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1 Úvod 

 

Ekonomika periodického tisku je svázána mnohými právními předpisy, k nimţ zejména patří 

tiskový zákon. Avšak v souvislosti s vydáváním periodik vydavatel naráţí na mnoho dalších zákonů. 

V této práci se budu snaţit postihnout ty nejdůleţitější a rovněţ se zaměřím pouze na zákony, které 

se od jiných podnikání liší. V práci je zahrnuta i problematika internetových (elektronických) 

periodik a jejich vztah k tiskovému zákonu. Pro lepší orientaci v problematice uplatňování práva 

uvádím také příklady mediálních kauz, které skončily u soudu. 

Mnohé tituly jsou na českém trhu dotovány z jiných podnikatelských aktivit a jejich 

vydavatelé sledují jiné neţ podnikatelské cíle. Zpravidla jde o politickou hru a ovlivňování 

veřejnosti. O to víc se pak malé soukromé noviny musí otáčet, aby se uţivily v dravé dţungli trţní 

ekonomiky. Proto musí i vydavatel s dobrými úmysly, který „na koleně“ vyrábí časopis nebo jiné 

periodikum mít znalosti nejen z oblasti práva, ale i ekonomiky, aby na trhu obstál při tvrdé 

konkurenci internetu, televize apod. Proto smyslem této práce bylo postihnout nejen právní, ale i 

ekonomické prostředí, bez nějţ by periodikum nemohlo existovat. Proto spousta nových projektů 

skončí fiaskem, jejichţ vydavatelé nemuseli mít špatný podnikatelský záměr, ale pouze podcenily 

dlouhodobé financování takového titulu, které je v počáteční fázi finančně velmi náročné. S malou 

částkou do začátku proto nemá smysl  investovat do výroby tištěných médií v naději, ţe se bude 

v krátké době dosahovat zisku. Budování dobré image nového titulu bývá daleko obtíţnější neţ 

budování pekárny s čerstvým pečivem. Proto musí mít vydavatel přesné informace o mediálním trhu 

s tištěnými médii a znát obchodní strategie svých konkurentů a především tu svoji.  

Cílem práce je zjistit, jestli malý vydavatel regionálních novin, je schopen obstát na trhu a 

dosahovat zisku. To se pokusím dokázat na příkladu malého regionálního vydavatele novinového 

titulu Region Opavsko. 
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2  Právní specifika při vydávání periodického tisku 

 

 

Zákon č. 46/2000 Sb. (dále jen „tiskový zákon“) stanovuje, co je podle práva periodickou 

publikací a také reguluje některá práva a povinnosti vydavatelů a to jak podnikajících na 

ţivnostenský list (fyzické osoby) nebo jako firmy (právnické osoby). Tiskový zákon se vesměs 

vztahuje na veškerý periodický tisk vydávaný a šířený na území České republiky, ale i na ten v ČR 

pouze šířený -  tedy i na tisk vydávaný v zahraničí. Ustanovení tiskového zákona jako jsou oznámení 

o naléhavém veřejném zájmu, o evidenci  periodického tisku a povinných údajích a na ně navazující 

ustanovení o pokutách za porušení stanovených povinností se logicky nevztahuje na tisk šířený ze 

zahraničí do České republiky. 

Existují však i další právní úpravy, které upravují odpovědnost vydavatelů při vydávání 

periodického tisku. Na ústavní úrovni je to ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 

jen „Ústava“) a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR (dále jen „Listina“). Oblasti 

periodického tisku se týká také právo autorské – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“).  

Vydavatel se v souvislosti se svou činností se můţe dopustit i trestných činů a tuto problematiku 

upravuje zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní zákoník“). K provozování vydavatelské činnosti je 

nutné mít také ţivnostenské oprávnění, které upravuje zákon č. 455/1991 Sb. (dále jen „ţivnostenský 

zákon“). V souvislosti s vydáváním periodického tisku můţe však vydavatel porušit skoro všechny 

zákony a proto byly vybrány jen ty, které bezprostředně souvisí s vydáváním periodického tisku. 

  

2.1  Specifikace vydavatele 

 

Podle ustanovení § 3 písm. b) tiskového zákona můţe být vydavatelem fyzická i právnická 

osoba, která periodický tisk vydává. Ustanovení § 3 písm. c) tiskového zákona specifikuje vydávání 

periodického tisku jako činnost, kterou kaţdý vydavatel zajišťuje obsah na svůj účet a na svou 

zodpovědnost a také jeho vydání a veřejné šíření. Zajišťování obsahu je činností ţurnalistickou a 

v případě zajišťování inzerce také činností obchodní. Zajištění vydání se pak rozumí tisk periodika 

v určité kvalitě za přijatelnou cenu, coţ je spíše činnost ekonomická a manaţerská. V praxi však 

ţurnalistická a ekonomická činnost nesplývá a často za vydavatele rozhoduje jiná osoba v té či oné 

oblasti. Podle ustanovení § 4 vyplývá, ţe pokud tyto činnosti vydavatel (fyzická osoba) nevykonává 
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sám, nese také odpovědnost za celou redakci. Vydavatel je tedy v praxi osoba koordinující a 

kontrolující. 

2.2  Vymezení periodického tisku 

 

Tiskový zákon § 3 písm. a) specifikuje periodický tisk jako noviny, časopisy a jiné tiskoviny 

vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě 

nejméně dvakrát v kalendářním roce. Podle ustanovení § 1 se tiskový zákon vztahuje na periodické 

tiskoviny, které jsou veřejně šířeny. Ustanovení § 3 písm. f) definuje veřejné šíření jako zpřístupnění 

blíţe určenému nebo neurčenému okruhu osob, přesahující okruh přátel a rodiny vydavatele. 

Tiskoviny slouţící výhradně pro úřední, sluţební nebo provozní účely, např. podnikové tiskoviny, za 

periodický tisk povaţovány být nemohou.
1
  

2.3  Působnost tiskového zákona 

 

Zákon č. 46/2000 Sb. (dále jen “tiskový zákon“) se vztahuje na veškerý periodický tisk 

vydávaný v České republice. Výjimkou jsou ustanovení, která se týkají zahraničního vydavatele - § 6 

tiskového zákona o povinnosti vydavatele uveřejňovat oznámení v naléhavém veřejném zájmu; § 7 

tiskového zákona evidenci periodických tiskovin; § 8 tiskového zákona o povinnosti uveřejňovat 

tiráţ; § 9 o odesílání povinných výtisků.  

Ustanovení § 17 tiskového zákona o povinnosti podrobit se sankcím, se vztahuje 

i na periodický tisk vydávaný zahraničním vydavatelem a veřejně šířený v ČR, avšak jen za 

předpokladu, ţe zahraniční vydavatel má na území ČR zřízenou svou organizační sloţku.  

 

2.3.1. Elektronická média a tiskový zákon 

  
Internet je nepochybně těţko uchopitelné, multifunkční, interaktivní, masové médium a 

rozhodně ho nemůţeme prohlásit za periodickou tiskovinu. Podle tiskového zákona § 3  písm. a) se 

za periodický tisk označují noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se 

stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. 

Za určitých okolností můţe být (ale nutně nemusí) za periodikum povaţována sluţba www (word-

wide-web), ftp (file-transfer-protocol) a pro mobilní telefony sluţba wap (wireless-application-

protocol) - dále budu za všechny zmíněné sluţby pouţívat pojem webové stránky nebo také web, 

avšak názory na klasifikaci těchto sluţeb pod pojem periodický tisk se různí. „Z hlediska jazykového 

                                                 
1
 ROZEHNAL, A. Mediální zákony: komentář. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 
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výkladu je jasné, že původní význam tohoto slova zahrnoval určitou věc, která je ve své podstatě 

nosičem informací, které jsou na podložku (do nosiče – papíru) zaneseny metodou mechanického 

tisku. Jak se ovšem vyvíjely technologie a dnes je tisk na papír dostupný prakticky komukoliv, kdo je 

vybaven počítačovou technikou, měnilo se i nazírání na tuto oblast. V minulých letech pokračoval 

tento trend ještě dále a v oblasti výpočetní techniky se staly dostupnými první formáty zobrazování 

souborů „jak jsou“, tj. jako by byly vytištěny. Máme na mysli především formát *.pdf. Technologický 

vývoj pokračoval a byla vyvinuta taková zařízení, která dnes nazýváme e-book, nebo i-book… 

Vidíme, že pojem „knihy“ ztratil svůj původní význam, resp. tento význam byl rozšířen. Domníváme 

se proto, že také pojem tiskoviny musíme chápat z hlediska dostupných technologií a nesmíme se 

omezovat pouze na mechanický nebo elektromechanický tisk na papír.“
2
 Uţivatel internetu si uţ sám 

můţe bez problémů převést obsah webu na papír a poté se o tiskovinu jednat bude bez debat. 

Uţivatelé internetu veřejně nahlíţí nehledě hranic států do obsahů webových stránek.  Veřejné 

šíření obstarává protokol word-wide-web uţ ze své podstaty a jedná se tak o blíţe neurčený počet 

osob – tedy veřejné šíření. Pokud je však obsah webových stránek chráněn heslem, o veřejné šíření se 

v tomto případě jednat nebude. Proto je pro internetové vydavatele výhodné, poţadovat při vstupu na 

jejich stránky registraci. Tím se vyhnou moţnosti, ţe obsah jejich webu by mohl být povaţován za 

periodický tisk. Z tohoto hlediska splňuje webová stránka znaky periodického tisku a rovněţ se na ni 

můţe (ale nutně nemusí) vztahovat tiskový zákon.
3
  

Pokud jde o aplikace jako ICQ nebo sociální sítě Twitter, Facebook nebo elektronickou poštu - na 

ty se tiskový zákon nevztahuje, z důvodu adresné komunikace, stejně tak jako se tiskový zákon 

nevztahuje na dopisy posílané klasickou poštou. Vydavatelskou činnost na Internetu bychom mohli 

definovat jako „…systematickou tvorbu souborů a jejich nahrávání na paměťové zařízení počítače, 

které je připojené k síti Internet. Z hlediska tiskového zákona bude také důležitý jednotný vzhled 

stránek a jednotná obsahová náplň. Při splnění všech těchto kritérií pak můžeme za periodikum 

považovat soubor stránek, který má určitý stabilní název, je stabilně zaměřen a je pravidelně 

obměňován či aktualizován.“
4
 Aby mohla být webová stránka povaţována za periodický tisk, měla 

by splňovat následující znaky:
5
 

 

 

                                                 
2
 ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona. Právo a podnikání, 

2003, roč. 7, č. 2, s. 3. 
3
 ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona. Právo a podnikání, 

roč. 7, č. 2, s. 4. 
4
ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona. Právo a podnikání, 

2003, roč. 7, č. 2, s. 3. 
5
 ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona. Právo a podnikání, 

2003, roč. 7, č. 2. 
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 stránka by měla mít svůj zvláštní název, 

 stránka by měla mít jednotnou grafickou úpravu, 

 stránka by měla být zcela od základu nahrazována více neţ jednou ročně, 

 stránka by měla mít jednotou obsahovou náplň. 

 

Pokud není splněn byť i jeden z výše uvedených znaků, nemůţe být webová stránka povaţována 

za periodický tisk. Regulace je uplatňována i v případech, kdyţ nejde o ziskovou činnost nebo 

potenciálně motivovanou ziskovou činnost.  

Veřejným šířením u fyzické osoby se rozumí zpřístupnění obsahu přesahující rámec rodiny a 

přátel. Chybí však legálního vymezení pojmu „přítel“ je pak zcela na vůli vydavatele, koho označí za 

přítele. Přítelem pak můţe být například kdokoliv, kdo se podívá na jeho web.  U právnických osob 

uţ ale taková analogie neplatí. V případě právnické osoby se jiţ o veřejné šíření jednat bude, neboť je 

nesmyslné, aby firma měla rodinu či přátele. 

Téměř jako nesmysl se při aplikaci tiskového zákona na internetová periodika se však jeví 

zasílání povinných výtisků. Argumentem by mohla být existence archivu webových stránek při 

Národní knihovně, který je ovšem zaloţen na dobrovolnosti. Vydavatel tak není povinen odevzdávat 

jakýsi otisk svého webu. Je nepochybné, ţe vymáhání práv za porušení povinností (např. zasílání 

povinných výtisků) u internetových vydavatelů podle tiskového zákona můţe být problematické, 

jakoţ i působnost tiskového zákona na webové stránky. „Pro konečné stanovisko pak nezbude než 

interpretovat obsah pojmu „vydání periodického tisku“ podle § 3 písm. d) tiskového zákona. V tomto 

ustanovení, které pouze definuje vydání tisku, se u regionálních mutací hovoří o částečně se lišících 

hmotných rozmnoženinách, které se pak považují za regionální mutace jedné tiskoviny. Logickým 

argumentem „od menšího k většímu“ pak vyvodíme, že když se periodický tisk považuje tisk 

skládající z regionálních mutací lišících se částečně hmotnými rozmnoženinami, pak se za periodický 

tisk celkově bude považovat takový tisk, který splňuje všechny explicitní podmínky uvedeného zákona 

a bude vydán v podobě hmotných rozmnoženin. Toto interpretační hledisko je velmi důležité, 

neboť nám poskytuje odůvodnění pro názor, že elektronická periodika nemusí být nutně považována 

za periodický tisk ve smyslu tiskového zákona. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že tento argument 

je pouze podpůrným argumentem, protože z hlediska tiskového zákona je rozhodující pouze 

podřazení tiskoviny pod pojem periodického tisku. Samotný fakt, že tiskový zákon nehovoří explicitně 

pouze o „papírovém vydání“, nepostačí k tomu, abychom elektronická periodika za stávající právní 

úpravy mohli bez rozpaků vyloučit.“
6
 

                                                 
6
 ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona. Právo a podnikání, 

2003, roč. 7, č. 2, s. 4-5. 



6 

 

Ţádná autorita se doposud jednoznačně nevyjádřila k této problematice, tudíţ se ani já nemohu 

prohlásit webové stránky za periodikum a dále se v této práci budu věnovat pouze papírovým 

periodicky vycházejícím tiskovinám. Podle mého názoru, by se však i na internetové texty měl 

vztahovat tiskový zákon uţ z důvodu odkazu budoucím generacím o internetové „kultuře“ dnešní 

doby. Obzvláště dnes se bez internetu neobejde snad ţádná domácnost a trend napovídá tomu, ţe 

v budoucnu se stane lidstvo na internetu (díky jeho komunikačním výhodám) čím dál závislejší. 

Webové stránky často mizí z obsahu internetu a uţ je není moţné zpětně dohledat, protoţe zákon 

neukládá povinnost internetovým vydavatelům odevzdávat povinné otisky svých webů. Před 

zavedením odevzdávání povinných výtisků periodických a neperiodických publikací bylo ztraceno 

mnoho textů své doby, coţ především různým badatelům a historikům způsobilo nemalé mezery 

k plnějšímu pochopení doby, kterou podrobovaly svému zkoumání.  

Podle mého názoru je na internetu místo pro neseriózní, nepravdivé nebo zavádějící informace, 

kdy kaţdý si můţe psát, co chce. Internet je prolezlý červy, viry a nevyţádanou poštou. Bude 

regulován tak, jako tištěné média? Určitě ne. Tiskový zákon by se měl vztahovat pouze 

na vydavatelskou činnost na internetu podle výše zmíněných znaků, aby jej bylo moţno povaţovat za 

periodický tisk. Vzniká však další otázka – bude zbytek webových stránek nebo spíše jejich převáţná 

většina chápána jako neperiodické publikace? Tuto otázku nechám otevřenou, jelikoţ tuto 

problematiku nezkoumá tato práce. Vydavatelé by pro jistotu, aby nebyli zaskočeni, měli být spíše 

připraveni na moţnost, ţe papír je médium stejně tak jako CD, DVD nebo jiné datové úloţiště pouze 

s rozdílem vnímatelného zápisu textu – tedy šifrou, která je přístupná kaţdému, kdo má přístup 

k počítači. Dnes dokonce mohu směle prohlásit, ţe se častěji díván na displej mobilního telefonu 

nebo počítače, neţ-li do papírů. Papír ztratil funkci rychlé komunikace se čtenáři a v situaci, kdy 

potřebujeme opravdu aktuální zpravodajství, spoléháme na internet, na kterém jsou informace 

zavádějící. Je docela moţné, ţe vznikne jakýsi „Internet Two“, který bude jiţ poučen z nedostatků 

toho prvního a budou fungovat paralelně oba. Selekci relevantních a irelevantních zpráv doposud 

provádí samotný uţivatel. Nevylučuji však, ţe v budoucnosti vznikne mezinárodně respektovaná 

instituce, která bude klást vysoké nároky na internetové vydavatele periodických i neperiodických 

publikací a Internet se rozdělí na dvě části – oficiální a neoficiální. 

 

2.3.2  Evidence periodického tisku  

 

Vydavatel, který zamýšlí vydávání periodického tisku, je povinen doručit písemné oznámení 

ministerstvu kultury (dále jen „ministerstvo“) nejpozději do 30 dnů před vydáváním, které musí 
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obsahovat název periodického tisku, obsahové zaměření, periodicitu vydávání, údaje o jeho 

regionálních mutacích, název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele (pokud je právnickou 

osobou), anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum 

narození (pokud je vydavatel fyzickou osobou).
7
 

 Pokud je vydavatel fyzickou osobou a hodlá vydávat periodický tisk na základě 

ţivnostenského podnikání, musí podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. e) tiskového zákona doloţit také 

své obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání.
 
 

Pokud není oznámení o výše uvedených povinných údajích kompletní, postupuje ministerstvo 

podle ustanovení § 7 odst. 3 tiskového zákona a vyzve osobu, která oznámení podávala, aby je 

doplnila nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Nedodrţí-li vydavatel tuto opravnou lhůtu, 

hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno. 

Jsou-li výše uvedené odstavce splněny, postupuje ministerstvo kultury podle ustanovení § 7 

odst. 4 a zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku nejpozději do 15 kalendářních dnů a 

udělí mu evidenční číslo. O čemţ také ministerstvo kultury vydavatele informuje. 

Jestliţe vydávání jiţ zapsaného periodického tisku nezačalo do 1 roku od zápisu nebo bylo 

přerušeno na dobu delší neţ 1 rok, platí ustanovení § 7 odst. 5 tiskového zákona, ţe vydávání 

periodického tisku bylo ukončeno dnem uplynutí této roční lhůty. Ministerstvo zapíše tuto skutečnost 

do evidence periodického tisku a vyrozumí o tom vydavatele do 15 dnů ode dne doručení oznámení. 

Oznámení ministerstvu podává vydavatel podle ustanovení § 7 odst. 7 tiskového zákona 

písemně kaţdou změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání evidovaného 

periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně evidovaných údajů anebo k 

přerušení či ukončení vydávání periodického tisku. V případě, ţe vydavatel periodického tisku 

přerušil vydávání a chce jej obnovit, postupuje podle ustanovení § 7 odst. 6 a to tak, ţe písemně 

informuje ministerstvo o opětovném vydávání nejpozději 30 dnů před jeho zahájením. 

 

2.3.3  Povinné údaje 

 

Identifikace vydavatele je potřebná v případech porušování práv a právem chráněných zájmů 

právnických a fyzických osob. Povinné údaje schraňují jen ty nejdůleţitější údaje o vydavateli a 

titulu. Zveřejňovány však mohou být i další údaje, jako je jméno šéfredaktora apod. Souhrn 

povinných i nepovinných údajů se označuje jako tiráţ.  

                                                 
7
 ROZEHNAL, A. Mediální zákony: komentář. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 
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Podle ustanovení § 8 odst. 1 je vydavatel povinen uvádět v kaţdém periodickém tisku název 

periodického tisku; četnost vydávání; označení regionální mutace (jen pokud nějaké regionální 

mutace existují); místo vydávání; číslo a den vydání; evidenční číslo (přiděluje ministerstvo kultury); 

název sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou. Pokud je fyzickou 

osobou a vydává periodika na základě ţivnostenského oprávnění, tak se uvádí obchodní jméno, 

identifikační číslo a adresa místa podnikání. 

Nejsou-li tyto povinné údaje zveřejňovány, nebo nejsou-li kompletní, nesmí být tisk veřejně 

šířen. Podle ustanovení § 8 odst. 2 tiskového zákona však existuje výjimka v případě evidenčního 

čísla, pokud ministerstvo nesdělilo vydavateli evidenční číslo do 15 dnů ode dne doručení oznámení 

ministerstvu. 

 

2.3.4 Povinné výtisky 

 

Ustanovení § 9 odst. 1 tiskového zákona ukládá vydavateli povinnost bezplatně na svůj 

náklad odevzdávat výtisky periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání (dále jen „povinné 

výtisky“). Dva povinné výtisky se zasílají Národní knihovně České republiky, po jednom výtisku pak 

Moravské zemské knihovně v Brně, knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu kultury ČR, 

Parlamentní knihovně, kaţdé státní vědecké knihovně a Státní technické knihovně v Praze, Městské 

knihovně hlavního města Prahy a Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze. 

