnou na-
bídkou. Základními kritérii dal‰ího rozvoje je rychlost a kvalita posky-
tovan˘ch informací. To jsou hlavní faktory dlouhodobého nárÛstu 
ãtenáfiÛ teletextu âT. Teletextové stránky âT lze pfiijímat nejen pro-
stfiednictvím televizorÛ vybaven˘ch pro pfiíjem t. a na internetové ad-
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rese http://www.czech-tv.cz/teletext, ale i ve formû SMS zpráv nebo
mobilní technologií WAP.

■ Televizní poplatek ● podle platné právní úpravy poplatek zvlá‰tního
druhu vázan˘ na drÏení televizního pfiijímaãe a vypl˘vající ze zákona
ã. 252/1994 Sb., o rozhlasovém a televizním poplatku, v platném
znûní ▼. T. p. není daní (neprochází státním rozpoãtem), ani není
konstruován jako cena placená za sluÏby âT. Není vázán na sledo-
vání speciálnû programÛ âT. Podle zákona o âeské televizi ▼ je klí-
ãov˘m finanãním zdrojem âT. Z jeho existence vypl˘vá základní
vztah mezi obãany a âT jako sluÏbou vefiejnosti. Platí se ze zafiízení
technicky zpÛsobilého k individuálnû volitelné reprodukci televiz-
ního vysílání bez ohledu na zpÛsob pfiíjmu. V˘‰e t. p. (od poloviny
roku 1997 je 75 Kã mûsíãnû, pfiedtím 50 Kã) byla stanovena pfiímo
v zákonû a mÛÏe se zmûnit pouze jeho zmûnou. Za dobu trvání âT
do‰lo ke zv˘‰ení sazby t. p. jen jednou. DrÏitel televizního pfiijímaãe je
povinen pfiihlásit pfiijímaã k evidenci ode dne vzniku jeho drÏby a pfii-
hlásit se tak k placení t. p. Evidenci pfiijímaãÛ vede místnû pfiíslu‰ná
po‰ta, která také t. p. vybírá, od r. 2001 má âT oprávnûní vést evi-
denci i sama a vybírat t. p. teoreticky nikoliv jen prostfiednictvím
po‰ty. Poplatky neuhrazené vãas a zákonem stanovené pfiiráÏky za
prohfie‰ky proti pravidlÛm souvisejícím s t. p. se platí vÏdy pfiímo 
âeské televizi, která se také musí sama postarat o jejich vymáhání.
Fyzická osoba nebo domácnost platí t. p. za jedin˘ pfiijímaã, coÏ se
vztahuje i na v˘robce, prodejce a opravny. Ostatní podnikatelé
a právnické osoby platí t. p. z kaÏdého pfiijímaãe. Podrobnosti stanoví
zákon, stejnû jako pfiípady, kdy se t. p. neplatí nebo je moÏné dosáh-
nout osvobození od placení (napfi. osoby slepé ãi hluché, jednotlivec
nebo domácnost, jejichÏ ãist˘ pfiíjem nedosahuje 1,4násobku Ïivot-
ního minima). DluÏné t. p. je poplatník povinen uhradit âeské televizi
zpûtnû v plné v˘‰i, za nepfiihlá‰ení do evidence, uplatnûní neopráv-
nûného osvobození nebo neoprávnûné odhlá‰ení platí podle zákona
pfiiráÏku 10 tisíc Kã. V pfiípadû nutnosti vymáhá âT dluÏné ãástky
soudnû. (Konkrétní údaje o poãtu plátcÛ t. p. a jeho podílu na pfiíj-
mech âT ▲ oddíl Letopis, úvody k jednotliv˘m rokÛm.)

■ Televizní studia – Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava
● souãást základní organizaãní struktury âT se zvlá‰tním postave-
ním: jejich existence je zakotvena v zákonû o âeské televizi ▼ a na
rozdíl od ostatních útvarÛ nemohou b˘t generálním fieditelem zru-
‰ena. Zákon umoÏÀuje i zfiízení nov˘ch studií Radou âT ▲ na návrh
generálního fieditele. ¤editele t. s. jmenuje Rada âT na návrh gene-
rálního fieditele, jemuÏ je za ãinnost studia odpovûdn˘. ¤editel t. s. je
oprávnûn ãinit jménem âT právní úkony t˘kající se televizního stu-
dia, s v˘jimkou zcizení a zatíÏení nemovitostí. ¤editel t. s. je ãlenem
Kolegia generálního fieditele ▲ na stejné úrovni jako jiní vedoucí
pracovníci âT na prvním stupni fiízení. T. s. mají v rámci své ãinnosti
oprávnûní obdobná jako celá âT. Postavení t. s. v rámci âT zpfiesnila
novelizace zákona o âeské televizi (leden 2001): Podíl vysílání t. s. na
celostátních vysílacích okruzích musí ãinit minimálnû 20 % celko-
vého vysílacího ãasu âT v mûsíãním úhrnu a t. s. zaji‰Èují regionální
vysílání zpravodajsk˘ch a publicistick˘ch pofiadÛ pro území jejich
pÛsobnosti, pfiiãemÏ toto vysílání musí vyváÏenû obsahovat pfiís-
pûvky z celého území jeho pÛsobnosti a ãasov˘ rozsah vysílání musí

