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âeská televize
n a p r a h u t fi e t í h o t i s í c i l e t í

“

Posláním âeské televize je slouÏit

vefiejnosti svobodnou a nezávislou
tvorbou televizních programÛ a jejich
‰ífiením na celém území âeské republiky
Historie televizního vysílání na území âeské republiky do roku 1992

1. 5. 1953
25. 2. 1954

zahájeno pravidelné televizní vysílání

11. 2. 1955

první pfiím˘ televizní pfienos – hokejové utkání âSR – IF Leksland ze Zimního stadionu v Praze

31. 12. 1955

zahájeno vysílání televizního zpravodajství

1. 10. 1959

zfiízena âeskoslovenská televize

6. 7. 1961

zahájeno vysílání Televizního studia Brno

10. 5. 1970

zahájeno vysílání druhého programu

9. 5. 1973

zahájeno pravidelné barevné vysílání na 2. programu

9. 5. 1975

zahájeno pravidelné barevné vysílání na 1. programu

30. 10. 1991

a

ã í s l a

7. 11. 1991

F a k t a

zahájeno vysílání Televizního studia Ostrava

1. 10. 1956

14. 5. 1990

2

zahájeno pravidelné zku‰ební vysílání Televizního studia Praha

zahájeno vysílání ãeského 3. programu – OK3
schválen zákon Federálního shromáÏdûní ã. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
schválen zákon âeské národní rady ã. 483/91 Sb. o âeské televizi s platností od 1. 1. 1992

Zákon stanoví âeské televizi dva finanãní zdroje: pfiíjem
z televizních poplatkÛ a vlastní podnikatelskou ãinnost, pro niÏ
vymezuje pfiísné podmínky. âeská televize není dotována ze státního
rozpoãtu
Jako televize vefiejné sluÏby je âeská televize otevfienou
institucí, odpovûdnou plátcÛm televizních poplatkÛ a respektující
principy vefiejné kontroly. Rada âeské televize se zodpovídá
Parlamentu âeské republiky, âeská televize pravidelnû poskytuje
vefiejnosti zprávu o své ãinnosti a zvefiejÀuje své budoucí zámûry

Z historie âeské televize
1. 1. 1992

zákonem âeské národní rady ze dne 7. 11. 1991 (ã. 483/1991 Sb.) byla zfiízena âeská televize jako televizní
sluÏba vefiejnosti; z povûfiení âNR se funkce ujal prozatímní fieditel Ivo Mathé; âeská televize se stala
provozovatelem vysílání na okruhu âTV a OK3 a kromû zpravodajství vyrábûla téÏ pofiady pro federální
okruh F1 provozovan˘ âeskoslovenskou televizí

31. 1. 1992

âeská národní rada zvolila první devítiãlennou Radu âeské televize

23. 3. 1992

Rada âT jmenovala prvním generálním fieditelem âeské televize Iva Mathé

15. 4. 1992

na návrh generálního fieditele schválila Rada âT první Statut âeské televize

31. 12. 1992
1. 1. 1993

zanikla âeskoslovenská televize a federální televizní program F1
bylo zahájeno vysílání novû koncipovan˘ch a novû pojmenovan˘ch programÛ âeské televize – âT1
(dosavadní âTV), âT2 (dosavadní F1) a âT3 (dosavadní OK3)

31. 12. 1993
1. 1. 1994

skonãilo vysílání âT3 jako programu se zvlá‰tní programovou skladbou
na síti vysílaãÛ âT3 zaãalo simultánní vysílání programové nabídky âT2 jako programu zamûfieného na
men‰inové divácké zájmy, a tudíÏ doplÀujícího nabídku univerzálního programu âT1

3. 2. 1994

âeská televize uvolnila podle zákona stávající celoplo‰n˘ okruh âT2 (dfiíve F1) pro vysílání komerãní stanice

1. 4. 1995

vstoupil v platnost zákon o rozhlasov˘ch a televizních poplatcích (ã. 252/1994 Sb.); v˘‰e televizního
poplatku byla stanovena na 50 Kã