Je-li periodikum vydávané v regionálních mutacích je vydavatel povinen podle § 9 odst. 2 

dodat povinný výtisk takového periodického tisku státní vědecké knihovně příslušné podle označení 

regionální mutace a dodáním regionálních mutací Státní technické knihovně v Praze. 

Povinný výtisk musí být bez vad. Jestliţe zaslaný povinný výtisk obsahuje vady, má jeho 

příjemce právo poţadovat výměnu za bezvadný na základě ustanovení § 9 odst. 3 tiskového zákona. 

Obsahuje-li povinný výtisk technické vady a příjemce písemně nepoţádá vydavatele do 15 dnů od 

přijetí povinného výtisku vydavatele, zaniká příjemci právo na zaslání tohoto povinného výtisku na 

základě ustanovení § 9 odst. 4 tiskového zákona. Vydavatel je povinen podle ustanovení § 9 odst. 5 

do 10 dnů od přijetí ţádosti o výměně vadného periodika, provést výměnu za kus bez vady. 

 

2.3.5 Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce 

 

Podle ustanovení § 5 tiskového zákona vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsaţených 

v inzerci uveřejněné v periodickém tisku. Tato výjimka však neplatí, pokud vydavatel sám je 
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současně zadavatelem této reklamy. „Vydavatel ale může být odpovědný za obsah tisku podle přepisů 

týkajících se regulace reklamy a předpisů týkajících se nekalé soutěže. Vydavatel periodického tisku 

tak může být odpovědný z nekalosoutěžních vztahů i v případě, že šíří sdělení, které je reklamou či 

inzercí a má nekalosoutěžní povahu, a to i přes to, že mezi vydavatelem a konkurenty jejich inzerentů 

není soutěžitelský vztah.“
8
 

 

2.3.6  Oznámení o naléhavém veřejném zájmu 

 

Vydavatel je povinen podle § 6 tiskového zákona uveřejnit v naléhavém veřejném zájmu 

důleţitou zprávu státního orgánu nebo orgánu územní samosprávy. Zejména pokud se jedná o stav 

ohroţení či vyhlášení válečného stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbliţším vydání 

periodického tisku a musí být graficky zvýrazněno tak, aby se odlišovalo od ostatního textu. 

 

2.3.7  Právo na odpověď 

 

Pokud bylo v periodickém tisku uveřejněno skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti 

nebo soukromí fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby, má tato osoba právo 

poţadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen podle ustanovení § 10 tiskového 

zákona tuto odpověď uveřejnit. Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, které uvádí věci 

na pravou míru anebo pokud informace byly zkreslené či neúplné, tak se zpřesňují. Odpověď musí 

být přiměřená rozsahu napadeného sdělení. Je-li napadána jen část sdělení, pak odpověď musí být 

přiměřená rozsahu takové části. Z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. Osoba, na jejíţ ţádost byla 

vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, nemůţe poţadovat uveřejnění další odpovědi 

na tuto odpověď. Po smrti fyzické osoby přísluší právo na odpověď jejímu manţelu a dětem, není-li 

jich, jejím rodičům.  

Ţádost o uveřejnění odpovědi musí být podána písemnou formou. Musí z ní být zřejmé, v čem 

se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo dobrého jména a pověsti právnické 

osoby. Součástí ţádosti musí být také návrh znění odpovědi. Pole ustanovení § 12 tiskového zákona 

musí být ţádost o uveřejnění odpovědi vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění 

napadeného sdělení, jinak právo na uveřejnění odpovědi zaniká. 

Ţádost o uveřejnění odpovědi musí mít písemnou formu. Součástí ţádosti musí být také návrh 

znění odpovědi. Ţádost o uveřejnění dodatečného sdělení musí být vydavateli doručena nejpozději do 

                                                 
8
 ROZEHNAL, A. Mediální zákony: komentář. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. s.  8 .  
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30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení pravomocně skončeno, jinak právo na 

uveřejnění dodatečného sdělení zaniká. 

Dle ustanovení § 13 tiskového zákona je vydavatel povinen uveřejnit odpověď do 8 dnů od 

doručení ţádosti o uveřejnění odpovědi. Není-li moţné odpověď uveřejnit v tomto termínu (např. 

z důvodu periodicity) je vydavatel povinen uveřejnit dodatečné sdělení v nejbliţším moţném vydání 

stejného periodika, o čemţ jej vydavatel písemně informuje do 8 dnů ode dne doručení ţádosti, kde 

vydavatel také napíše, ve kterém vydání k uveřejnění odpovědi dojde. Dále je povinen odpověď uvést 

s výslovným označením „odpověď“ ve stejném periodickém tisku, v němţ bylo uveřejněno napadené 

sdělení, a to takovým způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné a rozsahem 

přiměřené napadenému sdělení, a pokud je napadena pouze jeho část, této jeho části. Vydavatel musí 

odpověď uveřejnit na vlastní náklady, ve stejném jazyce a s uvedením jména a příjmení nebo názvu 

osoby, která o uveřejnění odpovědi ţádá. Pokud není moţné odpověď uveřejnit ve stejném 

periodickém tisku, v němţ bylo uveřejněno napadené sdělení, je vydavatel povinen na vlastní 

náklady zajistit uveřejnění odpovědi za podmínek stanovených tiskovým zákonem v periodickém 

tisku, na němţ se dohodne s osobou ţádající o uveřejnění odpovědi. Předmětem takové dohody musí 

být také místo a forma uveřejnění odpovědi. 

Neuveřejní-li vydavatel odpověď anebo nedodrţí-li podmínky pro uveřejnění odpovědi podle 

ustanovení § 14 tiskového zákona, rozhodne o povinnosti uveřejnit odpověď soud. Návrh soudu musí 

být podán do 15 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro uveřejnění odpovědi, jinak právo domáhat se 

uveřejnění odpovědi u soudu zaniká. 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 tiskového zákona není vydavatel povinen uveřejnit dodatečné 

sdělení v případě, ţe uveřejněním navrţeného textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt; 

uveřejnění navrţeného textu by bylo v rozporu s dobrými mravy; napadené sdělení, popřípadě jeho 

napadená část, je citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a 

jako takové bylo označeno nebo prezentováno. 

Podle ustanovení § 15 odst. 2 není vydavatel povinen uveřejnit odpověď, jestliţe ţádost o její 

uveřejnění směřuje proti sdělení uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu 

osoby, která ţádost podala. 

 

2.3.8 Právo na dodatečné sdělení  

 

Pokud bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech 

přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti 

fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení rozpoznat, a toto řízení nebylo 
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ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo podle ustanovení § 11 tiskového zákona 

poţadovat po vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. 

Vydavatel je povinen na ţádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné 

sdělení uveřejnit. Po smrti fyzické osoby přísluší toto právo jejímu manţelu a dětem, a není-li jich, 

jejím rodičům. 

Ţádost o uveřejnění dodatečného sdělení musí mít podle § 12 tiskového zákona písemnou 

formu. Součástí ţádosti musí být také návrh znění odpovědi. Ţádost o uveřejnění dodatečného 

sdělení musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo 

řízení pravomocně skončeno, jinak právo na uveřejnění dodatečného sdělení zaniká. 

Dodatečné sdělení je vydavatel povinen podle ustanovení § 13 tiskového zákona uveřejnit do 

8 dnů od doručení ţádosti o uveřejnění dodatečného sdělení. Není-li moţné dodatečné sdělení 

uveřejnit v tomto termínu (např. z důvodu periodicity) je vydavatel povinen uveřejnit dodatečné 

sdělení v nejbliţším moţném vydání stejného periodika, o čemţ jej vydavatel písemně informuje do 

8 dnů ode dne doručení ţádosti, kde vydavatel také napíše, ve kterém vydání k uveřejnění 

dodatečného sdělení dojde. Dále je povinen dodatečné sdělení uvést s výslovným označením 

„dodatečné sdělení“ ve stejném periodickém tisku, v němţ bylo uveřejněno napadené sdělení, a to 

takovým způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné a rozsahem přiměřené 

napadenému sdělení, a pokud je napadena pouze jeho část, této jeho části. Vydavatel musí dodatečné 

sdělení uveřejnit na vlastní náklady, ve stejném jazyce a s uvedením jména a příjmení nebo názvu 

osoby, která o uveřejnění dodatečného sdělení ţádá. Pokud není moţné dodatečné sdělení uveřejnit 

ve stejném periodickém tisku, v němţ bylo uveřejněno napadené sdělení, je vydavatel povinen na 

vlastní náklady zajistit uveřejnění dodatečného sdělení za podmínek stanovených tiskovým zákonem 

v periodickém tisku, na němţ se dohodne s osobou ţádající o uveřejnění dodatečného sdělení. 

Předmětem takové dohody musí být také místo a forma uveřejnění dodatečného sdělení.  

Neuveřejní-li vydavatel dodatečné sdělení anebo nedodrţí-li podmínky pro uveřejnění 

dodatečného sdělení, rozhodne podle ustanovení § 14 tiskového zákona o povinnosti uveřejnit 

dodatečné sdělení soud. Návrh soudu musí být podán do 15 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro 

uveřejnění dodatečného sdělení, jinak právo domáhat se uveřejnění dodatečného sdělení u soudu 

zaniká. 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 tiskového zákona není vydavatel povinen uveřejnit dodatečné 

sdělení v případě, ţe uveřejněním navrţeného textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt; 

uveřejnění navrţeného textu by bylo v rozporu s dobrými mravy; napadené sdělení, popřípadě jeho 

napadená část, je citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a 

jako takové bylo označeno nebo prezentováno. 
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Podle ustanovení § 15 odst. 3 tiskového zákona není vydavatel povinen uveřejnit dodatečné 

sdělení, pokud uveřejnil sdělení z vlastního podnětu odpovídajícímu dodatečnému sdělení ještě 

předtím, neţ mu byla ţádost o jeho uveřejnění doručena a dodrţel přitom podmínky stanovené tímto 

zákonem. 

 

2.3.9 Ochrana zdroje a obsahu informací  

 

Jak fyzická tak právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro 

uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo podle ustanovení § 16 odst. 1 tiskového 

zákona odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o 

původu či obsahu těchto informací. Tyto osoby mají také právo podle ustanovení § 16 odst. 2 odepřít 

soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy předloţení nebo vydání věcí, z nichţ by 

mohl být zjištěn zdroj či obsah těchto informací. Výjimka z výše uvedených práv podle ustanovení § 

16 odst. 3 platí, pokud by tím výše uvedené osoby nenadrţovaly pachateli trestného činu, či 

nepřekazily nebo neoznámily trestný čin ve vztahu, které jsou stanoveny v trestním řízení. Další 

výjimkou podle ustanovení § 16 odst. 4 tiskového zákona je, ţe vydavatel, je povinen sdělit správci 

daně na jeho výzvu jméno a bydliště objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou, je-li fyzickou 

osobou, nebo jeho název a sídlo, je-li právnickou osobou. 

 

2.4  Vztah tiskového práva k ústavnímu právu a listině základních práv a 
svobod 

 

Jedním ze základů Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listiny“) podle článku 17 je 

právo na svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace. Svoboda projevu a právo na 

informace jsou zaručeny. Kaţdý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakoţ i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu. 

Jelikoţ je Listina součástí ústavního pořádku České republiky, plyne z toho, ţe Ústava 

dovoluje vyjádřit prostřednictvím média názory i osobě, který novinářem není, pokud mu to však 

vydavatel umoţní. 

V článku 17 Listiny je také zakořeněna nepřípustnost cenzury a to jak preventivní, průběţná 

tak následná. Jsou ovšem oblasti, které mohou omezovat svobodu projevu, které jsou upraveny 

Listinou v článku 17 odst. 4, pokud je ohroţena bezpečnost státu, veřejná bezpečnost nebo v 
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případech pokud se jedná o ochranu práv a svobod druhých či ochranu veřejného zdraví a mravnosti, 

pokud není stanoveno jinak. Toto omezení svobody projevu však musí být upraveno zákonem (nikoli 

aktem niţší právní síly). 

Demokracie “…je otevřená názorové pluralitě a hájí ústavní svobody a práva, ale současně 

tvrdě stíhá všechny, kdo by usilovali o svržení demokratického ústavního pořádku, a brání sebe sama 

proti těm, kdo by potlačovali ústavní svobody a práva. Tomuto konceptu se říká obranná demokracie 

někdy také militantní demokracie.“
9
 Tato forma obrany státu byla pouţita například v nedávném 

ukončení Dělnické strany, která byla rozpuštěná 17. února 2010 rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu. Proti tomuto rozsudku však podala 15. března stíţnost k Ústavnímu soudu České republiky, 

jeţ měla odkladný účinek ve věci rozpuštění. 27. května 2010 pak Ústavní soud potvrdil oprávněnost 

rozsudku Nejvyššího soudu. 

V článku 10 Listiny je zakotveno, ţe kaţdý má právo na soukromí, zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, ochranu jména a dobré pověsti, právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného ţivota. I nepříznivá kritika veřejně činných osob, můţe být 

zásahem do osobnostních práv. Proto je potřeba zváţit, jestli pouţité výrazové prostředky odpovídají 

směru kritiky. Například reakce z roku 2009 na výroky Davida Ratha (ČSSD) o nastartování 

ekonomiky zbrojením a následné vyobrazení jeho karikatury jako Hitlera na titulní straně časopisu 

Reflex, bylo podle soudu přiměřené a ani napodruhé David Rath neuspěl s ţalobou u Vrchního soudu 

v Praze.
10

  

Naproti tomu případ, kdy výrazové prostředky nebyly pouţity ve „slušné“ míře je, kdyţ 

v roce 2001 otiskl stejný týdeník Reflex komiks, ve kterém byl vyobrazen souloţící tehdejší ministr 

Karel Březina. Městský i Vrchní soud v Praze po provedeném dokazování shledaly, ţe je ţaloba 

podána po právu a přiznali ţalobci omluvu, kterou také ţalovaná společnost v časopisu Reflex v 

červnu 2002 uveřejnila.
11

  

To nakonec potvrdil i Ústavní soud v roce 2010, který zamítl stíţnost Ringieru, domáhajícího 

se zrušení své povinnosti omluvit se Březinovi za jeho karikování v komiksu Zelený Raoul.
12

  

                                                 
9
 PŘIBÁŇ, J. Přibáň Jiří: O militantní demokracii a svobodě projevu. Novinky [online]. 2010 [cit. 2010-04-28]. Dostupný 

z WWW:  

<http://www.novinky.cz/kultura/salon/198295-jiri-priban-o-militantni-demokracii-a-svobode-projevu.html>. 
10

 ŠTŮSEK, M. Rath prohrál spor s Reflexem i podruhé. Hitler nevadí. Aktuálně [online].  2010 [cit. 2010-09-30]. 

Dostupný z WWW:  

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=678709>. 
11

 CHALOUPKOVÁ, H. Karel Březina porazil Zeleného Raula. Reflex reaguje. Reflex [online]. 2010 [cit. 2010-12-14]. 

Dostupný z WWW: 

 <http://www.reflex.cz/clanek/dokument/39732/karel-brezina-porazil-zeleneho-raoula-reflex-reaguje.html>. 
12

Březina vyhrál spor o souloţ s kreslíři Reflexu. Prvnizpravy [online].  2010 [cit. 2010-12-13]. Dostupný z WWW:  

<http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/brezina-vyhral-spor-o-souloz-s-kresliri-reflexu/>. 
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V článku 10 odst. 3 Listiny je zakotveno právo na ochranu před neoprávněným 

shromaţďováním, zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním údajů o osobě. To je také provedeno zák. 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně 

osobních údajů“).   

V článku 40 Listiny je zakotven princip presumpce neviny v trestním řízení. Presumpce 

neviny znamená, ţe obviněný je povaţován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem soudu nebyla vyslovena jeho vina. 

2.5  Vztah tiskového práva k občanskému právu 

 

V zákonu č. 40/1964 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) v ustanovení § 11 je zakotvena 

ochrana osobnosti. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. V případě, 

ţe dojde k porušené těchto práv, není nutné prokazovat, zda byl zásah způsoben vědomě nebo 

zaviněně. V tomto se nevyţaduje, aby došlo k újmě, postačí, ţe zásah do soukromí můţe vyvolat 

ohroţení nebo narušit tyto práva. Nelze tedy jednoznačně vyvodit závěr, ţe vydavatel periodického 

tisku ve smyslu § 11 občanského zákoníku, je zbaven odpovědnosti, pokud například publikoval 

rozhovor, ve kterém se respondent dopouští výroků, které mohou zasáhnout do osobnostních práv 

jiné fyzické osoby. 

Dle ustanovení § 12 občanského zákoníku je moţné pouţít nebo pořídit bez svolení fyzické 

dotyčné osoby obrazové snímky i obrazové a zvukové záznamy a podobizny nebo projevy její osobní 

povahy, které však musejí být pouţity přiměřeným způsobem a pouţití nesmí být v rozporu 

s legitimním zájmem této osoby. Legitimní neboli oprávněný zájem je vztah osoby k určitému 

jednání jiné osoby nebo stavu, který je pro tuto osobu ţádoucí nebo výhodný. 

Pro detailnější vysvětlení pojmu oprávněného zájmu mohu například pouţít kauzu reportérů 

Pascala Rostainiho a Bruna Mourona, kteří soustavně 14 let prohrabávali popelnice celebrit 

v Beverly Hills v Kalifornii. Takto získávali informace o veřejně známých osobách z obsahů jejich 

popelnic.
13

  

Pokud by se tento scénář odehrával v Česku, případná ţaloba na ochranu osobnosti by měla 

být úspěšná, neboť tento způsob získávání informací pro účely zpravodajství lze označit za 

nepřiměřený. Šlo by navíc pouţít také ustanovení § 3 občanského zákoníku, neboť toto jednání 

odporuje dobrým mravům.  

                                                 
13

 Heleně Vondráčkové vyloupili popelnici. Novinky [online].  2004 [cit. 2004-07-16].  Dostupný z WWW:  

<http://www.novinky.cz/koktejl/36239-helene-vondrackove-vyloupili-popelnici.html>. 



15 

 

Fyzická osoba má právo podle ustanovení § 13 odst. 1 občanského zákoníku domáhat se 

zejména toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby 

byly odstraněny následky těchto zásahů a také aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by 

se zadostiučinění nejevilo jako postačující, zejména proto, ţe byla ve značné míře sníţena důstojnost 

fyzické osoby nebo její váţnost ve společnosti, má fyzická osoba také právo podle ustanovení § 13 

odst. 2 občanského zákoníku na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určuje soud s 

přihlédnutím k závaţnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichţ k porušení práva došlo. 

Jako příklad mohu pouţít příklad nedávné kauzy „justiční mafie“ z roku 2008, kdy se někdejší 

šéfka státních zástupců Marie Benešová dopustila výroku „justiční mafie“ adresovaný představitelům 

justice v čele s bývalou státní zástupkyní Renátou Veseckou. Ta na ni společně s ostatními podala 

ţalobu a v roce 2011 s konečnou platností rozhodl Vrchní soud v Praze, ţe se jim Benešová musí 

omluvit. Podle předsedkyně senátu soudu tak Benešová zasáhla do osobnostních práv ţalobců a 

omluva je v tomto případě zadostiučiněním.
14

 

 

2.6 Vztah tiskového práva k trestnímu právu 

 

Pachatelem trestného činu můţe být jen fyzická osoba! Podle chystané novely trestního 

zákoníku se však má toto změnit. Nově by měly být trestně odpovědné i právnické osoby. Dále se 

však budu věnovat jen současnému zákonu č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní  zákoník“). 

Vydavatelé, kteří zvolili formu podnikání na ţivnostenský list, jsou evidováni jako fyzické 

osoby vydávající na základě ohlašovací povinnosti a mohou být proto potrestáni podle trestního 

zákoníku, nikoli však společnost jako právnický subjekt. To však nevylučuje moţnost, ţe z trestného 

činu můţe být obţalován i vlastník vydavatelství či zaměstnanec. 

Pachatelem trestného činu je podle ustanovení § 22 odst. 1 trestního zákoníku ten, kdo svým 

jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. 

V profesy vydavatele periodického tisku bývají trestné činy zpravidla spáchané publikováním článků, 

pokud naplňují znaky trestného činu.  

Dle ustanovení § 345 odst. 1. trestního zákoníku – „kdo jiného lţivě obviní z trestného činu, 

bude potrestán…“ a dále ustanovení § 345 odst. 2 trestního zákoníku – „…kdo jiného lţivě obviní z 

trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání.“ V obou případech je nutné úmyslného zavinění 

a muselo by se jednat o vědomou - tedy úmyslnou leţ. 