ãinit alespoÀ 25 minut dennû. TS Brno (od r. 1961) a TS Ostrava (od
r. 1955) mají bohatou tradici je‰tû z éry âeskoslovenské televize a od
poãátku spoluvytváfiejí v celé Ïánrové ‰kále program âeské televize
v rozsahu stanoveném vysílacím schématem. (Konkrétní údaje o po-
dílu TS Brno a TS Ostrava na vysílání âT ▲ oddíl Letopis, úvody
k jednotliv˘m rokÛm.)

■ TV Rating, TVR (sledovanost) ● základní veliãina mûfiení velikosti di-
váckého zájmu o televizní nabídku, vyjadfiuje se v procentech nebo
tisících divákÛ. Vypoãítává se pro urãitou minutu, urãitou cílovou
skupinu divákÛ a kanál (nebo skupinu kanálÛ) jako pomûr poãtu di-
vákÛ dané cílové skupiny sledujících dan˘ kanál (nebo skupinu ka-
nálÛ) v dané minutû k celkovému poãtu osob v dané cílové skupinû.
TVR pro del‰í ãasové úseky jako ãtvrthodiny, ãásti dne, dny, t˘dny,
jednotlivé pofiady, pro reklamu, apod. v rámci zkoumané cílové sku-
piny divákÛ je prÛmûrem jednotliv˘ch dílãích minutov˘ch hodnot
TVR uvnitfi daného ãasového úseku. Napfi. sledovanost 25 % zna-
mená, Ïe dan˘ ãasov˘ úsek sledovalo 25 z kaÏdé stovky potenciál-
ních divákÛ. Hodnota procenta je promûnlivá podle toho, k jak po-
ãetné sociodemografické skupinû se váÏe. 

■ Vefiejná sluÏba (sluÏba vefiejnosti) televizním vysíláním ● pfiedmût ãin-
nosti, vlastní smysl a cíl existence âT. Z hlediska normativního vy-
mezení je obsah sluÏby, kterou âT poskytuje vefiejnosti, urãen ze-
jména v poÏadavcích na její program a rozsah vysílání v zákonû
o âeské televizi ▼, v zákonû o provozování rozhlasového a televiz-
ního vysílání ▼ a v men‰í mífie v dal‰ích obecnû platn˘ch pfiedpi-
sech, napfi. v zákonû o reklamû ▼, o volbách do Parlamentu âR 
(ã. 247/1995 Sb. v platném znûní) atd. Od poãátku byl rozsah v. s. âT
vymezen podstatnû ‰ifieji neÏ úkoly jin˘ch televizí a obecnû platí, Ïe
za dobu trvání âT bylo mnoÏství jí jmenovitû uloÏen˘ch povinností
stále roz‰ifiováno. Ze zákona o âeské televizi dále vypl˘vá existence
základních interních dokumentÛ âT – Statutu âT ▲ a Kodexu âT ▲,
které od roku 1995 obsahují dal‰í konkretizaci obsahu vefiejné sluÏby
âT nad rámec obecn˘ch formulací zákonÛ.