27. 9. 1995

na návrh generálního fieditele schválila Rada âT nové znûní Statutu âeské televize s pfiílohami
Kodex âeské televize a Strategie âeské televize

8. 12. 1995

Poslanecká snûmovna Parlamentu âeské republiky pfiijala tzv. malou novelu mediálních zákonÛ

funkce se ujala druhá Rada âeské televize

1. 7. 1997

novelou zákona byla stanovena v˘‰e televizního poplatku na 75 Kã

1. 9. 1997

zaveden ãtyfiiadvacetihodinov˘ programov˘ servis na âT1

4. 2. 1998

nov˘m generálním fieditelem âeské televize byl zvolen Jakub Puchalsk˘; funkce se ujal 1. 4. 1998
a

1. 3. 1997

ã í s l a

(ã. 301/1995 Sb.), jíÏ mimo jiné svûfiila âeské televizi do trvalé správy i druh˘ vysílací okruh âT2

1. 2. 1999

âeská televize se zaãlenila do digitální satelitní sítû EBU
zaveden ãtyfiiadvacetihodinov˘ programov˘ servis na âT2

F a k t a

26. 8. 1998
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Základní fakta o ãeské televizní krajinû v roce 1998

Dostupnost nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch TV programÛ na sklonku roku 1998

1

Poãet obyvatel : 10 289 621
Poãet televizních domácností:

2

3 773 000

Poãet registrovan˘ch TV pfiijímaãÛ:
domácnosti: 3 248 238
organizace: 161 230
celkem:
3 409 468

3

•
•
•

âas dennû stráven˘ u televizoru:
diváci star‰í 15 let: 213 minut
diváci 4 – 14 let: 150 minut

4

•
•

Televizní poplatek:
75 Kã mûsíãnû, vybírán prostfiednictvím âeské po‰ty;
domácnost platí vÏdy pouze jeden televizní poplatek,
právnické osoby platí za kaÏd˘ televizní pfiijímaã

•

Zdroj: SOFRES - FACTUM, s. r.o.
100 % TV domácností = 3 773 000

Regulaãní orgán:
Rada âeské republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání (od 21. 2. 1992)

•

Poznámka: Data o dostupnosti programů jsou údaji
sociologického šetření (to znamená, že vyjadřují mínění diváků
o tom, jak jsou pro ně jednotlivé programy dostupné, a nejsou
tedy založena na technicky přesném měření kvality signálu).

1
2
3
4

Zdroj: âesk˘ statistick˘ úfiad; údaj k 1. 1. 1999
Zdroj: SOFRES-FACTUM, s.r.o.; údaj k závûru roku 1998
Údaj k 31. 12. 1998
Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

F a k t a
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Dostupnost zahraniãních TV stanic na sklonku roku 1998

4

Zdroj: SOFRES - FACTUM, s. r.o.
100 % TV domácností = 3 773 000

Základní fakta o âeské televizi
Pokrytí území âR signálem âT1 a âT2
âT1

âT2

oblasti se sníženou kvalitou signálu

Zfiízena:

ke dni 1. 1. 1992 (zákon ã. 483/1991 Sb.

Kontrolní orgán:

o âeské televizi)

volená Parlamentem âR na pûtileté období (nynûj‰í Rada âT

slouÏit vefiejnosti âeské republiky tvorbou
televizních programÛ a jejich ‰ífiením

Sídlo:

okruhy âT1 a âT2

Praha 4, Kavãí hory

Organizaãní ãásti: âT Praha, Televizní studio Brno,
Televizní studio Ostrava
Statutární orgán:

generální fieditel jmenovan˘ Radou
âeské televize a jí odpovûdn˘

Generální fieditel: Jakub Puchalsk˘ (od 1. 4. 1998)
Financování:

Poãet zamûstnancÛ:
(k 31. 12. 1998)
âT Praha 2 514
âT Brno
292
âT Ostrava 269
celkem
3 075

•
•
•
•

na celém území âR
Program:

devítiãlenná Rada âeské televize,

pÛsobí od 1. 3. 1997)