                                                 
14

 Vesecká a spol. vyhráli kauzu justiční mafie. Benešová se musí omluvit. Lidovky [online]. 2011 [cit. 2011-02-08]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.lidovky.cz/vesecka-a-spol-vyhrali-kauzu-justicni-mafie-benesova-se-musi-omluvit-1jq-

/ln_domov.asp?c=A110208_150508_ln_domov_hs>. 
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2.6.1  Neoprávněné podnikání vydavatele 

Podle ustanovení § 251 trestního zákoníku neoprávněně podniká ten, kdo ve větším rozsahu 

neoprávněně poskytuje sluţby nebo provozuje výrobní či jiné výdělečné podnikání. Vydavatelskou 

činnost je moţné provozovat pouze na základě ţivnostenského oprávnění. V případě vydávání 

periodického tisku je tedy nutné vzít v potaz i výklad ţivnostenského zákona (viz kapitola o 

ţivnostenském podnikání). Vydávání periodického tisku je podle ustanovení § 19 písm. c) 

ţivnostenského zákona ohlašovací ţivností volnou, avšak pro vydávání potřebuje mít podnikatel 

ţivnostenské oprávnění. A to i v případě, ţe se jedná o právnický subjekt. Pokud vydavatel nemá 

ţivnostenské oprávnění (ţivnostenský list) na vydávání periodického tisku, můţe být jeho vydávání 

posuzováno jako trestný čin neoprávněného podnikání. Neoprávněným podnikáním můţe být i 

činnost překračující rámec podnikání.  

2.6.2  Omezení svobody projevu pro trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

 

 

Pomluva je rovněţ trestným činem, který definuje trestní zákoník v ustanovení § 184 odst. 1 

jako nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit váţnost osoby u spoluobčanů, 

zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo jí způsobit jinou váţnou újmu. 

Podle ustanovení § 184 odst. 2 trestního zákoníku můţe být vydavatel potrestán mimo jiné zákazem 

činnosti, spáchá-li trestný čin pomluvy mimo jiné tiskem, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem.  

 

2.6.3  Omezení svobody projevu v souvislosti s prevencí zločinnosti 

 
Veřejné podněcování útočné válce, na které se má podílet Česká republika nebo její 

propagace či jiná podpora válečné propagandy je trestný čin podle ustanovení § 407 trestního 

zákoníku a dotyčnému hrozí odnětí svobody aţ na pět let. Pokud je tento trestný čin spáchán mimo 

jiné tiskem, nebo veřejně přístupnou počítačovou sítí můţe být odsouzen aţ na deset let. 

Podněcování k trestnému činu je podle § 364 trestního zákoníku rovněţ trestný čin. Existuje 

ještě ustanovení § 365 trestního zákoníku, který definuje tzv. schvalování trestného činu, jehoţ se 

dopustí ten, kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje trestný čin pachatele. Snad 

nejznámější případ obvinění ze schvalování trestného činu byl, kdyţ  redaktor kulturně politického 
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internetového deníku Britské listy Tomáš Pecina, devět dní po pádu newyorských dvojčat, napsal, ţe 

schvaluje teroristické útoky na USA.
15

  

Záznam o sdělení obvinění z trestného činu podle Britských listů, pod něţ se údajně podepsal 

policista Lukáš Drlík: „Stíhám vás jako obviněného z trestného činu schvalování trestného činu dle 

ust. par. 165, odst. 1 trestního zákona, kterých (sic!) jste se dopustil tím, že jste dne 20.09.2001 ve 

vydání internetového kulturně politického deníku Britské listy, vydávaných (sic!) Občanským 

sdružením Britské listy (...) uveřejnil reakci na informaci, že bylo sděleno obvinění Janu Kopalovi, 

předsedovi národně sociálního bloku (sic!), pro trestný čin schvalování trestného činu dle ust. par. 

165. odst. 1 trestního zákona. V této reakci jste uvedl: „Využívám svého práva na svobodu projevu, 

zaručeného článkem 17 Listiny základních práv a svobod, a prohlašuji, že schvaluji teroristický útok, 

provedený 11. září 2001 na Spojené státy. Žádám, abych byl za tento výrok stíhán stejně 

jako Kopal,“ TEDY veřejně schvaloval trestný čin a veřejně vychvaloval pro trestný čin jeho 

pachatele.“
16

 Orgány činné v trestním řízení nakonec zastavily trestní stíhání Tomáše Peciny. 

Neshledaly, ţe by došlo ke spáchání trestného činu.
17

 

„Tomáš Pecina učinil důležité gesto na obranu omezovaných základních demokratických práv 

v České republice, a to tak, že osobně riskoval trestní stíhání. Přispěl k tomu, že bude nyní obtížné, 

ne-li nemožné stíhat v ČR kohokoliv za názor.“
18

 Stíhání Jana Kopala bylo nakonec také zastaveno 

policií České republiky a případ nedospěl ani k soudu.
19

 

Nebyl tudíţ soudem vysloven důleţitý precedent, jak by se k tomu postavil soud. Nelze proto 

jednoznačně vyloučit, ţe za schvalování trestného činu nemůţe jít někdo do vězení. 

   

2.6.4  Ochrana před extremistickými názory 

 
Trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny se podle ustanovení § 355 

trestního zákoníku dopustí ten, kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo 

                                                 
15

 ČULÍK, J. Pozor na ztrátu svobody projevu. Britské listy [online]. 2001 [cit. 2001-10-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.blisty.cz/art/9061.html>. 
16

 ČULÍK, J. Policie zatkla a obvinila redaktora britských listů Tomáše Pecinu. Britské listy [online]. 2001 [cit. 2001-12-

7]. Dostupný z WWW: 

<http://blisty.cz/art/9435.html>. 
17

 ČULÍK, J. Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR.  Britské listy [online]. 2002 [cit. 2002-01-21]. 

Dostupný z WWW: 

<http://blisty.cz/art/9694.html>. 
18

 ČULÍK, J. Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR . Britské listy [online]. 2002 [cit. 2002-01-21]. 

Dostupný z WWW: 

<http://blisty.cz/art/9694.html>. 
19

 ČULÍK, J. Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí. Britské listy [online]. 2002 [cit. 2002-01-04]. 

Dostupný z WWW:  

<http://blisty.cz/art/9590.html>. 
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etnickou skupinu, skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, ţe jsou skutečně nebo domněle bez 

vyznání a spáchá-li tento čin mimo jiné tiskem, veřejnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem, můţe být potrestán odnětím svobody. 

Podle ustanovení § 356 trestního zákoníku ten kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboţenství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a 

svobod jejich příslušníků a spáchá-li čin mimo jiné tiskem nebo veřejně přístupnou počítačovou sítí 

nebo jiným obdobně účinným způsobem, můţe být potrestán odnětím svobody. 

 

2.6.5 Omezení svobody projevu v zájmu ochrany veřejného klidu a pořádku 

 
Šíření poplašné zprávy - tedy úmyslné vyvolání váţného znepokojení u části obyvatelstva 

nějakého místa nepravdivou zprávou je trestným činem podle ustanovení § 357 trestního zákoníku. 

Pachatel si však musí nepravdivosti informace vědom. Poplašnou zprávou však musí být skutkové 

tvrzení, nikoliv pouhý názor nebo hodnocení. 

 

2.6.6 Omezení svobody projevu z důvodu ochrany utajovaných informací 

 

Vyzvídání utajované informace s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem 

sbírá údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané 

osobě úmyslně vyzradí je trestný čin podle ustanovení § 317 odst. 1 trestního zákoníku. 

Vyzradí-li utajovanou informaci úmyslně nepovolané osobě v jiném právním předpisu 

klasifikovanou stupněm utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné" je trestný čin podle ustanovení § 317 

odst. 2 trestního zákoníku. Týká-li se čin utajované informace z oblasti zabezpečení 

obranyschopnosti České republiky stupněm utajení "Přísně tajné", nebo je-li takový čin spáchán za 

stavu ohroţení státu nebo za válečného stavu, můţe být osoba odsouzena podle § 317 odst. 3 

trestního zákona odnětím svobody na pět aţ dvanáct let.  

Příprava vyzrazení utajované informace je podle ustanovení § 318 trestního zákoníku také 

trestná. Vydavatel nebo novinář zpravidla není subjektem, kterému je utajovaná informace sdělena 

přímo. Proto vyzrazení utajovaných informací je především problém subjektů, které jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost. Pokud je však mlčelivost uţ jednou porušena, smí jiţ vydavatel informaci 

pouţít.  
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2.6.7  Omezení svobody projevu z důvodu ochrany zdraví 

 

Svoboda projevu je omezena i Listinou základních práv a svobod v ustanovení článku 17 

odstavce 4, kde svoboda projevu a právo vyhledávat a šíření informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  

V zájmu ochrany zdraví existuje ustanovení § 287 trestního zákona o šíření toxikomanie. O 

šíření toxikomanie půjde, kdyţ médium podporuje, vychvaluje nebo  zveřejňuje hodnotící soudy 

(pozitivní) o návykových látkách nebo pokud skutková tvrzení nebudou pravdivá a budou zlehčovat 

nebo zkreslovat obraz o drogách směrem k propagaci jejich uţívání. 

Nejznámější případ u nás vznikl, kdyţ vydavatelství Votobia vydalo překlad knihy Vaříme 

s konopím. Okresní soud v Olomouci rozhodoval v roce 1996 o vině třech zaměstnanců vydavatelství 

za šíření toxikomanie. „Případ konopné kuchařky se dostal před olomoucký okresní soud, který v 

červenci 1996 stíhání zastavil. Stejný verdikt zazněl i v odvolacím řízení. Kauza tím však neskončila. 

Státní zástupce se totiž odvolal ke krajskému soudu, jenž v září 1997 dva ze tří obžalovaných 

osvobodil. Případ třetího nakladatele byl vrácen okresnímu soudu, který mu udělil za šíření 

toxikománie čtyřletou podmínku. Konopnou anabázi nakonec v únoru 1998 ukončila amnestie 

vyhlášená prezidentem Václavem Havlem u příležitosti jeho znovuzvolení.“
20

 I kdyţ se v tomto 

případě nejednalo o periodický tisk a tato kauza byla souzena ještě podle starého trestního zákona č. 

140/1961 Sb. je podle mého tato analogie pouţitelná i pro periodický tisk a dnešní trestní zákoník. 

Určitě to však neznamená, ţe při příštím porušení tohoto paragrafu dostane odsouzený prezidentskou 

milost. 

 

2.6.8 Omezení svobody projevu z důvodu ochrany mravnosti 

 

Šíření pornografie upravuje ustanovení § 191 trestního zákoníku, kde se píše, ţe ten kdo 

vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, 

prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 

pornografické dílo, v němţ se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje 

nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem a taková pornografie je mimo jiné šířena tiskem, 

veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude tato osoba 

potrestána odnětím svobody aţ na 3 roky, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo pokutou. 

                                                 
20

 ČTK. Kalendárium: 27 října. České noviny [online]. 2010 [cit. 2010-10-26].  Dostupný Z WWW: 

<http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/kalendarium-streda-27-rijna/547517&id_seznam=6499>. 

javascript:void(0)
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Rovněţ je zakázána podle ustanovení § 192 odst. 3 trestního zákoníku výroba, dovoz, 

vyvezení, provezení, nabídnutí, veřejné zpřístupnění, zprostředkování, uvedení do oběhu, prodej 

nebo opatření jinému mimo jiné fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, 

které zobrazuje nebo jinak vyuţívá dítě a spáchá-li uvedený čin osoba mimo jiné tiskem, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, můţe být osoba potrestána aţ 

na 6 let nebo propadnutím majetku. 

2.7 Vztah tiskového práva k finančnímu právu 

 

Ochrana zdroje a informací neplatí v případě údajů souvisejících s inzerátem ve vztahu ke 

správci daně (finančnímu úřadu). Vydavatelé periodického tisku jsou povinni podle ustanovení § 34 

odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb. (dále jen „zákon o správě daní a poplatku“) sdělit správci daně na 

jeho výzvu jméno nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou. 

Z přílohy č. 1 zákona č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“) vyplývá, ţe veškerý 

periodický tisk, pokud v nich reklama nepřesahuje 50 % plochy, podléhá sníţené sazbě DPH. Za 

reklamu se podle zákona č. 40/1995 Sb. (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) nepovaţuje inzerce 

subjektů, které nebyly zaloţeny za účelem podnikání. Za reklamu se podle tohoto zákona také 

nepovaţuje řádková inzerce, která neobsahuje obchodní společnost, ochranná známka ani jiné logo 

inzerenta s výjimkou inzerce, která obsahuje propagaci sluţeb poskytovaných obchodní firmou. Za 

reklamu se dále nepovaţuje ani nabídka volných pracovních míst, vyjma personálních agentur, u 

kterých je zprostředkování zaměstnání předmětem jejich podnikání. Za reklamu se nepovaţuje ani 

vlastní logo vydavatele tisku. 

 

2.8 Povinnosti vydavatele při vydávání periodického tisku podle 
živnostenského zákona 

 

Ţivnost vydavatele je definována v příloze 4 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání (dále jen „ţivnostenský zákon“) odst. 14 jako vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, 

knihařské a kopírovací práce.  

Vydávání periodického tisku je podle ustanovení § 25 odst. 1 ţivnostenského zákona ţivností 

volnou, která nevyţaduje prokazování odborné či jiné způsobilosti. Zároveň je podle ustanovení § 19 

písm. c) ţivnostenského zákona ţivností ohlašovací. Ţivnost můţe podle ustanovení § 5 odst. 1 

ţivnostenského zákona provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

ţivnostenským zákonem. 
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Fyzická osoba nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, můţe na 

území České republiky provozovat ţivnost podle ustanovení § 5 odst. 2 ţivnostenského zákona za 

stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona 

nevyplývá něco jiného. 

Budoucí vydavatel, který zamýšlí vydávat periodický tisk, musí splňovat tzv. všeobecné 

podmínky provozování ţivnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 ţivnostenského zákona - dosaţení věku 

18 let;  způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost.
 
Za bezúhonnou osobu se podle ustanovení § 6 

odst. 2 ţivnostenského zákona povaţuje ta, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný 

čin v souvislosti nebo předmětem podnikání, které ohlašuje. Bezúhonnost se prokazuje výpisem 

z Rejstříku trestů. 

 

2.8.1 Překážky pro provozování živnosti 

 

Existují některé překáţky pro provozování ţivnosti podle ustanovení § 8 ţivnostenského zákona. 

Ţivnost nemůţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ majetek byl prohlášen konkurz, 

ode dne:  

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněţení majetkové podstaty v době běhu lhůty 

podle zvláštního předpisu - zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále 

jen „insolvenční zákon“).  

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým ukončil soud provozování podniku nebo ode dne 

určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení podniku. 

Pokud majetek fyzické či právnické osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nemůţe provozovat ţivnost podle ustanovení § 8 odst. 2 ţivnostenského zákona po dobu 3 let od 

právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu. Pokud majetek dluţníka nepostačuje pro 

uspokojení věřitelů, nemůţe fyzická ani právnická osoba provozovat ţivnost 3 roky od právního 

rozhodnutí o zrušení konkurzu. Ţivnostenský úřad můţe prominout tříleté překáţky v provozování 

ţivnosti, jestliţe dluţník prokáţe, ţe u něj jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při 

podnikání a pro řádné plnění finančních závazků. 

Pokud soud  řešící insolvenci nařídil předběţné opatření, jímţ fyzickou nebo právnickou 

osobu, které hrozí úpadek či krachuje a omezil-li soud nakládání s majetkovou podstatou, můţe 

taková osoba učinit úkony podle ustanovení § 8 odst. 3 ţivnostenského zákona pouze se změnou 

nebo zrušením ţivnostenského oprávnění a to jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního 

správce. 
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Podle ustanovení § 8 odst. 4 ţivnostenského zákona fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ 

majetek byl prohlášen konkurs, můţe v průběhu insolvečního řízení, činit úkony související 

se vznikem, změnou nebo zrušením ţivnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem 

insolvenčního správce. 

Podle ustanovení § 8 odst. 5 ţivnostenského zákona nemůţe fyzická osoba ţivnost 

provozovat, pokud byl jí uloţen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování ţivnosti 

v oboru nebo příbuzném oboru. Jedná-li se o zákaz provozování ţivnosti volné, nemůţe tato osoba 

provozovat činnost v rámci této ţivnosti; provozování ostatních činností v rámci volné ţivnosti 

zůstává nedotčeno. 

Podle ustanovení § 8 odst. 6 nemůţe ţivnost provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno 

ţivnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 aţ 4 ţivnostenského zákona (dále viz kapitola o zrušení 

ţivnostenského oprávnění). Podnikatel můţe mimo jiné ohlásit ohlašovací ţivnost po uplynutí 3 let 

od právní moci rozhodnutí o zrušení ţivnostenského oprávnění. To však neplatí, pokud podnikatel 

oznámil přerušení provozování ţivnosti podle § 31 odst. 11 ţivnostenského zákona (dále viz kapitola 

o zrušení ţivnostenského oprávnění). 

 

2.8.2 Vznik živnostenského oprávnění 

 

Oprávnění provozovat ţivnost (dále jen „ţivnostenské oprávnění“) vzniká obecně zapsáním 

do obchodního rejstříku. Vydavatelská činnost je však ohlašovací ţivností a ţivnostenského 

oprávnění vzniká podle ustanovení § 10 odst. 1a ţivnostenského zákona dnem ohlášení.  

Podle ustanovení § 47 odst. 5 ţivnostenského zákona to však neplatí v případě, jestli 

ohlašovatel neodstraní závady ve stanovené nebo prodlouţené lhůtě. V tomto případě se má za to, ţe 

ohlášení vůbec nevzniklo.  

Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, ţivnostenský úřad v souladu s 

ustanovením § 47 odst. 6 rozhodne o tom, ţe ţivnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. 

V případě, ţe by vydávání periodika vydavatel jiţ započal a ohlášená ţivnost nevznikla, s největší 

pravděpodobností by se jednalo o neoprávněné podnikání!  

Podle ustanovení § 10 odst. 6 ţivnostenského zákona je ţivnostenské oprávnění je nepřenosné 

a nemůţe být přeneseno na jinou osobu. 
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2.8.2.1 Povinné údaje fyzické osoby 

 

Fyzická, která hodlá provozovat ohlašovací ţivnost, je povinna podle ustanovení § 45 odst. 1 

ţivnostenského zákona tuto skutečnost ohlásit ţivnostenskému úřadu. Fyzická osoba podle 

ustanovení § 45 odst. 2 v ohlášení uvádí:  

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, 

název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení, 

b) jméno a příjmení odpovědného zástupce, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště 

(název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní 

směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, 

stát) a rodné příjmení, provozuje-li ţivnost prostřednictvím jeho osoby, 

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České 

republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační sloţky podniku v České 

republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, 

poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího 

organizační sloţky podniku (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-li 

odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační sloţky podniku osoba s bydlištěm mimo 

území České republiky, uvede téţ místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt 

povolen, 

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 

přiděleno, poštovní směrovací číslo), 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující 

se k rozsahu ţivnostenského oprávnění, 

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování ţivnosti zahájeno bezprostředně 

po vzniku ţivnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. 

h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený 

pobyt. 

Ohlašovatel je povinen podle ustanovení § 45 odst. 4 ţivnostenského zákona vymezit předmět 

podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení ţivnosti volné 

ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. 
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Fyzická osoba podle ustanovení § 46 odst. 1 ţivnostenského zákona připojí k ohlášení, pokud 

zákon nestanoví jinak: 

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 

doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu 

posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se 

podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 

doklad, předloţí fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo 

orgánem členského státu, jehoţ je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu 

posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší neţ 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu 

můţe být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění 

podmínky bezúhonnosti, 

b) je-li občanem jiného státu neţ státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad vydaný státem, jehoţ je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát 

výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloţí fyzická osoba čestné prohlášení o 

bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehoţ je občanem, nebo před 

notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší neţ 3 měsíce, 

c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá 

doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší neţ 3 měsíce, 

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného 

zástupce, pokud ji zákon vyţaduje, 

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; 

zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační sloţku podniku, 

doklad prokazující, ţe má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho 

provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu 

Evropské unie, 

f) doklad prokazující právní důvod pro uţívání prostor, do nichţ umístil místo podnikání, liší-li 

se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichţ je na území České republiky umístěna organizační 

sloţka podniku zahraniční osoby; k doloţení právního důvodu pro uţívání prostor postačí 

písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory 

umístěny, ţe s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí 

doloţit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle, 

g) prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení 

musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před 

ţivnostenským úřadem, 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par6
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par5
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par5
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h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 

 

2.8.2.2 Povinné údaje právnické osoby 

 

Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací ţivnost, je povinna podle ustanovení § 45 

odst. 1 tuto skutečnost ohlásit ţivnostenskému úřadu. Právnická osoba podle ustanovení § 45 odst. 3 

ţivnostenského zákona v ohlášení uvádí: 

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné 

a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-

li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud 

byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, 

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-

li ţivnost prostřednictvím jeho osoby, 

c) označení a umístění organizační sloţky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 

2 písm. a) týkající se vedoucího organizační sloţky podniku (s výjimkou rodného příjmení a 

údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem 

nebo vedoucím organizační sloţky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, 

uvede téţ místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl pobyt povolen, 

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující 

se k rozsahu ţivnostenského oprávnění, 

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování ţivnosti zahájeno bezprostředně 

po vzniku ţivnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. 

Ohlašovatel je povinen podle ustanovení § 45 odst. 4 ţivnostenského zákona vymezit předmět 

podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení ţivnosti volné 

ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. 