V. s. âT spoãívá obecnû v tvorbû a ‰ífiení televizních programÛ na
celém území âR. Hlavní úkoly v. s. âT jsou: poskytování objektiv-
ních, ovûfien˘ch, vyváÏen˘ch a v‰estrann˘ch informací pro svo-
bodné vytváfiení názorÛ; pfiispívání k právnímu vûdomí obyvatel âR;
tvorba a ‰ífiení programÛ s vyváÏenou nabídkou pofiadÛ pro v‰echny
skupiny obyvatel se zfietelem na svobodu víry a pfiesvûdãení, kul-
turu, etnick˘ nebo národnostní pÛvod, národní totoÏnost, sociální
pÛvod, vûk nebo pohlaví tak, aby odráÏely rozmanitost názorÛ a po-
litick˘ch, náboÏensk˘ch, filozofick˘ch a umûleck˘ch smûrÛ, posilo-
valy vzájemné porozumûní a toleranci a podporovaly soudrÏnost
pluralitní spoleãnosti; rozvíjení kulturní identity obyvatel âR vãetnû
men‰in; v˘roba a vysílání zejména zpravodajsk˘ch, publicistick˘ch,
dokumentárních, umûleck˘ch, dramatick˘ch, sportovních, zábav-
n˘ch a vzdûlávacích pofiadÛ a pofiadÛ pro dûti a mládeÏ. âeská te-
levize naplÀuje v. s. zejména tím, Ïe vysílá dva celoplo‰né (pozemní)
programy, zfiizuje síÈ vlastních zpravodajÛ, v oblasti zpravodajství
a publicistiky zaji‰Èuje regionální vysílání prostfiednictvím regionál-
ních studií (v rozsahu alespoÀ 25 minut dennû), vytváfií a spravuje
archivní fondy, podporuje ãeskou filmovou tvorbu, vysílá alespoÀ 
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70 % pofiadÛ v nûkteré formû úpravy pro sluchovû postiÏené, vyvíjí
ãinnost v oblastech nov˘ch vysílacích technologií a sluÏeb atd.

âT jako v. s. je nezastupitelná, plní mnohé funkce, které uÏ ze své
podstaty nemohou poskytnout komerãní televize. K plnûní v. s. je âT
vybavena zdroji financování s hlavním podílem vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ (▲ Televizní poplatek). Podstata v. s. televizním vysíláním
a její naplÀování jsou trvale a v celém svûtû pfiedmûtem diskusí jak
‰iroké vefiejnosti, tak mediálních odborníkÛ a politikÛ. V˘sledkem
domácích diskusí o âeské televizi jako sluÏbû vefiejnosti bylo napfi.
v r. 2001 detailnûj‰í vymezení úkolÛ âT v novém znûní zákona o âT. 

■ Volební vysílání âeské televize ● 1) volební spoty (volební reklama) 
politick˘ch stran a koalic, vysílané v âT podle volebního zákona 
ã. 247/1995, o volbách do Parlamentu âeské republiky v platném
znûní, § 16, odst. 3). 2) Vlastní servis âT ve speciálních pofiadech,
v pfiíspûvcích v rámci standardních cyklick˘ch pofiadÛ, v Teletextu
âT (a na Internetu âT), kter˘ je vûnován volbám. Vedle základního
zpravodajského pokrytí pfiipravuje âT pravidelnû po uzavfiení voleb-
ních místností vysílání volebního studia s volebními odhady, prÛ-
bûÏn˘mi a koneãn˘mi v˘sledky voleb.

Pokud jde o volby do Poslanecké snûmovny, v r. 1996 pfiipravila
âT navíc dvanáct vydání vlastního diskusního pofiadu Karanténa,
kter˘ je‰tû pfied oficiálním zahájením volební kampanû pfiedstavil zá-
stupce a programy nejv˘znamnûj‰ích kandidujících stran. V r. 1998
k témuÏ pofiadu pfiibyla bûhem volební kampanû tfii speciální vydání
diskusního pofiadu Aréna s volebními leadery v‰ech kandidujících
stran a hnutí, prodlouÏená vydání pofiadu komentovaného zpravo-
dajství „21“, v nûmÏ se mluvãí kandidujících stran a hnutí vyjadfio-
vali k dílãím otázkám sv˘ch volebních programÛ, a rovnûÏ prostor
ve zpravodajsk˘ch pofiadech pro pfiedstavitele dal‰ích stran. (BlíÏe
▲ str. 341).

■ VPS kód, systém VPS (Video Programming System) ● systém progra-
mování domácích videorekordérÛ, sluÏba vysílatele divákÛm, která
ulehãuje a zpfiesÀuje programování zaãátkÛ a koncÛ záznamu te-
levizních pofiadÛ pofiízen˘ch na domácím videorekordéru. Jedná se
o speciální digitální kód, kter˘ se k divákÛm pfiená‰í v jinak nevyuÏí-
vaném fiádku ã.16 televizního obrazu. Videorekordér musí b˘t vyba-
ven dekodérem VPS. Systém VPS pouÏívan˘ od roku 1993 âeskou
televizí je stejn˘ jako v Nûmecku, Rakousku a ·v˘carsku, a v‰echny
videorekordéry u nás prodávané a opatfiené dekodérem VPS budou
fungovat. Vlastní postup programování je rÛzn˘ podle daného typu
videorekordéru, a proto je vÏdy zapotfiebí fiídit se návodem v˘robce.