Charakter: vefiejnoprávní
Poslání:

oblasti nepokryté signálem

televizní poplatky stanovené zákonem

(zákon ã. 252/1994 Sb. o rozhlasov˘ch a televizních
poplatcích, novelizovan˘ zákonem ã.135/1997 Sb.)
a zákonem vymezená podnikatelská ãinnost (§ 11 zákona

âlenství v mezinárodních organizacích:
EBU – European Broadcasting Union
PBI – Public Broadcasting International
Eurosport
MAP-TV
EGTA
CIRCOM
DVB – Digital Video Broadcasting System
ãlen konsorcia a spoluvlastník Euronews
Eureka Audiovisual

ã. 483/1991 Sb. o âeské televizi)

Organizaãní schéma âeské televize

Programovû-finanãní rada
Etick˘ panel

Generální fieditel

Program
Producentské centrum umûleck˘ch pofiadÛ
Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky
Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ
Redakce zpravodajství
Redakce sportu
V˘roba a technika
Ekonomika
Strategick˘ rozvoj
Právní a smluvní útvar

ã í s l a

Ekonomická rada

g
g
g
g

Televizní studio Ostrava

a

Kolegium

Televizní studio Brno

F a k t a

Poradní orgány G¤:

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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Programové schéma âeské televize (únor 1999)
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Úspû‰ná úãast pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize na festivalech, anketách a v˘roãních cenách v roce 1998
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Academia Film Olomouc
Ale Kino, PoznaÀ
Amico Rom, Lanciano
Bergamo Film Meeting
Cena Akademie vûd „Za popularizaci vûdy“
Cena Ferdinanda Peroutky
Cena soutûÏe Památky potfiebují
publicitu
Ceny Asociace ãesk˘ch kameramanÛ
Ceny Nadace âesk˘ literární fond
Ceny T˘T˘
Ciak Junior, Treviso
âesk˘ lev
âtvrt˘ roãník udílení cen za nejlep‰í
herecké a tvÛrãí v˘kony v dabingu,
Pfielouã
Dûtsk˘ filmov˘ a televizní festival Oty
Hofmana, Ostrov nad Ohfií
Divercine, Montevideo
Ekotopfilm, Îilina
Etnofilm, âadca
Eurofilm Festival, Luhaãovice
Festival ãeského dokumentu, Jihlava
Festival of Young East European
Cinema, Chotûbuz

Filmák, PlzeÀ
Finále PlzeÀ
Il Coreografo Elletronico, Neapol
International Sportfilmfestival,
Palermo
Kristián, ceny za nejpozoruhodnûj‰í
audiovizuální ãiny roku
Kfii‰Èálové srdce, Podûbrady
Lubushan Film Summer, Lagow
MF Art Film, Trenãianské Teplice
MF dokumentárních filmÛ It’s All True,
S~
ao Paulo
MF rodinn˘ch filmÛ, Soul
MF studentsk˘ch filmÛ, Tel Aviv
MFF Karlovy Vary
MFF Newport
MFF Noordelijk
MFF Rotterdam
MFF Sarajevo
MFF Soãi
MFF SoluÀ
MFF Tallin
MFF The Nortel Palm Springs
MFF Valladolid
MFF Zimbabwe

Monte Carlo TV Festival
MTF Zlatá Praha
New European Talent, Barcelona
Nominace âFTA na Oscara
Novomûstsk˘ hrnec smíchu, Nové
Mûsto nad Metují
Ottawa International Animation Festival
Pierot, moravskoslezské regionální ceny
Prix Europe, Berlín
Rencountres Internationales
De Télévision De Reims
Rosniãka
Sport Movies and TV, Verona
Tachovská d˘nû
Tampere International Short Film
Festival
Techfilm, Hradec Králové
Television Archiv Award 1998
– Fiat/Ifta, Florencie
Trilobit, v˘roãní ceny FITES
T˘ká se to také tebe, Uherské Hradi‰tû
VOX HUMANA, cena FITES a hnutí
VOX HUMANA
V˘roãní ceny Vládního v˘boru
pro zdravotnû postiÏené obãany

televize moderním médiem, které si
vedle nejvlastnûj‰ího poslání – nabízet
pluralistick˘ a univerzální program
v‰em skupinám divákÛ – klade za cíl

jednotlivce v pfiekotnû se vyvíjejícím,
informacemi zahlceném a globálnû se
propojujícím svûtû

a

spoleãnosti a k orientaci kaÏdého

ã í s l a

pfiispívat k rozvoji obãanské
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Na prahu tfietího tisíciletí je âeská