Právnická osoba podle ustanovení § 46 odst. 2 ţivnostenského zákona k ohlášení dále připojí: 

a) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; předkládá je- -li odpovědný zástupce státním 

příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle odstavce 1 písm. a) 

ţivnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší neţ 3 měsíce, 

b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, 

c) doklad o tom, ţe právnická osoba byla zřízena nebo zaloţena, pokud zápis do obchodního 

nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, ţe právnická osoba je 

zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl jiţ zápis 
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proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku 

vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování 

podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním 

místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí 

být starší neţ 3 měsíce,  

d) doklad prokazující právní důvod pro uţívání prostor, v nichţ má právnická osoba na území 

České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla jiţ zapsána v obchodním rejstříku nebo 

jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka 

zápisu do této evidence; k doloţení právního důvodu pro uţívání prostor postačí písemné 

prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, 

případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak 

nakládat, ţe s umístěním souhlasí, 

e) doklad prokazující právní důvod pro uţívání prostor, v nichţ je na území České republiky 

umístěna organizační sloţka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa jiţ zapsána 

v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním 

předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doloţení právního důvodu pro uţívání 

prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde 

jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo 

nebytovým prostorem jinak nakládat, ţe s umístěním souhlasí, 

f) prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení 

musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před 

ţivnostenským úřadem, 

g) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 

 

2.8.3 Zrušení živnostenského oprávnění 

 

Vydavatel můţe ohlásit ohlašovací ţivnost po uplynutí 3 let od nabytí právní moci. Dle 

ustanovení § 58 odst. 2 ţivnostenského zákona Ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění nebo 

pozastaví provozování ţivnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko, ţe podnikatel 

závaţným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, 

tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.  

Dle ustanovení § 58 odst. 3 ţivnostenského zákona můţe Ţivnostenský úřad ţivnostenské 

oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování ţivnosti pozastavit, jestliţe podnikatel 

závaţným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, 
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tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Ţivnostenský úřad můţe ţivnostenské oprávnění 

zrušit téţ na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliţe podnikatel neplní závazky vůči 

státu. Ţivnostenský úřad můţe zrušit podnikateli ţivnostenské oprávnění, jestliţe podnikatel 

neprovozuje ţivnost po dobu delší neţ 4 roky. To neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení 

provozování ţivnosti podle ustanovení § 31 odst. 11 ţivnostenského zákona, podle kterého 

podnikatel oznámí ţivnostenskému úřadu přerušení provozování ţivnosti, je provozování ţivnosti 

přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování ţivnosti ţivnostenskému úřadu 

nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.  

 

2.8.4 Povinnosti vydavatele podle živnostenského zákona  

 

Z definice vydavatele v ustanovení § 2 ţivnostenského zákona vyplývá, ţe se jedná 

o podnikatele, protoţe zajišťuje obsah na vlastní zodpovědnost a to zpravidla za účelem dosaţení 

zisku. Vydavatel je proto povinen dodrţovat povinnosti, které mu ukládá ţivnostenský zákon.  

Vydavatel je povinen se podle ustanovení § 31 odst. 2 ţivnostenského zákona viditelně 

označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem 

objekt, v němţ má místo podnikání, liší-li se od bydliště. Dále je povinen na ţádost ţivnostenského 

úřadu prokázat vlastnické nebo uţívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichţ má 

na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště.  

Dále je vydavatel povinen podle ustanovení § 31 odst. 3 ţivnostenského zákona prokázat 

kontrolnímu orgánu na jeho ţádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboţí nebo 

materiálu pouţívaného k poskytování sluţeb. 

Pokud vydavatel prodává výtisky i v provozovně k tomu určené, je povinen podle ustanovení 

§ 31 odst. 8 ţivnostenského zákona zajistit, aby v provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla 

přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. 

Vydavatel, pokud prodává výtisky, je povinen dle ustanovení § 31 odst. 14 ţivnostenského 

zákona na ţádost zákazníka vydat doklad o prodeji zboţí. Na dokladu musí být uvedeno označení 

podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, 

datum prodeje zboţí nebo poskytnutí sluţby, druh zboţí a cena. 

Vydavatel je povinen podle ustanovení § 31 odst. 16 ţivnostenského zákona nejpozději ke dni 

ukončení činnosti v provozovně oznámit ţivnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho 

případné závazky. Vydavatel je také povinen ohlásit i kaţdou změnu adresy po dobu 4 let ode dne 

ukončení činnosti v provozovně. 
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2.9 Autorský zákon  

 

Vydavatel zpravidla zaměstnává redaktory, kterým za napsaný článek vzniká autorské právo. 

Podle ustanovení § 5 zákona 121/2000 Sb. (dále jen „autorský zákon“) je autorem fyzická osoba, 

která dílo vytvořila. Autorské právo podle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona se vztahuje 

mimo jiné i na dílo literární, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v 

jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu 

na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). V souvislosti s periodickým tiskem je pak podle 

tohoto ustanovení dílem zejména dílo slovesné vyjádřené mimo jiné písmem, dále fotografie anebo 

dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo výtvarné, jako je dílo malířské a grafické.
 
 

Právo autorské podle ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona se vztahuje na dílo dokončené, 

jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Podle ustanovení § 2 odst. 4 je předmětem autorského práva 

také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. 

Dílem podle ustanovení § 2 odst. 6 autorského zákona není zejména námět díla sám o sobě, 

denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, 

matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. 

Ochrana autorského práva se podle ustanovení § 3 písm. a) nevztahuje na úřední dílo, jímţ je 

právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka 

jeho listin, jakoţ i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního 

překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní 

symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichţ je veřejný zájem na 

vyloučení z ochrany. 

Dále se podle ustanovení § 3 písm. b) autorský zákon nevztahuje na výtvory tradiční lidové 

kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo 

pseudonymní, avšak uţití takového díla lze jen způsobem nesniţujícím jeho hodnotu. 

V praxi vydávání periodického tisku je často pod článkem uvedena zkratka, nebo značka 

autora. Podle ustanovení § 7 autorského zákona není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit totoţnost 

autora, jehoţ dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez udání jména (dílo anonymní), 

popřípadě pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou (dílo pseudonymní). Podle tohoto 

ustanovení nesmí být autorovo jméno prozrazeno, dokud se autor anonymního nebo pseudonymního 

díla veřejně neprohlásí. Do té doby podle tohoto ustanovení zastupuje autora při výkonu a ochraně 

práv autorských k dílu vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila (vydavatel), není-

li prokázán opak. Veřejného prohlášení autora není třeba, je-li jeho pravé jméno obecně známo. 
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Podle ustanovení § 6 je autorem díla ten, jehoţ pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno 

na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním 

správcem, není-li prokázán opak. 

V novinářské praxi je běţné, ţe na jednom článku pracuje i více autorů. V tomto případě pak 

autorské právo k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby 

dokončení díla jako dílo jediné, přísluší autorské právo podle ustanovení § 8 odst. 1 autorského 

zákona všem spoluautorům společně a nerozdílně. Spoluautorem podle ustanovení § 8 odst. 2 

autorského zákona není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady 

technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo 

technického materiálu. O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují podle ustanovení § 8 odst. 3 

autorského zákona spoluautoři jednomyslně. Brání-li jednotlivý autor bez váţného důvodu nakládání 

s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři podle ustanovení § 8 odst. 4 autorského zákona 

domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle soudem. Podíl jednotlivých spoluautorů 

na společných výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů je podle ustanovení § 8 odst. 5 

autorského zákona úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků, pokud není dohodnuto jinak. 

Podle ustanovení § 11 autorského zákona má autor právo rozhodnout o uveřejnění svého díla. 

Podle tohoto ustanovení autorského zákona má autor také právo zosobovat si autorství, včetně práva 

rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším uţití jeho 

díla. Podle ustanovení § 11 autorského zákona má autor právo na nedotknutelnost svého díla, 

zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li 

autorský zákon jinak. Osobnostních práv se podle tohoto ustanovení autorského zákona autor nemůţe 

vzdát a tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ani po smrti autora si nesmí, podle 

ustanovení § 11 autorského zákona, nikdo zosobovat jeho autorství k dílu. Autor má právo podle 

ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona své dílo uţít v původní nebo jiným zpracované či jinak 

změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné 

osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Právem dílo uţít v prostředí periodického tisku je 

podle ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona právo na rozmnoţování díla, právo na rozšiřování 

originálu nebo rozmnoţeniny, právo na sdělování díla veřejnosti. 

Poskytnutím oprávnění podle ustanovení § 12 autorského zákona nezaniká autorovi právo 

k tomuto dílu, ale autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva a dílo uţít jinou osobou 

v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 

Autor má právo podle ustanovení § 12 odst. 3 autorského zákona po vydavateli poţadovat 

věc, jejímţ prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu 

práv autorských podle autorského zákona, ale vydavatel není povinen autorovi takovou věc vydat, je 
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však povinen na ţádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoţeninu díla a odevzdat 

ji autorovi. Autor má právo podle tohoto ustanovení poţadovat po vydavateli zpřístupnění věci, 

jejímţ prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv 

autorských podle autorského zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy 

vlastníka.  

Existuje ustanovení § 34 autorského zákona, které upravuje tzv. zpravodajskou licenci. Podle 

ustanovení § 34 písm. b) nezasahuje do autorského práva, kdo zveřejnil dílo ve spojitosti se 

zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu. 

Tzv. zpravodajská licence se podle ustanovení § 34 písm. c) se týká také toho, kdo 

v odpovídající míře uveřejní dílo mimo jiné v periodickém tisku nebo jiném hromadném sdělovacím 

prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo 

náboţenských, uveřejněné jiţ v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad. Podle 

tohoto ustanovení ani převzetí či jiné následné uţití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li 

zapovězeno. Podle tohoto ustanovení je vţdy nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, 

nebo jméno osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 

Autorské právo není podle ustanovení § 34 odst. d) dotčeno, jde-li o politický projev nebo 

úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu, avšak 

i zde je nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímţ jménem se 

dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 

 

2.10 Náhubkový zákon  

 

Zákon č. 52/2009 Sb. (dále jen „náhubkový zákon“)  novelizuje zákon č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) ve kterém se v § 8b odst. 2 píše, ţe nikdo nesmí 

v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace 

umoţňující zjištění totoţnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuţ byl 

spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti ţivotu a 

zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeţi. Zveřejnění obrazových snímků, 

obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného 

zasedání, které by umoţnily zjištění totoţnosti výše uvedeného poškozeného je podle ustanovení § 8b 

odst. 3 náhubkového zákona zakázáno.  

Pravomocný rozsudek nesmí být podle ustanovení § 8b odst. 4 náhubkového zákona 

zveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a 

bydliště takto poškozeného. Podle tohoto ustanovení můţe předseda senátu soudu s přihlédnutím k 
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osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o dalších 

omezeních spojených se zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené 

ochrany zájmů takového poškozeného.  

Poškozený však podle ustanovení § 8b odst. 5 písm. c) náhubkového zákona můţe dát 

písemný souhlas ke zveřejnění takových informací a poté je moţné jejich zveřejnění. Zveřejnit výše 

uvedené informace o poškozeném lze také v souladu s ustanovením § 8b odst. 5 písm. b), je-li jejich 

zveřejnění nutné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosaţení účelu trestního řízení. 

Nejspornější kapitola tohoto zákona, proti které se v minulosti nesla vlna novinářské nevole je 

ustanovení § 8c náhubkového zákona - nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace 

týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu  nebo informace získané sledováním osob a věcí umoţňují-li zjištění totoţnosti této osoby a 

nebyly-li pouţity jako důkaz v řízení před soudem.  Ačkoliv se v náhubkovém zákoně výslovně píše, 

ţe nikdo nesmí zveřejnit informace z odposlechů, prohlásil v roce 2009 ředitel Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ) Igor Němec podle internetového zpravodaje Novinky na tiskové konferenci 

ÚOOÚ, ţe zveřejnění údajů o obětech trestných činů bude ve výjimečných případech moţné, bude-li 

existovat prokazatelný veřejný zájem.
21

 

Nejznámější příklad, kdy byl tento náhubkový zákon porušen je „kauza Drobil“ z konce roku 

2010, kdy ředitel Státního fondu ţivotního prostředí Libor Michálek pořídil zvukovou nahrávku, kde 

zachytil ministrova poradce pro ţivotní prostředí Martina Knetiga a náměstka Státního fondu 

ţivotního prostředí Dušana Fibingra, kteří připravovali manipulaci výběrových řízení. Informaci pak 

zveřejnila MF Dnes. Celá kauza pak mimo jiné vedla k odstoupení ministra ţivotního prostředí Pavla 

Drobila (ODS).
22

  

Jaroslav Čuřík z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rozhovoru pro Deník 

odpověděl na otázku týkající se náhubkového zákona a kauze Drobil takto: „Využití 

audiovizuálních prostředků v podobných případech lze považovat za adekvátní tehdy, když se tím 

mohou odhalit závažné skutečnosti, jež jinak zjistit nelze. Musí jít ale o věci natolik podstatné, že je 

lze považovat za veřejný zájem.“
23

  

                                                 
21

 KOUKAL, J. Úřad: Náhubkový zákon bude moţné porušit, bude-li to ve veřejném zájmu. Novinky [online]. 2009 [cit. 

2009-04-15].   Dostupný z WWW: 

<http://www.novinky.cz/domaci/166433-urad-nahubkovy-zakon-bude-mozne-porusit-bude-li-to-ve-verejnem-

zajmu.html>. 
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Janek Kroupa: Nahrávky nejsou jen dvě, další budou následovat.  Parlamentní listy [online]. 2010 [cit. 2010-12-15].  

Dostupný z WWW: 

<http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/183748.aspx>. 
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 DIVÍŠEK, M. Nečas v ohroţení, kauza drobil padá i na něj. Deník [online]. 2010 [cit. 2010-12-17]. Dostupný z WWW:  

<http://pardubicky.denik.cz/z_domova/necas-v-ohrozeni-kauza-drobil-pada-i-na-nej.html>. 
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Celá kauza tak nabrala takový spád, ţe „…vláda schválila novelu takzvaného náhubkového 

zákona, kterou koncem loňského roku předložilo ministerstvo spravedlnosti. Novináři by podle 

nového návrhu měli mít v budoucnosti možnost zveřejňovat informace z trestních řízení, pokud se 

týkají například korupce politiků či jiných státních funkcionářů. Ministerstvo chce podle svých slov 

zejména zohlednit veřejný zájem. Zda veřejný zájem převáží nad právem na ochranu soukromí, se 

bude zkoumat v každém konkrétním případě. Posuzovat se bude především účel, způsob a účinek 

zveřejnění. V konečné instanci bude o tom, zda měl novinář právo informace zveřejnit, rozhodovat 

soud.“
24

 Zatím návrh novely náhubkového zákona prošel prvním čtení v Poslanecké sněmovně. 

Pokud novela projde tzv. legislativním procesem – tzn. bude-li schválena také Senátem a podepsána 

prezidentem, teprve poté bude platná s účinností od konkrétního data.
25

 

                                                 
24

 ČTK. Vláda chce změkčit náhubkový zákon. O „veřejném zájmu“ rozhodne soud. Ihned [online]. 2011 [cit. 2011-01-

12]. Dostupný z WWW: 
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3 Ekonomická specif ika př i  vydávání  per iodického 

t isku 

 

Ekonomika médií nikdy nebyla pro průmysl tak důleţitá jak je tomu dnes. V posledních 

několika letech bylo bouřlivé období pro mediální společnosti. Kromě ekonomických výkyvů a s tím 

související finanční napětí, se kterými se podniky obecně potýkají, se mediální společnosti ještě 

setkávají s technologickými silami a organizačními změnami, zatímco hledaly způsoby, jak se udrţet 

ţivotaschopné v rychle se měnícím podnikatelském a sociální prostředí. Měnící se technologické, 

organizační a ekonomické prostředí souvisí s poţadavky jednotlivých volebních obvodů a mediální 

společnosti tak bývají pod obrovským tlakem. Z toho vyplývá, ţe je třeba více efektivní řízení těchto 

firem. Ekonomika periodik, kterou se v této části zabývám, dosáhla nové úrovně významu pro ty, 

kteří se podílejí na provozu a řízení mediálních firem. Nicméně, jak ukázaly události v posledních 

dvou desetiletích, mediální ekonomie stala identifikovatelný nový obor studia a praxe. Kombinuje 

principy studia médií a komunikace se zkoumáním ekonomických zásad a jejich aplikace v řízení 

firem v odvětví.
26

 

Významný americký novinář A. J. Leibling jednou řekl: „Svoboda tisku patří tomu, kdo jej 

vlastní.“ Ačkoliv to může být cynická citace, vlastnictví masových sdělovacích prostředků vyžaduje 

značné investiční výdaje, spojující ekonomické prostředky a informace z mediálního prostředí. 

Hospodářské zásady je třeba přijmout podle odvětví, ve kterém se daný vydavatel pohybuje. 

Životaschopné společnosti se stále vyvíjejí do stále složitějších ekonomických struktur. Mediální 

průmysl je obecně velmi viditelný segment ekonomiky. Téměř všichni dospělí lidé znají výrobky 

velkých mediálních společností v důsledku jejich všudypřítomnosti.“
27

 Mediální společnosti mají 

zájmy hned v několika mediálních průmyslech – televize, tisk, rádio, … Jsou však i na trhu tací, kteří 

se specializují pouze v jednom odvětví a vydávání periodického tisku vykazuje hlavně 

z ekonomického hlediska jisté specifika, na rozdíl od televizního průmyslu, rádia, nebo průmyslu 

neperiodických publikací. 
28

 

Z pohledu vydavatele je nutné vycházet z faktu, ţe periodické tiskoviny jako kaţdé jiné zboţí 

se řídí zákonem nabídky a poptávky. Vydávání periodik a trendy v jejich výrobě se pak odvíjí od 

příjmů vydavatele. Není samozřejmostí, ţe vydavatel usiluje o maximalizaci svého zisku. Existují 

                                                 
26

 ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. 
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 ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. s. 4. 
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Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. 
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periodika, která se snaţí získávat vliv ve veřejné a politické sféře a ovlivňovat tak veřejné mínění. 

Takové tituly mohou být dotovány z jiných výdělečných aktivit a sami o sobě ziskové být nemusí.
29

  

Příkladem takového periodika mohou být například Haló noviny, které vydává KSČM a o 

jejichţ ziskovosti by se dalo přinejmenším pochybovat. Dále se však k tomu vracet nebudu a 

v dalších stránkách této práce budeme předpokládat, ţe vydavatel bude chtít maximalizovat zisk. 

 

3.1  Vliv globalizace na průmysl periodického tisku 

  

„Prudká expanze mediálních korporací na globálních trzích v posledních 25 letech vytvářela 

řady kritiků a pozorovatelů. Důležitost médií tkví v jejich kritické roli a jejich hry s vládou a občany, 

jejich dlouhotrvajícím efektem na kulturu a společnost a v éře znalostní ekonomiky sehrávají roli i 

jakéhosi motoru ekonomického rozvoje.“
30

 

„Jednou z hlavních obav globalizace médií je, že to umožní hrstce společností kontrolovat 

velké množství zpráv a informací dostupných všude na světě. Kritikové se bojí toho, že globální 

mediální konsolidace bude snižovat kvalitu, rozdílnost a nezávislost toho co publikum obdrží. 

Například s méně soutěžiteli by byla menší pravděpodobnost, že zprávy poškozující zájmy mateřských 

společností by se zveřejňovaly. To nabývá stále většího významu v době, kdy se mediální společnosti 

sjednotily do velkých firemních konglomerátů s významnými podniky z nemediálního průmyslu.“
31

 

Např. u nás tzv. uhlobaron Zdeněk Bakala, který spoluvlastní největší českou černouhelnou 

společnost OKD, společnost RPG byty, která podniká v nemovitostech a je také majoritním 

akcionářem společnosti NWR (New World Resources),
32

 vlastní i vydavatelství Economia,
33

 které 

vydává Hospodářské noviny. Můţe tak prostřednictvím svých novin vyvíjet potřebný tlak na vládu 

a do jisté míry i formovat veřejné mínění. „Mediální korporační tržní síly a jejich celosvětová 

dominance na informační tvorbu a distribuci by jim potenciálně také mohly poskytovat obrovský vliv 

na vlády. Kritici globálních médií mají strach ze ztráty regionálních médií. Mediální konsolidace 
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dodala odvahu společnostem obsadit úsporami z rozsahu trh a to jim umožnilo programovat lidi na 

národní a mezinárodní úrovni.“
34

 

„Další problém je homogenizace kultury. Výzkum demonstroval, že média mají v dlouhém 

období efekt na společnost, na ovlivňování takových věcí jako hodnoty, jazyk a chování. U 

mediálních společností vyrábějících obsah pro globální publikum existuje obava z toho, že kultury se 

budou stávat čím dál více homogenní a původní kulturní hodnoty budou ztraceny. Obzvláště citliví na 

kulturní vlivy globálních médií budou příslušníci etnických nebo jazykových skupin, které jsou 

poměrně malé velikosti. Vzhledem k ekonomické mediální produkci, budou tyto skupiny s největší 

pravděpodobností náchylné k dovážení většiny mediálního obsahu, který je v jejich dosahu a 

odporuje smyslu výroby médií pro ně samé.“
35

 Potenciál ekonomických i kulturních důsledků na 

mediální globalizaci je tedy určující a trend zatím naznačuje to, ţe selekce zpráv a informací, které 

nám média podávají, je cílená a má jistý zamýšlený efekt primárně na ekonomiku a sekundárně i na 

kulturu. 