■ V˘robní úkol ● v praxi âT rozpis vysílacího (programového) sché-
matu ▲ do závazn˘ch finanãních a v˘robních poloÏek, reflektují-
cích zároveÀ reálné ekonomické, produkãní a provozní moÏnosti
âeské televize pro v˘robní období vymezené vysílacím schéma-
tem. V. ú. má ve vztahu k vysílacímu schématu funkci korigující
a pfiedchází tudíÏ jeho definitivnímu schválení. 

■ Vysílací kmitoãet (vysílací frekvence) ● oznaãení frekvence elektro-
magnetického vlnûní ‰ífieného zámûrnû ãlovûkem za úãelem dálko-
vého bezdrátového pfiená‰ení informací na Zemi i v jejím okolí, pfii-

ãemÏ k takovému ‰ífiení se hodí a je vyuÏívána jen ãást spektra
elektromagnetického vlnûní.

V. f. dohromady tvofií frekvenãní (kmitoãtové) spektrum, které je
limitovan˘m pfiírodním zdrojem. Jednotlivé v. f. potfiebují pro za-
mezení ru‰ení signálÛ navzájem urãit˘ odstup od nejbliÏ‰ích sou-
sedních vyuÏívan˘ch frekvencí, a zabírají proto urãitou tzv. ‰ífiku
pásma. Tato ‰ífika pásma je vût‰í u tradiãního, dosud hojnû pouÏí-
vaného analogového vysílání, a men‰í u digitálního vysílání. Pfied-
pokladem vyuÏívání frekvenãního spektra je mezinárodní koordi-
nace, která umoÏÀuje vyuÏívání frekvencí bez vzájemného ru‰ení
signálÛ vysílan˘ch v rÛzn˘ch zemích. Dosah signálu o urãité v. f. je
ovlivnûn jednak jeho vlnovou délkou, ale také v˘konem vysílaného
signálu, vyzafiovací charakteristikou vysílaãe a tvarem zemského
povrchu. Frekvence vysílacího spektra vyuÏívá napfiíklad rozhla-
sové ãi televizní vysílání vãetnû druÏicového (satelitního), mobilní
telefonie a dal‰í komunikaãní systémy. V souvislosti s pfiechodem
od analogového k digitálnímu vysílání se roz‰ifiuje poãet pouÏitel-
n˘ch v. f. a dochází k zásadním zmûnám v mezinárodní koordinaci
v. f. V pfiípadû televizního vysílání mÛÏe b˘t tatáÏ v. f., která je ozna-
ãována také jako televizní kanál, pouÏívána i na jiném dostateãnû
vzdáleném území.

Frekvence, které na základû mezinárodní koordinace mÛÏe vyuÏí-
vat âR, jsou souãástí jejího pfiírodního bohatství. V oblasti rozhlaso-
vého a televizního vysílání je v âR správou v. f. povûfien âesk˘ 
telekomunikaãní úfiad. âTÚ pfiedává v. f. Radû pro rozhlasové a te-
levizní vysílání ▲, která je pfiidûluje podle Zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání ▼ v‰em provozovatelÛm vysí-
lání k vyuÏívání zdarma (nepoãítáme-li správní poplatky). Pro celo-
plo‰né vysílání ▲ je nutná ucelená sada v. f. a v pfiípadû televizního
vysílání je v souãasné dobû moÏné pokr˘t území âR necel˘mi
ãtyfimi sadami v. f., z nichÏ dvû jsou vyhrazeny âeské televizi. Poãet
sad v. f. pro celoplo‰né vysílání bude roz‰ífien po pfiechodu od ana-
logového na digitální vysílání.

■ Vysílací plán ● konkrétní vyjádfiení realizace programového sché-
matu ▲ v rovinû dlouhodobé, stfiednûdobé nebo krátkodobé, li‰ící
se mírou detailnosti, mj. v závislosti na pfiedstihu, s jak˘m je vytvá-
fien. Zafiazuje poloÏky schématu do pfiesn˘ch vysílacích ãasÛ a obsa-
huje jejich charakteristiky a obsahové, v˘robní, technické a ãasové
údaje o pofiadech, potfiebné pro chod vysílání i pro informovanost
divákÛ. Detailní vysílací plán je pfiipravován pût aÏ ‰est t˘dnÛ do-
pfiedu a aÏ do uzávûrky se neustále doplÀuje a zpfiesÀuje (s moÏností
i operativní aktualizace v pfiípadû nutn˘ch programov˘ch zmûn).