7

Fakta o programu
Celková vysílací plocha –
nárÛst za posledních pût let

Denní prÛmûr odvysílan˘ch hodin –
nárÛst za posledních pût let

Celková vysílací plocha v roce 1998
a plán pro rok 1999

Podíl premiér a repríz v roce 1998

Podíl studií na celkové vysílací plo‰e v roce 1998

F a k t a
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PÛvod pofiadÛ vysílan˘ch v roce 1998
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Zdroj: ČT – analýza programu a auditoria

Svûtadíly pÛvodu zahraniãních pofiadÛ v roce 1998

Zemû pÛvodu zahraniãních pofiadÛ v roce 1998
(âT1 + âT2)

Austrálie
Čína
Francie
Itálie
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Rusko (SNS)
Slovensko
SRN
Španělsko
Švédsko
USA
V. Británie
Euronews*
ostatní
celkem

počet vysílacích
hodin
91
3
582
173
201
113
64
11
11
78
195
346
115
36
1 659
700
401
217
4 996

% ze všech
zahr. pořadů
1,8
0,0
11,7
3,5
4,0
2,3
1,3
0,2
0,2
1,6
3,9
6,9
2,3
0,7
33,2
14,1
8,0
4,3
100,0

Podíl v hodinách
Evropa
Severní Amerika
Latinská Amerika
Asie
Austrálie a Oceánie
Afrika
Celkem

2 901
1 772
8
220
92
3
4 996

% ze všech zahr.
pořadů
58,0
35,5
0,2
4,4
1,8
0,1
100,0

* mezinárodní zpravodajský pořad vysílaný na ČT2

Zastoupení programov˘ch typÛ v roce 1998
v%
16,4
15,0
13,2
13,2
9,0
3,7
1,5
1,6
5,8
3,7
15,7
0,1
0,6
0,4
0,1
100,0

ČT1 + ČT2
v hod.
v%
2 234
13,9
1 857
11,6
2 250
14,0
1 451
9,1
1 143
7,1
380
2,4
421
2,6
757
4,7
942
5,9
353
2,2
3 951
24,6
9
0,1
79
0,5
65
0,4
137
0,9
16 029
100,0

ã í s l a

v hod.
1 194
1 093
965
957
651
268
108
119
419
270
1 142
5
44
30
4
7 269

a

informativní
zpravodajské
publicistické
dokumentární
sportovní
vzdělávací
osvětové
zábavné
hudebně zábavné
hudební
dramatické
literární
náboženské
doplňkové
reklamní
celkem

ČT2
v%
11,9
8,7
14,7
5,6
5,6
1,3
3,6
7,3
6,0
0,9
32,1
0,0
0,4
0,4
1,5
100,0

F a k t a

ČT1
v hod.
1 040
764
1 285
494
492
112
313
638
523
83
2 809
4
35
35
133
8 760

Zdroj: ČT – analýza programu a auditoria
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Divácká odezva na vysílané pofiady v roce 1998

24hodinov˘ podíl programÛ
na divácké obci

Podíl na divácké obci
ve vysílacím ãase 19 – 22 hodin

1) Diváci star‰í 15 let

1) Diváci star‰í 15 let

2) Diváci 4 – 14 let

2) Diváci 4 – 14 let

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Nejsledovanûj‰í pofiady ve vysílání âeské televize v roce 1998

c Zpravodajské pofiady
pfienosy a záznamy politického dûní

Volba prezidenta republiky
– závěr

Okruh

Datum

Den

Čas

ČT1

20. 1.