Mediální průmysl je, sám o sobě, velmi důleţitá ekonomická síla ve vyspělých zemích. 

Vytváří pracovní místa, daně a exportní příjmy. Jen novinový průmysl zaměstnává ve Spojených 

státech 445.000 lidí coţ je asi 3,2 % veškeré zaměstnanosti v USA.
36

 

 Ve Spojených státech je situace ohledně vydávání novin poněkud odlišná od ČR, coţ je 

z velké míry zapříčiněno i větší integrací jednotlivých amerických států, na rozdíl od Evropy. 

„Community Newspaper Holding je největším vlastníkem denně vycházejících novin ve Spojených 

státech. Dohromady největší čtyři společnosti v novinovém průmyslu vlastní pouze 19,9 % 

amerických deníků a top osm největších společností vlastní jen 27,5 %.“
37

 Všechny celostátně 

zpravodajské deníky vycházející v ČR, kromě Práva (majoritní vlastník Zdeněk Porybný) a 

Hospodářských novin (majoritní vlastník Zdeněk Bakala), vlastní německé mediální konglomeráty 

(Mafra, Ringier Axel Springer a Vltava Labe Press). „V uplynulých 25 letech, se zvýšila úroveň 

mezinárodního vlastnictví novin. Například News Corp. australská společnost, má novinové holdingy 

ve Velké Británii, Novém Zélandu, Fidži, Papua Nová Guinea a ve Spojených státech a žádnou v 

Austrálii. (News Corp., 2002). Noviny však jsou většinou stále lokálním produktem s malou 

poptávkou po nich mimo jejich domovinu, jako takové Wall Street Journal, USA Today, International 

Herald Tribune, a anglický Financial Times obíhají široce v trzích i mimo svou domovinu. Průzkum 
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ukázal, že ačkoliv u hodně novin je dnes jejich obsah zveřejňován na internetu – což znamená, 

že technicky přinejmenším hledají globální publikum – relativně málo uživatelů novin na internetu je 

mimo oblasti papírového místního oběhu a internetový novinový obsah zůstává zaměřen na zájmy 

místních čtenářů.“
38

 Na rozdíl od sektoru časopisů, novinový průmysl zůstal v západních zemích 

z velké části přirozeně místní.
39

 

V ČR se však situace ohledně vlastnictví novin a časopisů vyvíjela v devadesátých letech 

jiným směrem. „Globální mediální společnosti velí ohromným tržním silám a mají potenciál narušit 

lokální mediální průmysl, zatímco se přestěhují na menší zahraniční trhy. Hlavní mediální podniky 

jsou viněny z dumpingu spojeným se zahraničními trhy ve snaze vyhnat domácí konkurenty 

prostřednictvím cenové války.  Méně rozvinuté země se bojí destrukce svého domácího komerčního 

spojení průmyslu, který by je mohlo dělat více závislé na zahraničních mediálních producentech co 

do ekonomických i kulturních důsledků.“
40

 Takto například postupovaly německé mediální korporace 

v devadesátých letech v ČR, kdy se privatizovaly velké tiskárny. Protoţe měly dostatek financí na to, 

aby skoupily veškeré tiskárny v republice a pouze za likvidační ceny pro tuzemské vydavatele 

hodlaly vydávat jejich tituly, nezbývalo českým vydavatelům nic jiného, neţ odejít z trhu nebo jim 

titul prodat výrazně pod cenou, pakliţe byl o něj zájem. Takto mi popsal svou situaci z devadesátých 

let Bohuslav Navrátil (jeden ze spoluvydavatelů Moravskoslezského dne – dnes Moravskoslezský 

deník vlastněný společností Vltava Labe Press). Německé korporace potřebovaly vytlačit konkurenci 

a mohou dnes ovlivňovat českou společnost a ekonomiku kýţeným směrem, coţ i do jisté míry 

potvrzuje obrovská závislost české ekonomiky na té německé…  

„Znalostní ekonomika je dalším kritickým faktorem do debaty. Ve světové ekonomice řízené 

inovacemi je rychlý přístup k informacím nezbytnou podmínkou pro plné zapojení. Mediální 

korporace zajímají jen ty trhy, kde spotřebitelé jsou dostatečně bohatí, aby za obsah zaplatili. Ne 

náhodou vyvíjí světové mediální korporace malé úsilí investovat do Afriky a dalších hospodářsky se 

pachtících regionů. Kritici viní mediální společnosti za tržně řízené investiční strategie prosazování 

autorského práva a za tvrdou propast mezi světovou informační bohatostí a informační chudobou, 

takže je pro vzpírající se národy stále více obtížné dosáhnout ekonomického pokroku. Ne všechny 

důsledky globálních médií jsou negativní. Stejně jako přístup k informacím nezbytný pro 

hospodářskou účast, je přístup k informacím také nezbytný pro fungování demokratických politických 

systémů. Internet způsobil autoritářským politickým režimům obtížnější kontrolu informací a pomáhá 
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posílit individua a skupiny v mnoha zemích. Globální média jsou také cenné v pomoci šířit hodnoty 

jako je rovnoprávnost žen a minorit, svobodu slova a demokracie a toleranci k rozdílnostem 

(Demers, 1999). Mohou být viděny i jako integrační síly, pomáhající spojit světové komunity 

dohromady, poskytovat více informací o světu, což si malé lokální mediální společnosti nemohou 

dovolit vyrobit. Globální média také vyvažují časté nacionální zprávy lokálních médií. I v rozvinutých 

zemích, díky technologickému rozvoji, měnící se politické ekonomice a globálnímu proudu médií 

znamená, že rozsah a rozmanitost informací dnes dostupných lidem je exponencionálně větší než 

před 25 lety.“
41

 

 

 
3.2 Ekonomika novin a časopisů 
 

„Zejména pro časopisecký průmysl je charakteristické nadnárodní vlastnictví a globální 

distribuce. Obsah spotřebitelských časopisů inklinuje k zájmu o velká témata, což pak stojí méně 

problémů s kulturními odlištnostmi a vede k menší kulturní diverzitě a kromě toho se inzerenti stále 

více zajímají o dosažení celosvětového publika, které poskytuje významnou pobídku pro vydavatele 

časopisů rozšířit své trhy (Doyle 2002). Globalizace ekonomiky také zvýšila globální poptávku po 

obchodních publikacích, které monitorují obchodní prostředí a konkurenci na odlehlých trzích. 

Podobně vývoj a znalostní ekonomika způsobily zvýšení mezinárodní poptávky po vědeckých, 

odborných a akademických časopisech. Ve většině zemí nejsou časopisy svázány regulacemi a 

kontrolami tak jako filmový a televizní průmysl, což je pro vydavatele jednoduší pro export a 

investice na zahraniční trhy. Evropští vydavatelé mají velký podíl na mezinárodních trzích a výrazně 

narušily i americký trh.“
42

  

Hlavně jazyk a kulturní rozdílnosti samozřejmě ovlivňují schopnost vydavatelů časopisů 

operovat mezinárodně. „Obsah musí být přeložen a adaptování musí být doladěno do příběhů, 

obrázků a navrhovaný design musí být přizpůsoben s ohledem na místní názory, zvyklosti, formu atd. 

A taková adaptace je obvykle daleko lehčí s místními zaměstnanci.“
43

 Po  sametové revoluci působili 

na českém trhu čeští vydavatelé novin a časopisů. Kdyţ je pak německé společnosti skoupily, 

zaměstnanci většinou zůstali a změnilo se vedení. Takto se německé vydavatelské společnosti 

adaptovaly na českém trhu a přizpůsobily se českému kulturnímu prostředí. 
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„Novinový průmysl je nejvíce lukrativní ze všech mediálních průmyslů a jeden z nejvíce 

lukrativních ze všech výrobních průmyslů vůbec. Aby bylo možné vyrobit svůj výrobek, novinový 

průmysl kombinuje technologie (schopnost produkce), shromažďování informací a balících služeb s 

finanční podporu inzerentů a čtenářů na výrobu produktů podléhajících rychlé zkáze, které je 

použitelné pro gramotné publikum a jehož užitečnost pro většinu zákazníků klesá během jednoho dne. 

Řada jedinečných ekonomických charakteristik odlišuje noviny od jiných médií. Největší vlna zániku 

novin byla od druhé světové války po rok 2000, kdy ve Spojených státech ukončilo činnost 25 % 

odpoledníků a mnoho dalších novin vycházejících ráno. V posledních desetiletích stále více inzerentů 

přichází k názoru, že noviny slouží jako prostředek k dosažení masové publika, nikoli jako prostředek 

k dosažení publika segmentovaného, které bylo kdysi dostupné při existenci vícero novin. Dnes už 

inzerenti využívají i jiná média k rozdělení publika na lokální segmenty a na noviny se spoléhají 

tehdy, chtějí-li zasáhnout masové publikum. Z celostátního trhu se některé noviny začaly dělit části 

svých trhů v zeměpisném smyslu, aby ušetřily náklady prostřednictvím pásmových edic, které jsou 

více líbivé na místních maloobchodních prodejnách a čtenářům slouží povětšinou jen malá část 

celého trhu, což je výhodnější i pro lokální inzerenty, kteří jsou tak blíže svým čtenářům. Spoléhání se 

na noviny jako na všeobecné masové médium jejich závislost na velkých inzerentech vytvořil 

systémový ekonomický problém, že je téměř nemožné, pro konkurenční noviny přežít na stejném trhu. 

Při více než jedněch existujících novinách na trhu jsou sekundární noviny znevýhodněny, protože 

nepřiměřené množství reklamy je kladeno na vedoucí noviny, bez ohledu na to, jak  blízko se druhé 

noviny blíží nákladu primárních novin (Picard, 1988, Udell 1978). Noviny s největším nákladem mají 

na trhu finanční a ekonomické výhody, které jim umožňují zvýšit prodej reklamy a vyšší náklad tím, 

že přetahují čtenáře menších novin. Vedoucí noviny mají vyšší náklad, což přitahuje více reklamy, 

což zase umožňuje vydavateli zvětšit náklad a pro sekundární noviny to znamená, že se chytnou do 

pasti spirály, která nakonec vede k  jejich zániku (Engwall 1981, Furhoff 1973, Gustafsson 1978).“
44

 

 

3 .3  Př í jmy vydava te le  

 

Periodicky tištěné média mají oproti ostatnímu zboţí dva způsoby financování a to – příjmy 

z reklamy a příjmy z prodeje výtisků. Příjmy vydavatele periodického tisku mohou být tedy dvoje a 

to z prodeje výtisků a z prodeje inzerce. V této souvislosti můţeme rozdělit trh tištěných médií na trh 
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spotřebitelský a trh inzertní. Nejčastější případ jak vydavatelé zabezpečují financování svého 

periodika je kombinace obojího – tedy příjmy z reklamy i spotřebitelská spoluúčast.
45

  

V extrémních případech existují i média, která jsou financována pouze jedním ze dvou 

uvedených způsobů. Pouze z příjmů z reklamy je financován např. deník Metro. Jeho existenci 

ospravedlňuje zpětná vazba – čím vyšší náklad, tím více čtenářů (větší cílová skupina), tím i větší 

zájem inzerentů inzerovat a tím i vyšší ceny za inzerci. Na druhé straně kdy příjmy vydavatele 

plynou pouze z prodeje výtisků je takto financován měsíčník (časopis) Inside. V případě deníku 

Metro je jasné, ţe čtenář vůbec neplatí za „konzumaci“ tohoto produktu, avšak v případě časopisu 

Inside je více neţ jasné, ţe čtenář zaplatí vysokou cenu – 1000 Kč za výtisk. Cena je stanovena 

vysoko, protoţe neobsahuje reklamy a zároveň musí pokrýt celkové náklady na výrobu (fixní i 

variabilní). Nabízí se zde otázka – jak můţe někdo tak drahý časopis vůbec koupit? Nebo také 

z ekonomického hlediska – jak je moţné, ţe tento časopis ještě funguje a vydavatel nezkrachoval? 

Odpověď je prostá – jeho čtenáři si to mohou dovolit. Časopis Inside je určen pro společnosti 

zabývající se informačními technologiemi a jejich manaţery. Navíc politika vydavatele časopisu 

Inside je postavená na prodeji pouze na základě předplatného. Časopis si tak nemusí hledat svého 

čtenáře, ale čtenář si ho najde sám. Nevznikají zde proto ani náklady z remitendy. 

 

3.3.1 Příjmy z prodeje vs. příjmy z inzerce 

 

Výše uvedené protipóly financování jsou extrémní a drtivá většina vydavatelů musí hledat 

onen optimální poměr obou typů financování. Poměr příjmů z inzerce k poměru příjmů z prodeje 

závisí na charakteru publika.
 
Obecně platí, ţe masová média mají větší příjmy z prodeje výtisků, 

zatímco specializovaná mají větší příjmy z reklamy. To je dáno tím, ţe specializovaná média nabízí 

uţší profil publika, u kterého je větší pravděpodobnost, ţe bude na inzerci lépe reagovat – tedy více 

utrácet. Čím je médium specializovanější, tím pádem i publikum, tím draţší zboţí je v inzerci 

nabízeno.
 46

   

Např. „… v USA příjmy z prodeje novinových výtisků rostly z 1,3 mld. USD v roce 1956 na 

10,7 mld. USD v roce 2000. Nicméně po očištění o inflaci se ukázalo, že příjmy se ustálily v reálném 

vyjádření zhruba deset let poté, co klesaly z vrcholu v roce 1987. Ale inzertní příjmy v novinách 

rostly z 2,1 mld. USD v roce 1950 na zhruba 48,7 mld. USD v roce 2000. Když odečteme inflaci, 

zjistíme, že v reálném vyjádření noviny inkasovaly 2,5 krát více příjmů z inzerce než tomu tak bylo 
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v polovině dvacátého století.“
47

 Během druhé poloviny dvacátého století noviny ve Spojených 

státech začaly být velmi závislé na prodeji inzerce. V roce 2000 tvořilo inzertní příjmy novin 81 % 

příjmů u deníků. Poptávka po plošné inzerci byla více konzistentní neţ poptávka po inzerci v jiných 

médiích. Dnešní noviny obdrţí kolem 20 % z kaţdého utraceného amerického dolaru za inzerci, coţ 

je největší poměrná částka věnovaná jednomu typu média.
48

 

Je zřejmé, ţe čím méně reklamy bude periodikum mít, tím bude jeho cena vyšší a potenciální 

konzument si takový výdaj z peněţenky bude více rozmýšlet. Také je zřejmé, ţe neúnosná míra 

reklamy bude čtenáře iritovat k nákupu. Změna ceny navíc nemusí problém vyřešit, neboť její změna 

můţe vést ke změně publika. McQuail ve své knize uvádí příklad: „… nárůst prodeje novin (jehož 

výsledkem je vyšší příjem od spotřebitelů) může vést k vyšším sazbám za inzerci, pokud ovšem zvýšení 

nákladu nevede ke snížení průměrného socioekonomického složení publika. Potom vliv na inzerci by 

byl opačný.“
 49

 

Příjmy z inzerce také do jisté míry ovlivňují redakční (ne)závislost. McQuail ve své knize 

uvádí, ţe: „… čím větší je závislost média na příjmech z inzerce, tím méně je jeho obsah nezávislý na 

zájmech inzerentů a obchodní sféry obecně.“
50

 Vyvozuje z toho závěr, ţe takové médium má menší 

důvěryhodnost a také menší tvůrčí autonomii. Je pak těţko rozeznatelné, zda se jedná o placený PR 

článek nebo zda se jedná o tvorbu redakce.  

Je zřejmé, ţe periodický tisk je ovlivněn politickými zájmy daleko více neţ jiné zboţí. 

Vydavatelé neboli vlastníci tisku se snaţí ovlivnit redakční tvorbu nejen z ekonomických, ale i 

z důvodů politických. Podlézavé médium, které vyhovuje jistým inzerentům, můţe být z počátku 

ekonomicky úspěšné, avšak posléze upadne, kvůli sniţující se důvěryhodnosti a tedy i niţším 

prodejům. Je třeba proto najít jistý kompromis mezi redakční (ne)závislostí a potřebami inzerentů, 

aby periodikum na trhu obstálo.
 51

 

„Prodejnost nákladu má efekt na prodejnost inzerce, protože vhodnost novin se inzerentům 

zvyšuje podle toho, jak roste nebo klesá jejich náklad. Dnes jsou v průměru dvě třetiny obsahu novin 

reklamy a dobrá porce jakýchsi „nezpráv“, na kterých vydavatelům záleží – články o jídle a životním 

stylu jsou oddané podpořit prodej produktů, které jsou dostupné právě od inzerentů.“
52

  

 

                                                 
47

 ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. s. 117. 
48

 ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. 
49

 McQUAIL, D. Úvod do masové komunikace. Praha: Portál, 2002. s. 187. 
50

 McQUAIL, D. Úvod do masové komunikace. Praha: Portál, 2007. s 187. 
51

 McQUAIL, D. Úvod do masové komunikace. Praha: Portál, 2007. 
52

 ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004.  s. 112. 



41 

 

Obr. 3.3.1  Vztah mezi cenou inzerce a novinového nákladu 

 
[Zdroj: ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and 

Practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. s. 113. Úprava grafického zobrazení a 

překlad z anglického jazyka.] 

 

3.3.2 Řádková inzerce 
 

Řádková inzerce je forma reklamy určená pro drobné podnikatele nebo pro občany. Zpravidla 

je řádkové inzerci věnována samostatná rubrika, kde se objevují řádkové inzeráty typu: „prodám…“ 

nebo „koupím…“. Její ceny zpravidla nebývají vysoké a jsou stanoveny tak, aby si je mohl dovolit 

kaţdý zájemce (i kdyţ i to je relativní). Často je pro přehlednost řádková inzerce rozdělena do 

podrubrik jako auto-moto, reality, zvířata atd. 

 

3.3.3 Plošná reklama 

 

Největším zdrojem příjmů vydavatel bývá zpravidla plošná reklama. Ta je placena za velikost 

reklamní plochy. Vydavatelé pro měření velikosti reklamní plochy pouţívají mříţku např. 1 x 1 cm – 

tedy centimetr čtvereční, pro nějţ je uvedena cena v ceníku plošné reklamy. Za kaţdý centimetr této 

reklamy, kterou chce zadavatel zveřejnit, zaplatí ceníkovou cenu. Kaţdý vydavatel pouţívá různé 

obchodní strategie. Záleţí na daném periodiku a vynalézavosti popř. podnikatelském duchu 

vydavatele. Pokud zadavatel reklamy chce, aby jeho inzerát vynikl, můţe chtít inzerci orámovat, 

umístit na titulní nebo náhledovou stránku (po otočení stánky je náhledová stránka ta po pravé ruce) 

nebo umístit inzerát do textové části apod. Tyto nadstandardní sluţby jsou však zpravidla 

zpoplatněny. 

Vydavatelé často pouţívají různé slevy. Například mnoţstevní slevy, pokud vyuţijí více 

centimetrů čtverečních. Pokud zadavatel například chce reklamu otisknout na celou stránku, je 

zbytečné pouţití mříţky na celou stránku a účtovat si za kaţdé políčko, ale je většinou stanovena 
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zvýhodněná cena za celou stránku nebo půlstránku. Dalším typem slev jsou tzv. „last minute“, kdy 

vydavatelé nabízejí reklamní prostor za sníţené ceny. 

 

3.3.4 Vkládaná reklama 

 

Vedle klasické plošné a řádkové inzerce existují také reklamy vkládané. Vkládanou inzerci 

rozumíme letáky či jakési reklamní noviny, které zhotoví na přání inzerenta a vloţí je do svého 

periodika. 

 

3.4 Náklady vydavatele 

 

Náklady vydavatele na výrobu periodického tisku se skládají z více poloţek a to nejen od 

ceny práce (platy vedoucích zaměstnanců, řadových redaktorů, obchodníků, grafiků, účetních, 

sekretářek a dalších specializovaných zaměstnanců) tak od cen papíru, barev, výrobních technologií, 

distribuci a dalších sluţeb. 