■ Vysílací práva ● pojem, pod nímÏ se zpravidla rozumí taková opráv-
nûní v˘robcÛ k vysílání dûl ãi v˘konÛ rozhlasem nebo televizí, která
získávají na základû licenãních smluv s jednotliv˘mi autory ãi v˘kon-
n˘mi umûlci a která licenãní smlouvou poskytují dal‰ím uÏivatelÛm.
âT je tedy v nûkter˘ch pfiípadech nositelem oprávnûní v˘robce a v ji-
n˘ch nabyvatelem tohoto oprávnûní. Vysílání rozhlasem nebo te-
levizí je samostatn˘m zpÛsobem uÏití, na nûÏ pamatuje autorsk˘ zá-
kon. V licenãních smlouvách o poskytnutí licence k vysílání díla
nebo v˘konu je zpravidla sjednán poãet jednotliv˘ch uÏití – odvysí-
lání v urãitém omezeném ãasovém období. Souãasnû se sjednává
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odmûna, která náleÏí v˘robci za poskytnutí takové licence, pfiiãemÏ
ãást této odmûny pfiíslu‰í autorÛm a v˘konn˘m umûlcÛm.

Autorsk˘ zákon ov‰em upravuje rovnûÏ práva rozhlasov˘ch
a televizních vysílatelÛ, která se vztahují na jejich pÛvodní vysílání
(tj. nikoli na pfienos vysílání jiného vysílatele – jako je tomu pfii pfie-
nosu vysílání stanic âT1, âT2, Nova ãi Prima kabelov˘mi televizemi). 

Jako vysílací práva se v‰ak také oznaãují práva k pfienosu jiné
události ãi akce (zejména se jedná o sportovní pfienosy); nabyvatel
takové licence je oprávnûn a ãasto i povinen, zpravidla na své ná-
klady, realizovat a odvysílat pfiím˘ pfienos, nebo – podle podmínek
sjednan˘ch ve smlouvû s pofiadatelem takové akce – i jeho zá-
znam. Tak je tomu napfi. pfii nab˘vání vysílacích práv na fotbalové
pfienosy Ligy mistrÛ – vysílatel je povinen utkání snímat urãit˘m
poãtem tv kamer v závazném rozmístûní, pouÏít jednotnou infor-
maãní grafiku, jednotné obrazové triky, závazn˘ poãet upoutávek
a sponzorsk˘ch vzkazÛ generálních sponzorÛ apod. Od pfiím˘ch
vysílacích práv se odvozují tzv. druhotná vysílací práva (obvykle
k odvysílání ze záznamu, ve zkrácené verzi nebo i jen ke zpravodaj-
sk˘m sestfiihÛm), jejichÏ uÏití se v souãasnosti s rozvojem sítû te-
levizních stanic v jednotliv˘ch teritoriích stále stupÀuje. Vysílací
práva k pfienosu sportovních a jin˘ch událostí nepodléhají autor-
skoprávnímu reÏimu. 

■ Vysílací (programové) schéma ● základní programov˘ dokument, vy-
jádfiení programové koncepce ▲ v programov˘ch typech a ãasech
platné pro vymezen˘ ãasov˘ úsek. 

âT chápe v. s. jako zhodnocení programové nabídky a objed-
návky, v˘robní úkol ▲, podklad pro sestavování dlouhodob˘ch
i krátkodob˘ch vysílacích plánÛ ▲, stabilizující faktor v˘roby
a skladby programu a základní pomÛcku pro orientaci divákÛ v pro-
gramu. V. s. stanoví rozsah, obsah a Ïánrovou strukturu v˘roby
a umístûní pofiadÛ v rovinû vysílacích pásem, dnÛ, t˘dnÛ, mûsícÛ
a roku, a to v duchu ustanovení zákona, s ohledem na rozvrstvení di-
vácké obce, s vûdomím situace na mediálním trhu a pfii respekto-
vání ekonomick˘ch moÏností âT. 