Út

Okruh

hlavní cyklické zpravodajské pofiady

dokumenty

publicistické cykly

c Seriály

F a k t a
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c Filmy
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c Zábavné pofiady
c

Sedmnáct měsíců
Dagmar Havlové

Tady a teď plus 4x

Ranč u Zelené sedmy (ČR) 7x

Kolja (ČR)

Vyhlášení ankety TÝTÝ

Uvítání českých olympijských
medailistů v Praze – přenos

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO; údaje se týkají dospělých diváků (15+)

Čas
v%
Po-Ne 19:15

Sledovanost
v tis.
14,4 1 232

Podíl na publiku
v%
31,45

Sledovanost
v % v tis.
20,0 1 712

Podíl na publiku
v%
39,00

Sledovanost
v % v tis.
13,8 1 179

Podíl na publiku
v%
27,84

Sledovanost
v % v tis.
29,4 2 519

Podíl na publiku
v%
53,42

Sledovanost
v % v tis.
47,8 4 140

Podíl na publiku
v%
68,00

Sledovanost
v % v tis.
31,4 2 690

Podíl na publiku
v%
48,00

Okruh

Datum

Den

Čas

ČT1

24. 6.

St

20:03

Okruh

Den

Čas

ČT1

Po

21:20

Okruh

Den

Čas

ČT1

Po

20:05

Okruh

Datum

Den

Čas

ČT1

1. 1.

Čt

20:06

Okruh

Datum

Den

Čas

ČT1

7. 2.

So

20:03

Okruh

Sport

Podíl na publiku
v%
48,00

Dny

Události 365x
ČT1
(hlavní zpravodajská relace ČT)

c Dokument a publicistika

20:33

Sledovanost
v % v tis.
29,6 2 537

ČT1

Datum Den
23. 2.

Po

Čas
19:59

Sledovanost Podíl na publiku
v % v tis.
v%
54,4 4 711
79,00

Roz‰ífiené sluÏby divákÛm

Internet
JiÏ 1. fiíjna 1996 nabídla âeská televize uÏivatelÛm svou oficiální domovskou stránku s adresou http://www.czech-tv.cz.
Od 1. záfií 1998 je na téÏe adrese pfiístupná její v˘raznû roz‰ífiená verze. Kromû rozsáhl˘ch informací t˘kajících se profilu âT jako
instituce a informací o programech nabízí tento „tfietí kanál âeské televize“ napfiíklad textové verze zpravodajství ãi informace pro
novináfie, ale také stránku pro dûti a mnoho dal‰ích sluÏeb. Autonomní souãástí stránky âeské televize je vlastní stránka Rady âT.

PrÛmûrná t˘denní kumulovaná
sledovanost v roce 1998

Teletext
Teletext je souãástí vysílání âeské televize od jejího vzniku v lednu 1992. Teletext âT
postupnû zkvalitÀoval svou technickou základnu a roz‰ifioval rozsah sv˘ch sluÏeb. V roce
1996 Teletext na âT1 poprvé pfiekroãil hranici 1000 vysílan˘ch stránek; v souãasnosti jich
nabízí více neÏ 1200. V listopadu 1998 âeská televize pfievzala vysílání teletextu i na
okruhu âT2 a zahájila vysílání teletextu Expres, kter˘ umoÏÀuje rychlé vyhledávání
dÛleÏit˘ch údajÛ – zpravodajství, sportovních informací, pfiedpovûdi poãasí a programové
nabídky âT. Sledovanost teletextu na okruhu âT1 byla v roce 1998 v dlouhodobém
mûfiení nejvy‰‰í ze v‰ech ãesk˘ch teletextÛ.