V minulosti byli v tiskárnách zaměstnáváni sazeči, kteří sázeli do sázecích strojů jednotlivá 

písmena a symboly, které společně tvořily výsledný text a grafiku. Kdyţ se technologie změnila a 

přešlo se na digitální sazbu, nebyla jiţ jejich práce zapotřebí a sníţily se tak náklady vydavatelů o 

mzdy sazečů. I kdyţ vydavatelům nebo spíše tiskárnám vznikly náklady na změnu technologie, tak se 

z dlouhodobého hlediska jejich zavedení vyplatilo, protoţe si tento dlouhodobý hmotný majetek 

odepisovaly, coţ u mezd moţné není. Investice lze realizovat z oprávek. Z tohoto příkladu je patrné, 

ţe technologie dokáţe výrazně ušetřit náklady na tisk. Sama technologie, která zprvu hrála do karet 

vydavatelům tištěných periodik, je dnes můţe paradoxně zničit. IT technologie jsou na takovém 

vzestupu, ţe se mohou stát katem výrobcům tiskáren, tiskárnám, výrobcům papíru i samotným 

vydavatelům, kteří se neadaptují na nové technologie. „Organizace UNESCO v roce 1995 

odhadovala, že mezinárodní trh s tištěnými materiály, včetně knih, pamfletů, novinami a periodiky, 

tvoří v USA víc než 14,3 miliard USD (Chyi & Sylvie, 2001).“
53

 Zaloţeno na zprávách jednotlivých 

zemí. Hodně zemí neposkytují data UNESCu a ještě méně hlášeno po roce 1995, takţe údaje za rok 

1995 nejvíce kompletní k dispozici.
54
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Celosvětově, UNESCO odhadovalo, ţe kombinovaný mezinárodní obchod s novinami a 

periodiky všech typů přesahoval ve Spojených státech 4,6 miliard USD v roce 1995 (UNESCO, 

1999).
55

  

V případě ţe, by se přestalo tisknout, znamenalo by to pro ekonomiku nemalé ztráty HDP. 

V blízké době se tedy nedá předpokládat, ţe by časopisy a noviny přestaly vycházet v papírové 

podobě. V budoucnu si však nikdo není jistý ničím a trend přecházet od tisku k elektronice tady jistě 

je. 

Náklady můţeme rozdělit na fixní a variabilní. Fixní náklady (obsah, obchod, administrace 

apod.) při vydávání tisku jsou relativně vysoké, zatímco variabilní náklady (tisk, distribuce apod.) 

jsou relativně nízké.
56

  

Proto je u tištěných medií příznačná úspora z rozsahu - tzn. vyšší náklad sniţuje průměrné 

náklady. Aby vydávání tisku bylo rentabilní, musí mimo jiné vydavatel spočítat, při jakém nákladu 

bude dosahovat zisku. K tomuto se pouţívá tzv. bod zvratu, coţ je situace (za předpokladu ţe prodá 

veškerý náklad), kdy při konkrétním objemu produkce vydavateli nevzniká ţádný zisk, ale ani ztráta 

(viz Obr. 3.4). Od bodu zvratu, bude kaţdý dodatečný výtisk dosahovat větší míry zisku, a naopak 

sniţující se objem výtisků od bodu zvratu bude pro vydavatele čím dál ztrátovější. Vydavatel by tedy 

neměl produkovat méně výtisků od bodu zvratu. 
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Obr. 3.4 Bod zvratu 

 

Zdroj: Bod zvratu [online]. Dostupný z WWW: <http://www.synext.cz/kryci-prispevky-a-bod-zvratu.html> 

 

 

3.4.1 Variabilní náklady 

 

Variabilními neboli proměnlivými náklady při výrobě tištěných médií je jejich tisk. Pro 

variabilní náklady je příznačné, ţe se vzrůstajícím objemem produkce jejich kumulovaná cena roste. 

Pro vydavatele je při výběru tiskárny důleţitá cena na výrobu jednoho kusu i pouţívané technologie. 

Variabilním nákladem je také distribuce periodika na trh. Distribuce periodického tisku je 

velmi důleţitá sluţba, protoţe stojí mezi vydavatelem a koncovým odběratelem. „Náklady na dodání 

výtisku čtenáři nyní odpovídá asi 10 % z většiny nákladů.“
57

   Zjednodušený řetězec činností, neţ 

se daný výtisk dostane na místo určení je zhruba následující - vydavatel nejdříve zašle (dnes 

elektronicky) tiskárně periodikum k tisku. Tiskárna vyexpeduje svázané balíky distribuční 

společnosti. Tam se balíky rozdělí a směřují na konkrétní prodejní místa nebo do domácností, podle 

přání vydavatele. Některé tiskárny mohou mít i vlastní distribuční kanály. 
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Tisk je však moţné distribuovat i tzv. kolportáţí, coţ je vlastně pouliční prodej 

nebo rozdávání zdarma. Někteří vydavatelé si takto najímají pracovníky a nepotřebují k tomu 

distribuční společnost – tisk distribuují sami koncovým spotřebitelům. Kromě těchto uvedených 

distribučních kanálů můţe vydavatel své periodikum distribuovat i prostřednictví pošty 

předplatitelům, nebo náhodným odběratelům, kteří si titul objednají např. přes internet. Takto jsem si 

například objednal Učitelské noviny a sloţenkou zaplatil poţadovanou částku. 

 

3.4.1.1  Náklady neprodaných výtisků 

 

Vydavatel se při svém podnikání rozhoduje, kolik rozmnoţenin (výtisků) nechá vyrobit. 

Zejména záleţí na velikosti trhu a poptávce po daném titulu. V praxi je velikost nákladu odhadována 

z dřívějších prodejů daného titulu. Je tedy velmi těţké odhadnout, jaká bude skutečná aktuální 

poptávka v případě, ţe se titul teprve zavádí na trh. 

 Pro odhad je proto dobré rozčlenit náklad vydavatele na počet výtisků v předplatném, 

dodávky různým institucím a drobný prodej. V případě, ţe se neprodá veškerý náklad vydavatele, je 

mu doručena nazpět tzv. remitenda. Remitenda je tedy počet neprodaných výtisků. Distribuční 

společnosti vrací remitendu zpět vydavateli. Vydavateli, který špatně odhadl poptávku, vznikají 

náklady v podobě neprodaných výtisků. Remitendu provádí distribuční společnost a vydavatel musí 

počítat i s náklady na svoz a přepočet těchto neprodaných výtisků, coţ představuje další náklady. 

 

3.4.2 Fixní náklady 

 

Pro fixní náklady je charakteristické, ţe s růstem objemu produkce náklady neklesají, ale jsou 

konstantní. Při vydávání tisku můţeme k těmto nákladům řadit náklady na vytváření obsahu. Patří 

k nim nejen náklady na platy nebo mzdy redaktorů, ale také na vše, co redaktor (popř. vydavatel) ke 

své práci potřebuje např. počítač, auto, fotoaparát, internet, software, telefon apod. Takto můţeme 

pokračovat i u ostatních profesí, které vydavatel zaměstnává při svém podnikání – účetní, grafiky, 

sekretářky, obchodníky apod. Fixním nákladem je třeba i nájemné. 

 

 

3.4.3 Průměrné náklady 

 

Pro tištěná média jsou charakteristické tzv. úspory z rozsahu. Náklady na výrobu obsahu jsou 

konstantní, ale náklady se zvyšují s růstem objemu produkce a distribuce, avšak kaţdá dodatečně 
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vyprodukovaná jednotka produkce přináší niţší průměrné náklady. To však platí jen za předpokladu, 

ţe vydavatel prodá veškerou svou produkci. V praxi se totiţ vydavateli vracejí neprodané výtisky tzv. 

remitenda a vydavateli tak vznikají náklady z neprodané produkce. Vydavatel proto musí volit 

takový objem produkce, který je moţné reálně prodat. 

 

Obr. 3.4.3 Struktura provozních nákladů novin v USA 

Redakční náklady

Obchodníci

Distribuce

Podpora prodeje

Stroje a vybavení

Tisk

Administrace

Budovy a pozemky
 

[Zdroj: ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: Theory and Practice. Mahwah, 

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. s. 116. ISBN 80-247-0254-1. Vlastní grafická úprava a překlad 

z anglického jazyka.] 

 

 

3.5 Tržní struktura periodického tisku 

 

Vydavatel při svém podnikání musí vědět, na jakém trhu se nachází. Od tohoto potom 

odvozuje nejen cenu, ale také poptávku po daném titulu a obchodní strategii. Vydávání periodického 

tisku je podnikatelskou činností, jejíţ situace na trhu nejvíce připomíná nedokonalou konkurenci. 

Základní vlastností takového trhu je, ţe tisk, který vydavatel prodává, není homogenní (stejný) oproti 

konkurenci. Mám zde na mysli především obsah periodika, které se především obsahově liší od 

jiných titulů, protoţe je zcela nemoţné, aby např. noviny byť i se stejným datem vydání, měli 

jednotou obsahovou náplň.
58

 

Nedokonale konkurenční trh se dělí na monopol, monopolistickou konkurenci a oligopol. 

Vydávání periodického tisku můţe být z hlediska trţní struktury monopol i oligopol. Aby se potvrdil 

předpoklad oligopolní trţní struktury, je třeba dokázat, ţe existuje relativně malý počet vydavatelů či 

vydavatelství. Pokud budeme brát v úvahu deníky, které v České republice vychází celostátně, 

zjistíme, ţe existuje relativně malý počet titulů dostupných po celé ČR, které však z drtivé většiny 

vydávají velké mezinárodní konglomeráty (Mafra, Vltava Labe Press, Ringier Axel Sprinter). Hodně 

západních společností investovalo do novin a časopisů ve střední Evropě. V současné době tak trh 
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celostátně vydávaného periodického tisku v ČR připomíná oligopolní strukturu, neboť existuje 

relativně málo vydavatelství respektive vydavatelů s poměrně vysokým stupněm vzájemné 

provázanosti a mohou existovat tzv. bariéry vstupu do odvětví (např. v podobě úspor z rozsahu).
59

  

Jiné to můţe být u regionálně zaměřených novin, které z hlediska podrobnosti a koncentrace 

zpráv o regionu zpravidla nemají konkurenci. Z pohledu regionálního můţe mít do jisté míry 

monopolní postavení novinový titul Deník (Vltava Labe Press), který provozuje síť regionálních 

redakcí. Regionální deníky jsou jediné noviny, kde je zároveň obsaţeno zpravodajství ze světa, 

republiky, regionu, kraje i z nejbliţšího okolí bydliště. 

Například „… novinový průmysl ve Spojených státech se vyznačuje monopolní strukturou trhu 

– 98 % stávajících novin vycházelo jako jediný deník v rámci svého trhu. V málo městech, kde 

existuje místní konkurence, se skoro vždy objeví jistá diverzifikace novin, bulvárně určené pro různé 

cílové skupiny nebo se zaměřují na podstatně různé zeměpisné trhy než jejich konkurenti (Picard & 

Brody, 1997).“
60

  Trhy jsou pro většinu novin maloobchodní oblastí, v nichţ existují. Kdyţ např. 

čtete celostátně vydávané noviny v ČR, tak zjistíte, ţe ačkoliv čtete různé tituly, z hlediska 

vydavatelského jste však z velké části čtenářem zmiňovaných konglomerátů, kteří soupeří o to, 

abyste si koupili titul jimi vydávaný. Jednotlivé mediální společnosti hledají, tak jako v kaţdém 

jiném podnikání, skulinu na trhu, kterou se svou činností snaţí zaplnit. Ačkoliv si noviny do jisté 

míry mezi sebou konkurují (např. v tom kdo přinese zprávu dne) drţí si svůj segment, který chtějí 

oslovit – region, kraj, stát, zájmové skupiny apod. 

Oligopolní trţní struktura je nejvíce patrná ve zpravodajských denících vycházejících 

celostátně. Vydavatelství nemůţe razantně zvýšit cenu, protoţe čtenáři by přešli k jinému titulu a 

dozvědí se zde více méně to samé. Záleţí však také na tom, jak loajální k titulům čtenáři jsou. 

V praxi totiţ musíme zohlednit i naše konkurenty. U specializovaných periodik, však toto někdy není 

moţné, neboť jiná publikace nedosahuje podobné obsahové náplně – tedy stejného publika. Nikdo 

nemá monopol na vydávání periodického tisku, můţe se však stát, ţe na trhu existuje titul, který 

nemá z hlediska obsahu nebo čtenářské skupiny konkurenci a můţeme ho tedy chápat jako jedinečný 

– tedy monopolní. Monopolní situace na trhu můţe nastat i u regionálních novin, pokud vydavatel v 

regionu nemá  konkurenta, coţ je však v ČR kvůli Deníku nemoţné. 
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3.5.1 Monopolní vydavatel 

 

Pro monopol je charakteristické to, ţe jediná firma (vydavatel) vyrábí jedinečný produkt, ke 

kterému neexistují na trhu blízké substituty, znamená to, ţe takový vydavatel nemá na trhu 

konkurenci.
61

  

Pokud tedy existuje na trhu titul, který z hlediska čtenářské skupiny nemá na trhu konkurenci, 

můţe vydavatel mít jistý monopol, který však není absolutní. „Lze předpokládat, že většina výrobků 

má substituty, které mohou někdy zcela, jindy alespoň částečně nahradit její vlastní produkt. Tato 

skutečnost přispívá k oslabení monopolní síly. Lze předpokládat, že není-li jediná firma v odvětví 

mimoekonomicky chráněna (zejména státem, ale i různými společenstvími – např. mafií), potom po 

určité době o své výsadní postavení přijde.“
62

 Protoţe monopolní vydavatel nemá konkurenci (i kdyţ 

všeho do času) můţe být při svém rozhodování o ceně a mnoţství vyrobených periodik nezávislý. 

Nemůţe však rozhodovat o ceně a objemu produkce současně.
63

 

 „V rámci mikroekonomické analýzy je obvyklé přepokládat, že firma volí velikost výstupu, 

která jí umožní maximalizovat zisk a následně od tohoto optimálního výstupu a tržní poptávky 

odvozuje výši tržní ceny, kterou stanoví.“
64

 Monopolní vydavatel si můţe zvolit jakoukoliv 

kombinaci výstupu a ceny podél křivky poptávky, kterou povaţuje za nejziskovější a jeho činnost je 

omezena pouze charakterem poptávky po jeho produkci.
65

 

 

3.5.1.1  Optimální výstup monopolního vydavatele 

 

Vydavatel se při svém rozhodování o objemu vydávaných periodik, jejichţ výroba je spojena 

s cílem dosáhnout maximálního zisku, vychází monopolní vydavatel jako kaţdá jiná firma 

z maximalizace rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.
66

  

Optimální objem produkce monopolního vydavatele maximalizující zisk tedy bude v takovém 

objemu produkce, který vykazuje největší převis celkových příjmů nad celkovými náklady. 
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3.5.1.2  Stanovení ceny monopolního vydavatele 

 

 Ani monopolní vydavatel nemůţe stanovit cenu jakkoli vysokou, protoţe čtenář musí být i 

ochoten tuto cenu zaplatit. Monopolní vydavatel by měl vyrábět pouze tak velký objem své 

produkce, kterému odpovídá elastická část poptávkové křivky, to znamená, ţe cenová důchodová 

elasticita poptávky musí být menší neţ mínus jedna.
67

 

 

3.5.1.3 Ztráta monopolního vydavatele a pokračování ve výrobě 

 

 Není pravda, ţe monopolní vydavatel vţdy dosahuje zisku. Pokud na trhu není konkurence a 

vyrábí titul, po kterém není poptávka, můţe vykazovat i ztrátu. Pokud monopolní vydavatel realizuje 

v krátkém období ztrátu, bude jí minimalizovat pokračováním ve výrobě za předpokladu, ţe je cena 

vyšší neţ průměrné variabilní náklady.
68

 

 

3.5.2  Oligopolní vydavatel 

 

Oligopolní trţní struktura je charakterizována relativně malým počtem firem a relativně 

vysokým stupněm vzájemné provázanosti. Produkce kaţdého vydavatele představuje značný podíl na 

trhu a kaţdý vydavatel musí zvaţovat vliv svých konkurentů, kteří reagují nejen na změnu ceny, ale i 

na změnu objemu produkce, kvalitu či reklamu.
69

 

 

3.5.2.1 Oligopol s cenovým vůdcem 

 

Můţe se stát, ţe na trhu působí dominantní vydavatel, který přebírá iniciativu při stanovení 

cen. Dominantní vydavatel je na trhu ten, jehoţ cenovou politiku sledují ostatní. Můţe to být 

vydavatelství, které je v odvětví největší, má nejniţší náklady, tradici nebo zvučné jméno. Jejími 

konkurenty jsou četné menší vydavatelství neschopné svým rozhodnutím zásadně ovlivnit trh.
70
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Při stanovení ceny a optimální produkce určuje dominantní vydavatel velikost svého vlastního 

výstupu rozdílem mezi trţní poptávkou a nabídkou ostatních vydavatelů a menší vydavatelé 

respektují cenu stanovenou dominantní firmou.
71

  

Pokud by prodávali inzerci nebo výtisky za cenu vyšší, riskovali by ztrátu svých čtenářů i 

inzerentů a tedy i ztrátu trţeb. Kdyby se pokusili prodávat inzerci nebo výtisky za cenu niţší, mohli 

by se dostat do problémů vzhledem k svým nákladovým podmínkám. Šéfredaktor časopisu 

Marketing & Media Daniel Köppl uvedl: „V mediální branži se říká, že pokud ztratíte pověst lídra 

(nefér je, že skoro vůbec nesouvisí s vašimi skutečnými výkony), tak to trvá minimálně dva roky, než 

se vnímání vaší značky u zadavatelů vylepší.“
72

 

 

3.5.2.2 Oligopol a teorie her 

 

Vydavatel při přijímání svých rozhodnutí o výstupu a ceně předpokládají také reakci svých 

konkurentů. Jednou z cest jak ošetřit strategické chování firem je tzv. teorie her. Výchozím 

předpokladem je odhad jedné firmy, týkající se reakce firmy druhé na její vlastní rozhodnutí o změně 

výstupu. Vzájemná závislost firem typická pro oligopolní trţní strukturu nutí kaţdého z výrobců 

v odvětví pečlivě zvaţovat jednak svou vlastní strategii, tak reakci ostatních firem v odvětví na svá 

vlastní rozhodnutí. Kaţdá s firem ve svém rozhodování zvaţuje nejen bezprostřední reakci svého 

protivníka, ale také i jeho následné reakce na jeho vlastní další tahy. Proto je teorie her jedním ze 

základních nástrojů ekonomů při analýze strategického rozhodování.
73

 

Ekonomické hry mohou být rozčleněny na kooperativní a nekooperativní. Teorie her 

zobrazuje ve velmi zjednodušené formě strategické situace. Kaţdá taková ekonomická hra obsahuje 

tři prvky a to hráče, strategie a výsledky. Hráčem je kaţdý účastník hry, který sám rozhoduje o volbě 

jedné z mnoha variant strategie. Strategie v ekonomických hrách je kaţdá z moţných činností, pro 

kterou můţe hráč v dané hře rozhodnout. Výsledky jsou zde konečné výnosy ze hry pro kaţdého 

z hráčů.
74
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3.6 Marketing periodického tisku 

 

Na mediálním trhu nelze uspět bez dobře zvládnutého marketingu. Vydavatelé z analýzy trhu 

mohou odhadnout poptávku a také z ní vyčíst, která strategie je pro danou skupinu efektivní. 

Reklama v televizi je určitě atraktivní, ale nemusí zasáhnout cílovou skupinu. Větší zásah cílové 

skupiny vydavatel získá reklamou ve specializovaném časopise nebo v novinách. Také záleţí na tom, 

na jakém trhu se vydavatel ocitá. Určitě nemá smysl, kdyţ regionální vydavatel zasáhne svou 

reklamou celou ČR. Proto by měl vydavatel pouţívat takové marketingové nástroje, které přinesou co 

největší uţitek za co nejmenší náklady.
75

 

 

3.6.1 Marketingový mix 

 

Vydavatel by měl porozumět potřebám zákazníků a budovat s nimi dobré vztahy. O to je 

potom jednodušší svůj produkt prodat. Pokud vydavatel potřebuje své periodikum prodat, musí 

vyuţívat všech nástrojů marketingového mixu – tedy produkt, cena, distribuce a marketingová 

komunikace.
76

 

 

3.6.1.1  Produkt 

 

U produktu bychom se měli zaměřit na to, jaký uţitek čtenáři přináší a jestli uspokojuje 

potřeby, které čtenář od něj očekává. Značka je dalším důleţitým atributem, který k samotnému 

produktu patří. Pomocí značky se často určuje, do jaké vrstvy společnosti se daný čtenář řadí – tedy 

jakou hodnotu má značka ve vědomí zákazníka. Dalšími důleţitými atributy produktu jsou jeho 

vlastnosti, které by se měli přenést i na hmotné vlastnosti – např. kvalitu papíru, design apod.
77

 

 

3.6.1.2  Cena 

 

Při stanovování ceny by vydavatel měl dbát hlavně na to, aby pokryl celkové náklady. 

Stanovení niţší ceny neţ konkurence můţe vést k vyšším prodejům a vyššímu zisku. Můţe se však 

stát, ţe vydavatel, který sníţí cenu a tím si procentuálně sníţí i marţi z prodaného kusu nedosáhne 

zamýšlených prodejů a tím si zisk můţe i sníţit. Je proto lepší nasadit cenu o něco výš, a potom 
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poskytovat různé slevy a bonusy např. ve formě předplatného. Nesmí se však slevy přehánět neboť 

čtenář si na niţší cenu zpravidla zvykne a můţe se stát, ţe při rozhodování o volbě kupovaného 

periodika bude preferovat spíše cenu a značka pro něj ztrácí kouzlo. Pro dobrý marketing je 

charakteristické to, ţe cenových stimulů vyuţívá minimálně.
78

  

 

3.6.1.3  Distribuce 

 

Volba distribučních kanálů je také důleţitým nástrojem v marketingu. Periodika mohou být 

šířeny různými distribučními společnostmi nebo přímým prodejem (kolportáţí). Stanovit náklady na 

distribuci můţe být někdy problematické, protoţe náklady rostou, roste-li vzdálenost k zákazníkům 

nebo sniţování hustoty obyvatelstva. „Vzdálenost ke čtenářům nebo jejich hustota na kilometr 

čtvereční může způsobit problémy.“
79

 Proto je dobré mít v různých oblastech nasmlouvané tiskárny, 

které tisknou čtenářům tituly blíţe k nim a tím odpadnou vydavateli náklady na převoz. 