■ Zákon o âeské televizi ● základní právní norma upravující postavení
a fungování âT, schválená âNR 7. 11. 1991 a platná s postupn˘mi
zmûnami dosud. Z. o âT (ã. 483/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích zmûn
a doplÀkÛ) zfiídil ke dni 1. 1. 1992 âeskou televizi jako právnickou
osobu s vlastním majetkem (jehoÏ základem byl majetek pfieve-
den˘ z âST), se zpÛsobilostí k právním úkonÛm, za jejíÏ závazky ne-
odpovídá stát a naopak a která poskytuje sluÏbu vefiejnosti tvorbou
a ‰ífiením televizních programÛ na celém území âeské republiky.
Zákon stanovil hlavní úkoly televize vefiejné sluÏby, které byly no-
velizacemi postupnû roz‰ifiovány. Zákon také vyhradil âT vysílací
okruhy, pfiiãemÏ dikce zákona urãující, které z nich jsou vlastními
vysílacími okruhy âT (do r. 1995 jeden, od r. 1996 dva) a které má
svûfieny jen doãasnû a do které doby, se aÏ do pfielomu let 1995
a 1996 vyvíjela.

Zákon dále ustanovil Radu âT ▲ jako nepolitick˘ orgán, jímÏ se
uplatÀuje právo vefiejnosti na kontrolu âT, volen˘ Poslaneckou snû-
movnou a jí odpovûdn˘, fie‰ící stíÏnosti na generálního fieditele,
av‰ak jako orgán pfiímo nezasahující do tvorby a vysílání televizních

pofiadÛ; od r. 2001 navíc s poradním orgánem pro vûci kontroly hos-
podafiení âT – Dozorãí komisí. Zákon také ustanovil jako statutární
orgán âT generálního fieditele ▲ voleného ãi odvolávaného Radou
âT a jí odpovûdného, s urãen˘mi povinnostmi vÛãi Radû âT, ale ni-
koliv jí fiízeného, a dále stanovil, Ïe základní interní právní pfiedpis
âT – Statut âT ▲ – schvaluje Rada âT na návrh generálního fieditele.
Od r. 2001 zákon navíc urãil, Ïe Kodex âT ▲ jako dokument stanovící
zásady naplÀování vefiejné sluÏby v oblasti televizního vysílání pfie-
kládá Rada âT ke schválení Poslanecké snûmovnû a jeho poru‰ení
pracovníky âT je poru‰ením pracovní káznû. Zákon rovnûÏ ustanovil
jako souãásti âT Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava.

Z. o âT urãil finanãní zdroje âT, jimiÏ jsou zejména televizní po-
platek ▲ a pfiíjem z vlastní podnikatelské ãinnosti. Ve vysílání âT pfii-
tom nesmí ãas vyhrazen˘ reklamû pfiesáhnout 1 % denního vysíla-
cího ãasu.

Nejv˘znamnûj‰í zmûny z. o âT byly provedeny zákonem ã.
39/2001 Sb., kter˘ zejména upfiesnil úkoly televize vefiejné sluÏby, v˘-
raznû zmûnil ve‰kerá ustanovení t˘kající se Rady âT, posílil její kon-
trolní funkci vÛãi âT i tuto úlohu Poslanecké snûmovny ve vztahu
k Radû âT. (Plné znûní zákona ▼ Pfiíloha ã. 1 a 2)

■ Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ● základní
právní norma pro sektor rozhlasového a televizního vysílání v âR
jako celek; do roku 2001 ‰lo o zákon ã. 468/1991 Sb. schválen˘ pÛ-
vodnû Federálním shromáÏdûním âSFR 30. fiíjna 1991, postupnû
novelizovan˘, v roce 2001 nahrazen zákonem ã. 231/2001 Sb., vy-
hlá‰en˘m 4. 7. Upravuje práva a povinnosti právnick˘ch a fyzick˘ch
osob pfii provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména
1) upravuje obecné podmínky provozování rozhlasového a televiz-
ního vysílání v‰emi subjekty; pfiitom podmínky pro provozování vy-
sílání na základû licence uÏ nejsou blíÏe upraveny dal‰ím zákonem,
zatímco podmínky ãinnosti tzv. vysílatelÛ ze zákona jsou blíÏe upra-
veny Zákonem ã. 483/1991 Sb., o âeské televizi, v platném znûní
▲ a Zákonem ã. 484/1991 Sb., o âeském rozhlasu, v platném znûní;
zákon ãiní rozdíly v povinnostech vztahujících se k programu provo-
zovatelÛ vysílání rÛzného typu, podmínky pro provozovatele vysí-
lání ze zákona vymezuje jako pfiísnûj‰í; 2) upravuje podmínky li-
cenãního fiízení a registrace (t˘ká se v‰ech ostatních provozovatelÛ
vysílání, neÏ jsou provozovatelé vysílání ze zákona), 3) od roku 2001
je do zákona zahrnuto vymezení ãinnosti Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání ▲, pÛvodnû obsaÏené v samostatném zákonû 
ã. 103/1992 Sb. v jeho postupnû mûnûném znûní.