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Skryté titulky
Zku‰ební vysílání skryt˘ch titulkÛ pro sluchovû postiÏené obãany na teletextové stranû 888 bylo zahájeno 1. 7. 1992.
Titulkovaly se první odpolední krátké zprávy na tehdej‰ím programu âTV. Od 1. 1. 1993 byla titulky opatfiována i hlavní veãerní
zpravodajská relace Události. V roce 1994 vysílala âT skryté titulky jiÏ i u filmÛ a VeãerníãkÛ. Postupnû pfiibyly dal‰í pofiady, do
roku 1996 vzrostla v˘roba skryt˘ch titulkÛ tfiikrát. Dne 1. 7. 1997 vstoupila v platnost
novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která mj. ukládá âT zpfiístupnit
sluchovû postiÏen˘m obãanÛm 25 % odvysílan˘ch pofiadÛ. Koncem roku 1997

Podíl pofiadÛ se skryt˘mi titulky
ve vysílání âT v roce 1998

pfievy‰oval podíl pofiadÛ âT opatfien˘ch skryt˘mi titulky 30 %, o Vánocích dosáhl
dokonce témûfi 50 %. I v roce 1998 poãet pofiadÛ se skryt˘mi titulky rostl, nabídka
vzrostla pfiedev‰ím u dokumentÛ, vzdûlávacích a osvûtov˘ch pofiadÛ.
Zdroj: ČT – analýza programu a auditoria

Technické parametry
âeská televize vysílá nepfietrÏitû, tj. 24 hodin dennû, a to: pozemní cestou a satelitní distribucí v digitální formû MPEG-2
pfies druÏici Kopernikus
Signál âT1 a âT2 je doplnûn o dal‰í sluÏby: teletext, skryté titulky, zvukov˘ doprovod stereo- mono- duo a VPS kód pro fiízení
domácích VHS videomagnetofonÛ
V˘robu pofiadÛ zaji‰Èuje: 6 studií o plo‰e 65 – 700 m2 urãen˘ch pro umûleckou a hranou tvorbu a publicistiku, 2 zpravodajská
studia o plo‰e 75 – 140 m2, 1 virtuální studio pro v˘robu publicistick˘ch a zpravodajsk˘ch programÛ touto ‰piãkovou technologií,
1 zpravodajské studio integrované do centrálního velínu pro vysílání hlavních relací
Exteriérová v˘roba a zpravodajství jsou zprostfiedkovány: 5 velk˘mi pfienosov˘mi vozy, 18 jednokamerov˘mi vozy,
12 soupravami pro aktuální zpravodajství, 1 speciální soupravou super slow-motion pro snímání pfii sportovních pfienosech,

Souhrnn˘ pfiehled o financování âT v letech 1993 – 1998 (v mil. Kã)
Ukazatel
Výnosy celkem
Náklady celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1993
skutečnost
3 844,4
3 338,9
+ 505,5

1994
skutečnost
3 322,1
3 168,1
+ 154,0

1995
skutečnost
2 945,8
3 170,9
- 225,1

1996
skutečnost
3 614,5
3 477,6
+ 136,9

1997
skutečnost
4 202,2
3 856,6
+ 345,6

1998
předběžně
4 633,0
4 540,4
+ 92,6

F a k t a

Finanãní a hospodáfiské ukazatele

a

ã í s l a

2 satelitními vozy SNG, 10 krajsk˘mi zpravodajsk˘mi redakcemi, 6 zahraniãními redakcemi
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Kontakt
âeská televize
Kavãí hory
140 70 Praha 4
telefon: (02) 6113 1111 (ústfiedna Kavãí hory)
âeská televize, Televizní studio Brno
Bûhounská 18
658 88 Brno
telefon: (05) 4213 2111
âeská televize, Televizní studio Ostrava
Dvofiákova 18
729 20 Ostrava
telefon: (069) 6201 111, (069) 6201 201-2
domovská stránka âeské televize na Internetu (URL):
http://www.czech-tv.cz
e-mail: info@czech-tv.cz
Public Relations a mezinárodní vztahy
tel.: (02) 6113 4036
fax: (02) 6113 4072
kontakt s diváky
tel.: (02) 6113 7474
fax: (02) 6113 7461
e-mail: dopisove.ohlasy@czech-tv.cz

Rada âeské televize
telefon: (02) 6113 4017-9
fax: (02) 42 09 97
e-mail: radact@czech-tv.cz
domovská stránka Rady âeské televize
na Internetu (URL):
http://www.czech-tv.cz/rada_ct/index.htm