V podmínkách malého státu jako je Česká republika se takové opatření nezdá úplně vhodné, pokud 

však vydavatel vydává např. v rámci Evropy, můţe ušetřit náklady výrazněji.
80

 

 

3.6.1.4  Marketingová komunikace 

 

Podpora prodeje se dnes neobejde bez komunikace s veřejností. Veřejnost musí o našem 

produktu vědět, jinak ho nebude kupovat. Marketingová komunikace zahrnuje nástroje, pomocí 

kterých komunikuje s veřejnosti, aby se podpořil prodej. Zpravidla se jedná o public relations, různé 

soutěţe v médiích a reklamu. Pouţité marketingové nástroje by měly vykazovat synergický efekt – 

tedy musí být kombinovány tak, aby se vzájemně podporovaly. Tím se jejich účinek násobí a 

můţeme dosáhnout většího zamýšleného efektu.
81

 

 

3.7 Obchodní strategie 

 

Stanovení vhodné obchodní strategie má velký vliv na to, jestli daný titul na trhu uspěje, 

ovšem pouze za předpokladu, ţe je podnikatelský záměr správný. 
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3.7.1 Strategie stanovení ceny 

 

Stanovení ceny je jedním ze základních atributů, kterými vydavatel do jisté míry můţe 

ovlivňovat poptávku a tím i prodej. Protoţe vydavatel se pohybuje na trhu dvojím – inzertním a 

spotřebitelském, musí obě ceny stanovit tak, aby maximalizoval zisky a aby současně po titulu a 

inzerci v něm byla poptávka. Vydavatel stanovuje cenu podle toho, v jaké trţní situaci se v dané 

ekonomice nachází. Pokud vydává titul, který nemá konkurenci – např. časopis Inside – můţe 

stanovit cenu vyšší a realizovat tak i vyšší zisk. Nemůţe si však cenu stanovit pouze na základě své 

vůle, neboť kupující musí být ochoten tuto cenu zaplatit. 

Pokud na trhu existuje konkurence, můţe stanovit cenu vyšší, niţší nebo stejnou. 

Kdyţ stanoví cenu příliš vysoko, můţe se stát, ţe čtenáři přejdou ke konkurenčnímu titulu 

a vydavatel bude mít menší prodejnost. Pokud stanoví cenu příliš nízko, můţe se stát, ţe poptávka 

nebude taková, jakou očekával a cena mu nepokryje ani náklady. Hodně záleţí na loajálnosti čtenářů 

k tomu či onomu titulu. Cenová elasticita poptávky poskytuje odpověď na otázku, jak loajální čtenáři 

budou k titulům při změně jejich ceny. V zásadě však platí, ţe čím větší konkurence na trhu je, tím je 

cena jejich produktů k sobě bliţší a dále pak záleţí i na jiných vlastnostech a nejen na ceně.
82

 

Závislost poptávky na ceně pomáhá určit tzv. cenová elasticita poptávky. Cenou elasticitu 

vypočítáme jako podíl procentní změny poptávaného mnoţství k procentní změně ceny.  Pokud je 

poptávka elastická tzn., ţe výsledný koeficient cenové poptávky je větší neţ mínus jedna – znamená 

to, ţe s poklesem ceny roste poptávané mnoţství. Pokud je poptávka neelastická tzn., ţe koeficient je 

menší neţ mínus jedna – znamená to, ţe s poklesem ceny klesá poptávané mnoţství.  Můţe také 

nastat situace, ţe cenová elasticita se rovná mínus jedné – znamená to, ţe změna ceny nemá vliv na 

poptávku. Z toho plyne, ţe čím víc je poptávka elastická, tím víc je prodaný náklad citlivý na změnu 

cenu a naopak. Nezáleţí jen na loajálnosti čtenářů nakupovat daný titul. Záleţí také na tom, jaký 

uţitek jim „konzumace“ média přinese. Kupující je někdy ochoten zaplatit i vyšší cenu, protoţe 

uţitek, který tím získá, můţe být větší, neţ cena kterou zaplatí. V ekonomii se tomu říká přebytek 

spotřebitele a zjednodušeně řečeno je to rozdíl mezi cenou, kterou platí a maximální cenou, kterou je 

ochoten zaplatit. Čím niţší tento přebytek je, tím promiskuitnější při nakupování čtenář bude. Proto 

by vydavatelé měli dbát na to, aby spotřebitelský přebytek, který čtenář získá čtením právě jeho 

titulu, byl vyšší, neţ je tomu u konkurence. To odpovídá i na otázku, proč specializovaná média 
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nejsou tak lehce nahraditelná. Pro specializované tituly je tedy cenová elasticita nízká nebo 

neelastická.
83

 

Stanovit cenu můţeme pomocí nákladů a to tak, ţe se sečtou celkové náklady a k nim se 

přičte určitá marţe. Tato metoda je však zrádná v tom, ţe úplně ignoruje poptávku. Stanovení 

optimální ceny musí proto brát v úvahu i poptávku po produktu. Odhadnout však poptávku dopředu 

je nemoţné. Cenu lze stanovit i jiným způsobem. Nagl a Holden mluví o ekonomické hodnotě 

produktu a způsob stanovení ceny je následující:
84

 

 

 Určit na trhu produkt a jeho cenu, který je nejbliţším substitutem tomu našemu, 

 rozlišíme vlastnosti našeho produktu od konkurence, 

 pozitivní a negativní vlastnosti oceníme cenou, jak by to pravděpodobně udělal zákazník. 

Jejich součet můţe být kladný nebo záporný, 

 k ceně konkurenčního produktu přičteme oceněnou rozdílnost našeho produktu a získáme 

jeho ekonomickou hodnotu. 

 

Pomocí tohoto výpočtu dostaneme cenu, kterou by náš produkt neměl překročit. Musíme však 

pokrýt variabilní a fixní náklady jinak by vydavatel vykazoval ztrátu. Proto se musí zohlednit i 

prodejnost.
 85

 

 

3.7.2 Strategie zvýšení příjmů z prodeje 

 

Pokud chce vydavatel zvýšit prodej a tím i své příjmy, můţe přistoupit formám tzv. cenové 

diskriminace. Můţe poskytnout objemovou slevu. Nemám teď na mysli, ţe by někdo byl ochoten 

koupit si více kopií stejného čísla, ale takové předplatné vydavateli zaručí odběr od spotřebitelů v 

čase za zvýhodněnou cenu. Jde tedy o cenovou diskriminaci v závislosti na prodaném mnoţství – 

tedy jde o diskriminaci prvního stupně.
86

  

V této souvislosti se o cenovou diskriminaci můţe jednat i v případě, ţe vydavatel vydává 

více titulů, a zvyšuje prodej tím, ţe prodává více titulů v jakémsi balíčku za zvýhodněnou cenu. 

Můţe tak stimulovat poptávku a spotřebitele orientovat k nákupu něčeho, co by si za normálních 
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okolností nekoupil. Další formou diskriminace můţe být sleva pro různé spotřebitelské skupiny – 

diskriminaci třetího stupně. Znamená to, ţe jiná cena můţe být pro studenty, jiná pro podniky a jiná 

pro ostatní.
 87

 

V médiích se často pouţívá i barterový obchod. Jde o to, ţe vydavatelé si navzájem poskytnou 

reklamu na své tituly ve svých médiích. Výhody jsou pro obě strany, neboť tituly získají u veřejnosti 

větší známost a tím se podpoří i jejich prodej. 

 

3.7.3 Strategie zavádění výrobku na trh 

 

Při uvádění novinky na trh, můţe vydavatel pouţít různé strategie. Můţe stanovit vysokou 

cenu. Někteří spotřebitelé chtějí daný titul natolik, ţe jsou ochotni za něj zaplatit vyšší cenu, protoţe 

jim přináší vyšší spotřebitelský přebytek neţ jiné tituly. Cenu pak vydavatel postupně sniţuje, aby 

uspokojil i ostatní spotřebitele, kteří nebyli ochotni tak vysokou cenu zaplatit.
 88

 

Vydavatel můţe stanovit strategii nízké zaváděcí ceny a postupně ji zvyšovat. Přiměje tím 

spotřebitele alespoň ze začátku, aby si titul koupili a vyzkoušeli. Pokud budou s ním spokojeni, 

budou ochotni zaplatit i vyšší cenu. Právě pro média je příznačné to, ţe čtenář si musí daný titul 

přečíst a na základě své osobní zkušenosti se rozhodne, zda bude jeho příznivcem či nikoli. Proto se 

při zavádění novinky na trhu u periodických titulů často pouţívá i strategie, kdy vydavatel doručí na 

vyzkoušení titul domů zdarma. Takto například rozjel svou činnost týdeník Sedmička v roce 2009, 

kdy první čísla byla zasílána do schránek. Poté co vešel ve známost, změnila se i distribuce a nyní je 

moţné týdeník dostat například na poštách a úřadech, v prodejnách, restauracích, knihovnách, apod.
89

 

 

3.7.4 Strategie zvyšování podílu na trhu 

 

Pokud na trhu existuje konkurence, je logické, ţe vydavatel usiluje o to, aby byla co nejmenší 

v nejlepším případě ţádná. Proto nejefektivnější strategií, zároveň však také nejdraţší jak zvýšit podíl 

na trhu, je likvidace konkurence, i kdyţ levnější variantou je vytvořit nový titul, který nemá na trhu 

obdobu, ale s tím je však spojeno riziko, ţe si svou pozici bude budovat dlouho a navíc se mu to 

nemusí podařit.
90
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Ke konkurenčnímu boji se zpravidla pouţívají cenové stimuly, změna produktu, reklama, 

různé speciální nabídky, dárky, soutěţe nebo různé texty či skládačky na pokračování, které 

podněcují čtenáře k opakovanému nákupu. Soutěţe a různé jednorázové nabídky zvyšují prodeje 

zpravidla pouze krátkodobě, ale změny v obsahu nebo jeho prezentaci mají dlouhodobější dosah.
91

  

Kaţdý titul je svým obsahem unikátní, i kdyţ konkurence píše o podobných tématech a 

redaktoři poté plní funkci jakýchsi dekoratérů, kteří se snaţí zaujmout cílovou skupinu, a proto musí 

vědět, kdo jsou jejich čtenáři, protoţe tituly v čase přizpůsobují změnám čtenářských potřeb.
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3.7.5 Distribuční strategie 

 

Vydavatel má zpravidla tři moţnosti, jak dodat na trh svůj titul. Můţe si zajistit distribuci 

vlastními silami – např. kolportáţí, kdy si najme pracovníky, kteří roznášejí jeho periodikum - nebo 

tímto pověří firmu. Třetí moţnost je kombinace obojího. Volba nevhodné distribuční strategie můţe 

vydavateli způsobit náklady z neprodaných výtisků, coţ můţe mít fatální dopad. 

Dodávky na prodejní místa po celé ČR zajišťují u nás dvě společnost – Mediaprint & Kappa a 

Poštovní novinová sluţba (dále jen „PNS“). Regionální vydavatel můţe vyuţít sluţeb i jiných 

regionálně specializovaných firem. Vydavatel musí určit, jak bude tisk distribuovat na prodejní místa, 

popř. na jaké prodejní místa. Některá prodejní místa nabízí i tzv. přednostní vystavení, kde je titul 

více na očích a je proto větší pravděpodobnost, ţe si jej zákazník všimne.  

PNS distribuuje tisk celostátní i regionální na zhruba 20.000 prodejních místech v ČR. 

Provozuje také síť specializovaných prodej, coţ jsou kamenné obchody, které mají prodejní plochu 

minimálně pro 500 titulů. Tím je zajištěna dostupnost poţadovaného titulu zákazníkem. Pokud 

prodejna nemá čtenářem poţadovaný titul, můţe ho objednat.  

Mediaprint & Kappa Pregrosso distribuuje celostátní i regionální tisk na více neţ 18.000 

prodejních místech. Některé tituly distribuuje ve výhradním zastoupení tzn., ţe nikdo jiný nemá 

právo titul distribuovat. Vydavateli to můţe přinést výhody, zpravidla spojené s niţšími náklady na 

rozvoz, neboť společnost se takto snaţí zničit své konkurenty. 
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4.  Zkoumání praxe ekonomicko-právních aspektů při 
vydávání regionálního týdeníku soukromým vlastníkem 

 
 

Ekonomickou a právní problematiku vydávání periodické tisku rozvedu v této části 

na příkladu konkrétního regionálního novinového týdeníku titulu Region Opavsko. Tento titul jsem si 

vybral i z důvodu mé spolupráce při jeho uvádění na trh, kdy jsem pro něj psal články jako externí 

redaktor. 

 

4.1 Popis regionálního týdeníku Region Opavsko 

   

Region Opavsko je zpravodajský týdeník, působící od září roku 2007 a vycházející kaţdé 

pondělí odpoledne. Je zaměřen na dění z opavského regionu v oblastech politiky, sportu, ekonomiky, 

kultury i společenského ţivota a přináší pravidelně aktuální informace a seznamuje veřejnost 

s osobnostmi opavského okresu. 

 

4.2 Historie Vydavatelství Stisk 

 

Vydavatelství Stisk, s. r. o., které od září roku 2007 vydává v Opavě zpravodajský týdeník 

Region Opavsko, vzniklo v roce 2007 v Krnově a zaloţil jej Petr Strnadel a Zdeněk Jeník. Mezi 

podnikatelské činnosti této společnosti patří: 

 

 Vydavatelské a nakladatelské činnosti, 

 grafické práce a kreslířské práce, 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím, 

 maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, 

 reklamní činnost a marketing, 

 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení slouţících zábavě, 

 organizování sportovních soutěţí. 

 

V roce 2009 převedl Petr Strnadel svůj obchodní podíl na Zdeňka Jeníka, který se stal 

stoprocentním vlastníkem této společnosti. V roce 2010 převedl Zdeněk Jeník 50 % svého podílu na 

Jindřicha Grossera.  
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4.3 Právní specifika Vydavatelství Stisk 

 

Region Opavsko vydává Vydavatelství Stisk, s. r. o., se sídlem v Krnově. Jedná se tedy o 

právnickou osobu, coţ má jisté výhody oproti podnikání fyzických osob. Společnost je vlastněna 

dvěma podnikateli. Právě Zdeněk Jeník v devadesátých letech úspěšně vydával novinový titul 

Region, který byl jediným regionálním deníkem na Opavsku ve své době. S příchodem velkých 

německých mediálních firem tento titul potkal stejný osud jako ostravský Moravskoslezský den, 

který změnil vlastníka a nyní jej vydává společnost Vltava Labe Press v novinovém titulu Deník jako 

regionální přílohu svých novin. 

 

4.3.1 Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezením ve srovnání s živnostníkem 

Mezi nevýhody podnikání na základě společnosti s ručeným omezením jsou poměrně vysoké výdaje 

v souvislosti se zaloţením společnosti a poměrně obtíţnější zaloţení, přerušení a ukončení činnosti. 

Podnikatelskou činnost musí mít společnost s ručeným omezením podloţenou podvojným 

účetnictvím, kdeţto fyzická osoba vede jen daňovou evidenci. Dalším problémem je, ţe podnikatel, 

pakliţe není stoprocentním vlastníkem, nemá volnost při rozhodování. Zisk po zdanění nenáleţí 

podnikateli, ale společnosti. Mezi výhody podnikání na základě společnosti s ručeným omezením pak 

jednoznačně patří lepší přístup k úvěrům (niţší úroková míra). Další výhodou je, ţe společnost 

s ručeným omezením ručí svými závazky do výše Kč 200 000,-, kdeţto fyzická osoba ručí celým 

svým majetkem. Právnická osoba působí důvěrněji a seriózně a můţe na rozdíl od ţivnostníka 

podnikat pod libovolným názvem. 

4.4 Ekonomická specifika 

 

V této části se pokusím přiblíţit čtenářům této práce podnikatelskou činnost vydavatele 

Regionu Opavsko a podnikatelské okolí. Podnikání Vydavatelství Stisk, s. r. o., v roce 2009 je 

rozvedeno pomocí tzv. poměrové analýzy, která ukazuje poměr některých poloţek vzájemně mezi 

sebou. Soustavy ukazatelů pak ukazují rentabilitu, zadluţenost, aktivitu, nebo likviditu, které patří k 

nejpouţívanějším metodám finanční analýzy.
93
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4.4.1 Tržní struktura 

 

Týdeník Region Opavsko je opavským zpravodajským regionálním týdeníkem stejně jako 

Sedmička či příloha Deníku – Region. Titul Sedmička vydává Vydavatelství Mladá fronta a titul 

Deník vydává společnost Vltava Labe Press. Vydavatelství Stisk se tedy nenachází v monopolní 

situaci, neboť na regionální úrovni existují dva podobné tituly. Za Sedmičku navíc čtenáři neplatí, 

coţ je konkurence o to silnější. Trţní struktura opavského okresu při vydávání regionálního 

zpravodajského týdeníku je tedy oligopolní, protoţe existuje relativně málo výrobců, jejichţ výrobky 

jsou blízkými substituty. 

 

4.4.2 Příjmy Vydavatelství Stisk 

 

Vydavatelství Stisk realizuje příjmy především z prodeje reklamní plochy, řádkové inzerce, 

společenské kroniky a také z prodeje výtisků. 

 

4.4.3 Náklady Vydavatelství Stisk 

 

Vydavatelství Stisk zaměstnává jednoho šéfredaktora, mnoţství redaktorů i externích, jednu 

účetní, jednu korektorku textu a jednoho obchodníka s reklamou. Jejich mzdy pak tvoří mzdové 

náklady. Fixní náklady Vydavatelství Stisk, s. r. o., tedy představují mzdové náklady a náklady na 

chod redakce (nájemné, energie, sluţby). Variabilní náklady se odvíjí od počtu výtisků. Ty dále 

můţeme rozdělit na náklady na tisk a náklady na distribuci.  

 

4.4.4. Marketing Vydavatelství Stisk 

 

Vydavatelství Stisk si buduje silnou pozici v Opavě a jejím okolí. V roce 2010 spustilo 

kampaň „1 Kč z prodaného výtisku na charitu“. Tímto si vydavatelství buduje dobré vztahy 

s veřejností. Od roku 2010 jezdí v Opavě autobus městské hromadné dopravy s reklamou na Region 

Opavsko. Tématem reklamy je „obří prázdninová loď“. Redakce s prvňáčky ze ZŠ Šrámkova pak 

„loď“ pokřtila jako oslavu tříletých narozenin týdeníku Region Opavsko. Celá redakce včetně 

vydavatele (spoluvlastníka společnosti) byla oblečena do kostýmů pirátů.
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4.4.5 Obchodní strategie Vydavatelství Stisk 
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Do obchodní strategie Vydavatelství Stisk zcela nevidím, protoţe nejsem členem redakce, ale 

pokusím se z toho co vím z mého dřívějšího působení v redakci přiblíţit tuto problematiku co 

nejvěrněji. 

 

4.4.5.1 Strategie zvýšení příjmů z prodeje 

 

Vydavatelství Stisk rozlišuje mezi komerční (75 Kč za řádek) a soukromou řádkovou inzercí 

(25 Kč za řádek). Za soukromou inzercí povaţuje drobnou inzerci od občanů a za komerční inzerci 

povaţuje takovou, která slouţí k podnikání nebo k dosaţení zisku. Jde tedy o diskriminaci třetího 

stupně. 

  

4.4.5.2 Distribuční strategie 

 

Od pondělního poledne je Region Opavsko prodáván s pomocí kolportérů v ulicích města 

Opavy. Za prodaný výtisk obdrţí kamelot (kolportér) tři koruny, které představují pro vydavatele 

náklady. Od úterního rána je týdeník k dispozici na stáncích PNS a dalších prodejních místech v 

celém okrese města Opavy. Předplatné je organizováno prostřednictvím firmy Mediaservis. 

 

4.4.5.3 Strategie stanovení ceny 

 

Jelikoţ se týdeník Region Opavsko vyskytuje na oligopolním trhu, vydavatelství nemohlo 

stanovit cenu vyšší neţ konkurence. V době uvádění titulu na trh působila na trhu s regionálními 

zpravodajskými týdeníky dominantní společnost Vltava Labe Press, která vydávala titul Region jako 

přílohu Deníku. Vydavatelství Stisk proto zavedlo stejnou cenu jako konkurence. 