Zákon zakotvil napfi. svobodu a nezávislost vysílání, moÏnost za-
sahovat do nûj jen na základû zákona, povinnost vysílat objektivní
a vyváÏené informace a v pfiípadû provozovatelÛ vysílání ze zákona
téÏ povinnost vyváÏené programové nabídky pro v‰echny obyvatele
se zfietelem na jejich vûk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboÏenství, po-
litické ãi jiné sm˘‰lení, národnostní, etnick˘ nebo sociální pÛvod
a pfiíslu‰nost k men‰inû.

Nov˘ zákon z roku 2001 se na rozdíl od pÛvodního stal rozsáhlou
normou, která je koncipována jiÏ s ohledem na koordinaci s legislati-
vou Evropsk˘ch spoleãenství. Novû upravuje ochranu osob dotãe-
n˘ch obsahem vysílání, podporu evropské, nezávislé a souãasné
tvorby, podrobnûji neÏ dfiíve rozpracovává povinnosti pfii vysílání re-
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klamy, teleshoppingu a sponzorování pofiadÛ, upravuje ochranu
plurality vysílání a sankãní ustanovení.

Mezi konkrétními rozdíly, které zákon ãiní u provozovatelÛ te-
levizního vysílání ze zákona oproti provozovatelÛm vysílání na zá-
kladû licence, mj. patfií: povinn˘ limit pro titulkování pofiadÛ pro
sluchovû postiÏené (70 % versus 15 %), moÏnost pfieru‰ovat po-
fiady reklamou (ne versus ano), limity pro ãasov˘ rozsah reklamy
a teleshoppingu (1 % reklamy dennû versus 15 % reklamy dennû;
mezní veãerní hodinov˘ limit pro reklamu a teleshopping 6 minut
versus 12 minut).

Smyslem zákona bylo a zÛstává konstituovat tzv. duální systém
vysílání ▲ v âR – pÛvodnû je‰tû v âSFR – a nastavit jeho základní
parametry.

■ Zákon o regulaci reklamy ● (ã. 40/1995 Sb., v platném znûní, napo-
sledy novelizovan˘ zákonem ã. 138/2002 Sb.) definuje reklamu jako
oznámení, pfiedvedení ãi jinou prezentaci ‰ífienou zejména komuni-
kaãními médii, mající za cíl podporu podnikatelské ãinnosti, ze-
jména podporu spotfieby nebo prodeje zboÏí, v˘stavby, pronájmu
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo vyuÏití práv nebo závazkÛ,
podporu poskytování sluÏeb, propagaci ochranné známky. Zaka-
zuje napfi. reklamu zaloÏenou na podprahovém vnímání, klamavou
a skrytou, upravuje podmínky pro srovnávací reklamu a reklamu
uvádûjící zvlá‰tní nabídku a stanoví zvlá‰tní pravidla pro reklamu
zamûfienou na osoby mlad‰í 18 let, reklamu na tabákové v˘robky
(od 2001 ve vysílání rozhlasu a televize zcela zakázána), alkoholické
nápoje, humánní léãivé pfiípravky, zdravotnické prostfiedky, potra-
viny a kojeneckou v˘Ïivu, stfielné zbranû a stfielivo ãi pohfiební
sluÏby. V oblasti vysílání zákon povûfiuje dozorem nad dodrÏová-
ním jeho ustanovení Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ▲.

■ Zákon o rozhlasovém a televizním poplatku ● (ã. 252/1994 Sb., v plat-
ném znûní) speciální zákon upravující problematiku rozhlasového
a televizního poplatku (▲ Televizní poplatek). Jeho existence se
v pfiípadû tv vysílání opírá o zákon o âeské televizi ▲, kter˘ mezi fi-
nanãními zdroji âT na prvním místû uvádí televizní poplatky vybí-
rané podle zvlá‰tního právního pfiedpisu. Zákon byl schválen 8. 12.
1994, v úãinnost vstoupil 1. 4. 1995. Do té doby byla stejná proble-
matika o‰etfiena nedostateãnû (zejména vyhlá‰kou Federálního mi-
nisterstva spojÛ ã. 51/1985, ve znûní novelizací, kterou byl vydán
Rozhlasov˘ a televizní fiád). Zákon ukládá drÏitelÛm televizního pfiijí-
maãe (zafiízení technicky zpÛsobilého k individuálnû volitelné repro-
dukci televizního vysílání bez ohledu na zpÛsob pfiíjmu) povinnost
platit televizní poplatek v mûsíãní v˘‰i 75 Kã. K problémÛm zákona
patfií fakt, Ïe neo‰etfiuje inflaãní znehodnocování poplatkÛ, jejichÏ
v˘‰e se mÛÏe zmûnit jen zmûnou zákona, a Ïe neumoÏÀuje úãinné
vyhledávání neplatiãÛ.