 

 

4.4.5.4 Strategie zavádění výrobku na trh 

 

Vydavatelství Stisk se rozhodlo při zavádění novinového titulu Region Opavsko doručit do 

kaţdé domácnosti v Opavě první výtisk zdarma. Tento způsob zavádění nových novin na trh se jeví 

jako nejúčinnější, protoţe nový titul získá tu nejlepší propagaci, protoţe spotřebitel (čtenář) si můţe 

produkt nejdříve vyzkoušet a na základě vlastní zkušenosti se potom rozhodnout, zda bude titul 

kupovat, ať uţ jako předplatitel nebo občasný kupující. Stejná analogie byla pouţita i pro trh inzertní. 
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Vydavatelství Stisk oslovilo potencionální inzerenty a nabídlo jim inzerci v prvním čísle zdarma 

(zřejmě ve formě nějakého balíčku např. inzerce ve třech číslech plus čtvrtá zdarma). Inzerenti  si tak 

mohli vyzkoušet, zda jejich inzerce měla kladný ohlas a pokud byli spokojeni, inzerovali dále.  

 

4.4.5.5 Strategie zvyšování podílu na trhu 

 

Strategie zvyšování podílu na trhu Vydavatelství Stisk je z velké části postaveno 

na fotografiích, které redakce uveřejňuje ve svém týdeníku. Od doby uvádění týdeníku na trh aţ 

dodnes objíţdí redaktoři základní školy opavského okresu, kde fotí děti prvních ročníků na památeční 

fotografie, které jsou uveřejněny v samostatné rubrice. Tato forma reklamy funguje docela 

spolehlivě, protoţe si výtisk koupí babičky, maminky a různí příbuzní. Noviny si však často koupí i 

ten, který je náhodně zachycen na snímku a má radost, ţe je v novinách. Proto se ve všech novinách 

fotografové snaţí zachytit co největší mnoţství lidí na snímku a zároveň musí být jednoznačně 

identifikovatelní. V zásadě platí, ţe čím více fotek, tím větší prodejnost a tím i větší podíl na trhu. 

 

4.5 Poměrová finanční analýza Vydavatelství Stisk 

4.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability zjišťují do jaké míry má podniku schopnost vytvářet nové zdroje, resp. 

dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Podnik je rentabilní tehdy, dosahují-li všechny jeho 

ukazatele rentability kladných hodnot.
95

 

 

4.5.1.1 Rentabilita celkového kapitálu  

Rentabilita celkového kapitálu posuzuje schopnost zhodnotit investovaný kapitál – jinými 

slovy s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do firmy. Výsledek vyjadřuje, jak velký čistý 

zisk získáme z jedné koruny investovaného kapitálu. 
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Tab. 4.5.1.1 Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel výsledek vzorec Výpočet 

Rentabilita celkového kapitálu 0,16 čistý zisk/celková aktiva 205/1259 

[Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vypovídá o zhodnocení vlastního kapitálu. Zjišťuje, 

zda investovaný kapitál přináší dostatečně velký výnos. Důleţité však je, aby hodnota rentability 

vlastního kapitálu byla vyšší neţ úroková míra, jinak se investorovi nevyplácí investice do podniku, 

protoţe by mohl, které stejného zhodnocení dosáhnout úroky v bance. Rentabilita vlastního kapitálu 

musí být větší neţ rentabilita celkového kapitálu a ta musí být vyšší neţ úroková míra, coţ 

Vydavatelství Stisk splňuje (viz Tab. 4.5.1.1. a Tab. 4.5.1.2).
96

 

 

Tab. 4.5.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,25 čistý zisk/vlastní kapitál 205/832 

[Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.1.3 Rentabilita tržeb 

Rentabilita trţeb vypovídá o mnoţství zisku v korunách připadající na jednu korunu trţeb. 

Nízká hodnota napovídá o špatném řízení společnosti. Vysoká hodnota zase znamená, ţe v budoucnu 

by mohla trh ovládnout konkurence niţšími cenami. Vydavatelství Stisk má poměrně nízkou hodnotu 

rentability trţeb, z čehoţ vyplívá, ţe v budoucnosti trh konkurence neovládne (viz Tab. 4.5.1.3). 

Tab. 4.5.1.3 Rentabilita trţeb 

Ukazatel Výsledek vzorec výpočet 

Rentabilita trţeb 0,04 čistý zisk/trţby 205/5294 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity udávají schopnost podniku krátkodobě dostát svým závazkům, v případě, 

ţe vzniknou neočekávané problémy. 
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4.5.2.1 Okamžitá likvidita 

Ve Spojených státech je doporučená hodnota pro peněţní likviditu v rozmezí mezi 0,9 a 1,1. 

Pro je doporučená hodnota 0,6 – 1,1, ale podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu je Českou 

republiku hodnota sníţena na 0,2 – 1,1. Peněţní likvidita tedy znamená, ţe na jednu korunu 

krátkodobých závazků připadá nejméně dvacet haléřů nejlikvidnějších finančních prostředků. 

Vydavatelství Stisk dosahuje peněţní likvidity 0,13, coţ je pod kritickou hranicí 0,2 (viz 

Tab.4.5.2.1). Znamená to, ţe na jednu korunu krátkodobých závazků připadá pouze třináct haléřů 

nejlikvidnějších finančních prostředků.
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Tab. 4.5.2.1 Okamţitá likvidita 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Okamţitá likvidita 0,13 pohotové peněţní prostředky/krátkodobé závazky 261/2066 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

 

4.5.2.2 Pohotová likvidita 

 

Optimální hodnoty pro ukazatele pohotové likvidity jsou v rozmezí 1 aţ 1,5. Znamená to, ţe 

by krátkodobé závazky neměly překročit součet objemu finančního majetku a objemu krátkodobých 

pohledávek. Vydavatelství Stisk, má však ukazatel pohotové likvidity nízké hodnoty (viz Tab. 

4.5.2.3). Znamená to, ţe krátkodobé závazky překračují součet objemu finančního majetku a 

krátkodobých pohledávek.
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Tab. 4.5.2.3 Pohotová likvidita 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Pohotová likvidita 0,48 (oběţná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky (982-0)/2066 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

 

4.5.2.3 Běžná likvidita 

 

Ukazatel běţné likvidity ukazuje kolikrát, oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Tento 

ukazatel je nejméně vypovídající, protoţe je velmi citlivý na strukturu zásob. Doporučené hodnoty 

tohoto ukazatele se pohybují mezi 1,5 aţ 2,5. Nízká běţná likvidita nutně nemusí znamenat problém, 

                                                 
97

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008. 
98

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008.  



64 

 

pokud se dostatečně rychle obrací krátkodobé aktiva. Vydavatelství Stisk nemá ţádné zásoby, proto 

je tento ukazatel nízký (viz Tab. 4.5.2.3).
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Tab. 4.5.2.3 Běţná likvidita 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Běţná likvidita 0,48 oběţná aktiva/krátkodobé závazky 982/2066 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Rozsah zadluţenosti měří právě ukazatele zadluţenosti, které vypovídají o tom, jak moc je 

společnost závislá na cizích zdrojích. Čím je hodnota ukazatele vyšší tím více je firma zadluţená. Pro 

podnik můţe být jistá míra zadluţenosti i příznivá, ale pokud je příliš velká – je kontraproduktivní. 

4.5.3.1 Ukazatel celkové zadluženosti 

S růstem tohoto ukazatele roste riziko, ţe investor (věřitel) o své investované peníze přijde. 

Proto by se měla společnost snaţit, aby toto riziko bylo co nejniţší. Vydavatelství Stisk má hodnotu 

ukazatele celkové zadluţenosti 1,64 (viz Tab. 4.5.3.1). 

Tab. 4.5.3.1 Celková zadluţenost 

Ukazatel výsledek Vzorec výpočet 

Celková zadluţenost 1,64 cizí kapitál/celková aktiva 2066/1259 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.3.2 Ukazatel zadluženosti vlastního jmění  

Tento ukazatel sleduje míru zadluţenosti vlastního jmění a má stejnou vypovídací schopnost 

jako předešlý ukazatel – tedy by měl být co nejniţší. Vydavatelství Stisk má hodnotu ukazatele 2,48. 

(viz Tab. 4.4.3.2). 

Tab. 4.4.3.2 Zadluţenost vlastního jmění 

Ukazatel výsledek Vzorec výpočet 

Zadluţenost vlastního jmění  2,48 cizí kapitál/vlastní kapitál 2066/832 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 
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4.5.4 Ukazatele aktivity 

 Následující ukazatel měří míru efektivně hospodařící firmy se svými aktivy. Má-li jich více – 

je to firmu neúčelné, protoţe vznikají zbytečné náklady na jejich drţbu. Pokud jich má nedostatek, 

přichází o výnosy, které by mohla realizovat. Tyto ukazatele měří vázanost jednotlivých sloţek 

kapitálu v jednotlivých aktivech a pasivech a také měří schopnost společnosti zuţitkovat investované 

finance.
100

 

 

4.5.4.1 Obrat celkových aktiv 

 

Tento ukazatel měří schopnost podniku vyuţívat vloţených prostředků, tzn. kolikrát se 

celková aktiva obrátí za jeden rok. Vydavatelství Stisk má obrat celkových aktiv 4,2, coţ znamená, 

ţe celkové aktiva se během roku obrátila 4,2 krát (viz Tab. 4.5.4.1). 

 

Tab. 4.5.4.1 Obrat celkových aktiv 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Obrat celkových aktiv 4,20 trţby/aktiva 5294/1259 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

4.5.4.2 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává průměrný počet dní, které společnost musí vyčkávat na zaplacení 

vystavené faktury. Vydavatelství Stisk tedy průměrně čeká více jak 49 dní na zaplacení vydané 

faktury (viz Tab. 4.5.4.2). Pokles hodnoty obratu celkových pohledávek nutně nemusí znamenat, ţe 

společnosti rychleji odběratelé splácejí své pohledávky. Při výkyvech prodejů se můţe tento ukazatel 

měnit, aniţ by docházelo k platebním změnám chování odběratelů. Přesnější sledování tohoto 

ukazatele lze to ošetřit kratšími intervaly sledování vývoje pohledávek a trţeb.
101

 

Tab. 4.5.4.2 Doba obratu pohledávek 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Doba obratu pohledávek 49,03 pohledávky/(trţby/360) 721/(5294/360) 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 
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4.5.4.3 Doba obratu závazků 

 Ukazatel doby obratu závazků udává průměrnou dobu úhrady závazků dodavatelům. Všechny 

společnosti se snaţí o to, aby doba obratu závazků byla delší neţ obrat celkových pohledávek. Doba 

obratu závazků by proto měla být vţdy delší neţ obrat celkových pohledávek, v opačném případě by 

pak docházelo k úvěrování dodavatelů. Většina firem má dobu obratu závazků i více neţ 100 dní. 

Vydavatelství Stisk má průměrnou dobu obratu závazků více neţ 140 dní a dobu obratu celkových 

pohledávek více neţ 49 dní, coţ je určitě pro společnost určitě výhodné (viz Tab. 4.5.4.3).
102

 

Tab. 4.5.4.3 Doba obratu závazků 

Ukazatel výsledek vzorec výpočet 

Doba obratu závazků 140,49 závazky/(trţby/360) 2066/(5294/360) 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 

 

4.5.5 Analýza rizika bankrotu - Tafflerův model 

 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu firmy. Pokud je jeho hodnota vyšší neţ nula, 

znamená to, ţe je malé riziko, ţe společnost zkrachuje. V případě, ţe je jeho hodnota menší neţ nula, 

znamená to poměrně velké riziko, ţe firma zkrachuje. V našem případě je hodnota kladná, znamená 

to, ţe je poměrně malé riziko, ţe Vydavatelství Stisk zkrachuje (viz Tab. 4.5.5).
103

 

  

Tab. 4.5.5 Tafflerův model 

Ukazatel hodnota vzorec výpočet 

R1 0,12 Zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 246/2066 

R2 0,48 Oběţná aktiva/cizí kapitál 982/2066 

R3 1,64 Krátkodobé závazky/celková aktiva 2066/1259 

R4 -0,42 (Finanční majetek – krátkodobé 

závazky)/provozní náklady 

(-41-2066)/5048 

Z 0,35 0,53*R1+0,13*R2+0,18*R3+0,16*R4 0,0636+0,0624+0,2952-

0,0672 

[Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Vydavatelství Stisk, s. r. o., za rok 2009] 
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5.  Závěr 

 

Ve své práci jsem se snaţil postihnout ekonomický a právní rámec při vydávání periodického 

tisku. Je tedy zřejmé, ţe vydávat periodický tisk není jednoduchá záleţitost. Je třeba splnit řadu 

poţadavků, aby vydavatel mohl tisk vydávat a pokud jej uţ vydává, musí být vydavatel neustále ve 

střehu, aby se redaktoři nedopustili ve svém článku porušení nějakého právního předpisu. Vydavatel 

tedy musí neustále kontrolovat obsah svého periodika ještě před vytištěním, neboť periodický tisk 

vydává na vlastní zodpovědnost. 

Vydavatel nejen, ţe musí být znalý právních aspektů svého podnikání, ale musí být také 

schopný ekonom a zvládat marketingovou komunikaci, protoţe celá vydavatelská činnost není nic 

jiného neţ práce s veřejným míněním – o světě, o politice, ekonomice, vědě, kultuře apod. Proto by 

vydavatel měl hlavně budovat dobré jméno svého periodika - značku, která bude zárukou jistého 

obohacení z četby. 

  V předchozím textu bylo zmíněno, ţe je téměř nemoţné, aby vedle sebe existovaly pararelně 

dvoje regionální noviny. Není však zázrak, ţe Deník a Region Opavsko se mohou v Opavě uţivit, ale 

spíše dobře zvládnuté podnikatelské úsilí Zdeňka Jeníka, který měl s vydáváním novin v Opavě jiţ 

zkušenosti. Zaměstnal kvalitní redaktory, které přetáhl na svou stranu právě z Deníku a věděl, ţe 

budovat nové regionální noviny je běh na dlouhou trať. Cílem práce bylo zjistit, jestli je moţné, aby 

malé soukromé vydavatelství či ţivnostník dokáţe obstát na trhu. Odpověď je kladná, dokáţe, ale 

nebude dosahovat velkého zisku. Pokud vydavatel sleduje i jiné zájmy neţ zisk, třeba společenskou 

prestiţ či vliv v regionu, můţe se spokojit i s malou mírou zisku, nebo noviny dotovat z jiných 

podnikatelských aktivit. 

   



68 

 

Seznam použité literatury 

 

a) Knihy 

ALISON, A; OWERS, J.; CARVETH, R.; HOLLIFIELD, C.; GRECO, A.  Media Economics: 

Theory and Practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. 301 s. 

ISBN 80-247-0254-1. 

 

DOYLE, G. Understanding Media Economics. 1th ed. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002. 

184 s. ISBN 978-1-4129-3186-1. 

 

HOŘEJŠÍ, B.; MACÁKOVÁ, L.; SOUKUP, J.; SOUKUPOVÁ, J. Mikroekonomie. 3. vyd. Praha: 

Management Press, 2002. 548 s. ISBN  80-7261-061-9. 

 

KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 

80-7179-321-3. 

 

MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007. 447 s. ISBN 978-80-

7367-338-3. 

 

MRKVIČKA, J; KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přepr. vyd. Praha: ASPI – Wolters 

Kluwer, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2. 

 

NAGL, T.; HOLDEN, R. The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitable. 

4th Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005. 396 s. ISBN: 0-13-026248-X. 

 

PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; BERGH, J. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 

2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 

 

ROZEHNAL, A. Mediální zákony: komentář. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7357-

304-1. 

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 120 s. 2008. ISBN 978-

80-247-2481-2. 

 



69 

 

SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Praha: Computer Press, a.s., 152 s. 2008. ISBN 

978-80-251-1830-6. 

  

b) Tištěné periodické publikace 

ČERNÝ, M. Webové prezentace na síti Internet z pohledu tiskového zákona a autorského zákona, 

Právo a podnikání, 2003, roč. 7, č. 2, ISSN 1210-4922. 

 

c) Internetové zdroje 

Březina vyhrál spor o souloţ s kreslíři Reflexu. Prvnizpravy [online].  2010 [cit. 2010-12-13]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/brezina-vyhral-spor-o-souloz-s-kresliri-reflexu/>. 

 

ČULÍK, J. Policie zatkla a obvinila redaktora britských listů Tomáše Pecinu. Britské listy [online]. 

2001 [cit. 2001-12-7]. Dostupný z WWW: 

<http://blisty.cz/art/9435.html>. 

 

ČULÍK, J. Pozor na ztrátu svobody projevu. Britské listy [online]. 2001 [cit. 2001-10-25]. Dostupný 

z WWW:  

<http://www.blisty.cz/art/9061.html>. 

 

ČULÍK, J. Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR.  Britské listy [online]. 2002 

[cit. 2002-01-21]. Dostupný z WWW: 

<http://blisty.cz/art/9694.html>. 

 

ČULÍK, J. Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí. Britské listy [online]. 2002 [cit. 

2002-01-04]. Dostupný z WWW:  

<http://blisty.cz/art/9590.html>. 

 

CHALOUPKOVÁ, H. Karel Březina porazil Zeleného Raula. Reflex reaguje. Reflex [online]. 2010 

[cit. 2010-12-14]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.reflex.cz/clanek/dokument/39732/karel-brezina-porazil-zeleneho-raoula-reflex-

reaguje.html>. 

 



70 

 

DIVÍŠEK, M. Nečas v ohroţení, kauza drobil padá i na něj. Deník [online].  2010 [cit. 2010-12-17]. 

Dostupný z WWW:  

<http://pardubicky.denik.cz/z_domova/necas-v-ohrozeni-kauza-drobil-pada-i-na-nej.html>. 

 

Heleně Vondráčkové vyloupili popelnici. Novinky [online].  2004 [cit. 2004-07-16].  Dostupný 

z WWW:  

<http://www.novinky.cz/koktejl/36239-helene-vondrackove-vyloupili-popelnici.html>. 

 

Janek Kroupa: Nahrávky nejsou jen dvě, další budou následovat.  Parlamentní listy [online]. 2010 

[cit. 2010-12-15].  Dostupný z WWW: 

<http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/183748.aspx>. 

 

Kalendárium: 27 října. České noviny [online]. 2010 [cit. 2010-10-26].  Dostupný Z WWW: 

<http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/kalendarium-streda-27-rijna/547517&id_seznam=6499>. 

 

KOUKAL, J. Úřad: Náhubkový zákon bude moţné porušit, bude-li to ve veřejném zájmu. Novinky 

[online]. 2009 [cit. 2009-04-15].   Dostupný z WWW: 

<http://www.novinky.cz/domaci/166433-urad-nahubkovy-zakon-bude-mozne-porusit-bude-li-to-ve-

verejnem-zajmu.html>. 

 

PŘIBÁŇ, J. Přibáň Jiří: O militantní demokracii a svobodě projevu. Novinky [online]. 2010 [cit. 

2010-04-28]. Dostupný z WWW:  

<http://www.novinky.cz/kultura/salon/198295-jiri-priban-o-militantni-demokracii-a-svobode-

projevu.html>. 

 

Redakce pokřtila s dětmi novou loď. Region Opavsko [online]. 2010 [cit. 2010-09-07]. Dostupný 

z WWW: < http://www.skola-opava.cz/clanky/Pirati.pdf>. 

 

ŠTŮSEK, M. Rath prohrál spor s Reflexem i podruhé. Hitler nevadí. Aktuálně [online].  2010 [cit. 

2010-09-30]. Dostupný z WWW:  

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=678709>. 

 

http://pardubicky.denik.cz/z_domova/necas-v-ohrozeni-kauza-drobil-pada-i-na-nej.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/183748.aspx
http://www.novinky.cz/domaci/166433-urad-nahubkovy-zakon-bude-mozne-porusit-bude-li-to-ve-verejnem-zajmu.html
http://www.novinky.cz/domaci/166433-urad-nahubkovy-zakon-bude-mozne-porusit-bude-li-to-ve-verejnem-zajmu.html


71 

 

Vesecká a spol. vyhráli kauzu justiční mafie. Benešová se musí omluvit. Lidové noviny [online]. 

2011 [cit. 2011-02-08]. Dostupný z WWW:  

<http://www.lidovky.cz/vesecka-a-spol-vyhrali-kauzu-justicni-mafie-benesova-se-musi-omluvit-1jq-

/ln_domov.asp?c=A110208_150508_ln_domov_hs>. 



72 

 

Seznam zkratek 

 

apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

corp. - corporation 

č. - číslo 

ČSSD - Česká strana sociálně 

demokratická 

ČR  - Česká republika 

DPH - daň z přidané hodnoty 

HDP - hrubý domácí produkt 

KSČM - Komunistická strana Čech 

a Moravy 

mld. - miliarda 

např. - například 

Sb. - sbírka 

ODS  - Občanská demokratická strana 

obr. - obrázek 

odst. - odstavec 

písm. - písmeno 

par. - paragraf 

popř. - po případně 

resp. - respektive 

s. r. o. - společnost s ručeným 

omezením 

tj. - to je 

ust. - ustanovení 

tab.  - tabulka 

tzn. -  to znamená 

tzv. - takzvaný 

ÚOOÚ  - Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

USA - Spojené státy americké 

USD - americký dolar 

zák. - zákon 
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