■ Zlatá Praha ● název hlavní ceny a zároveÀ vÏité oznaãení mezinárod-
ního televizního festivalu, konaného v Praze vÏdy na jafie, od roku
1964. S léty se mûnily prostory konání i soutûÏní kategorie, vrcholu
jako pfiehlídka zahrnující klíãové oblasti televizní tvorby dosáhla 
Z. P. na konci 60. let 20. století, kdy patfiila k nejuznávanûj‰ím svûto-
v˘m televizním soutûÏím. Zásadní zmûnu doznal festival ve svém

30. roãníku (4.–8. 6. 1993, poprvé a ve zkráceném trvání pofiádán
âeskou televizí). Jím poãínaje se zmûnila programová orientace na
televizní pofiady hudební nebo s tematikou hudby, novému zamû-
fiení festivalu odpovídaly nov˘ reglement a statut (pozdûji nûkoli-
krát upfiesÀované a upravované) i okruh zájemcÛ.

■ Zvuk prostorov˘, vícekanálov˘ ● nejmodernûj‰í zvukov˘ formát te-
levizního vysílání. VyuÏívá se buì urãitého zpÛsobu zakódování více
zvukov˘ch kanálÛ do dvou kanálÛ, které je moÏné v souãasném ana-
logovém ▲ televizním vysílání pfiená‰et (Dolby ProLogic, Dolby Sur-
round), nebo se u nov˘ch digitálních ▲ pfienosov˘ch systémÛ pfie-
ná‰í nûkolik nezávisl˘ch zvukov˘ch kanálÛ (Dolby Digital, DTS).
Divák má potom na televizorech doplnûn˘ch speciálními dekodéry
moÏnost prostorového vjemu podobnû jako v kinech. âeská televize
zatím odvysílala jen velmi v˘jimeãnû nûkolik pofiadÛ ve formátu
Dolby Surround. Problémem je pfiedev‰ím ‰patná kompatibilita
s monofonním a stereofonním vysíláním.

■ Zvuk stereofonní, stereo ● divácky pravdûpodobnû nejatraktivnûj‰í
zvukov˘ formát. VyuÏívá dva pfienosové kanály pro pfienos jediného
doprovodného zvuku, coÏ umoÏÀuje pfiizpÛsobení zvuku k obrazové
scénû formou stranové lokalizace. Problémem stereofonního zvuku
u televizního vysílání je nesoulad obrazové a zvukové informace pfii
obrazov˘ch stfiizích a také malé rozmûry televizních obrazovek
oproti ‰ífii zvukové základny. âeská televize vysílá vybrané (zejména
hudební) pofiady stereofonnû na vût‰inû vysílaãÛ. Stereofonní vysí-
lání zapoãala jiÏ âeskoslovenská televize pfiibliÏnû v roce 1991 a pou-
Ïívá se analogov˘ systém dvou nosn˘ch s FM modulací.

■ Zvukov˘ doprovod duální, dvoukanálov˘ (duo) ● spolu s obrazem se
pfiená‰ejí dva nezávislé zvukové doprovody, coÏ divákovi umoÏÀuje
volbu mezi originálním a domácím jazykem u pfiebíran˘ch zahraniã-
ních pofiadÛ. Technick˘m pfiedpokladem je vybavení televizoru pfií-
slu‰n˘m dekodérem. V âR se pouÏívá analogov˘ ▲ systém dvou
nosn˘ch s FM modulací podobnû jako v nûmecky mluvících státech,
av‰ak s odli‰n˘mi parametry. Duální vysílání zapoãala âeská televize
v roce 1993.

■ Zvukov˘ doprovod monofonní, jednokanálov˘ (mono) ● stále nejpou-
Ïívanûj‰í zvukov˘ formát u televizního vysílání, nejménû technicky
nároãn˘ a v podstatû plnû odpovídající donedávna mal˘m rozmû-
rÛm televizní obrazovky.
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