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1 Úvod 

Jen těžko bychom si dokázali představit den bez médií, ovlivňují nás přímo i 

zprostředkovaně. Mají moc utvářet a formovat názory společnosti, aniž bychom si to mnohdy 

uvědomovali. Někteří z nás jim bezmezně věří, jiní jsou vůči nim kritičtí. Přesto jsou to právě 

média, díky kterým se dozvídáme o událostech z domova i ze zahraničí. Málokdo si však 

uvědomuje, že za většinou zpráv, které jsou denně produkovány, stojí tiskové agentury, které 

dodávají informace nejen mediálním kolosům, ale také jednotlivcům. 

Tiskovým agenturám se mnohdy přezdívá noviny novin, to proto, že jsou hlavním 

zdrojem zpráv pro média, které jejich služby využívají různými způsoby. Některá zprávy 

přebírají v plném znění, jiná na sdělení pouze odkazují nebo zprávu změní k obrazu svému. 

V posledních letech jsou tiskové agentury pod velkým tlakem, jejich přímým 

konkurentem se stal internet, především sociální sítě. Čtenář je zvyklý na neustálý přísun 

nových informací, což nutí agentury produkovat téměř neustále.  Jejich hlavní výhodou oproti 

internetu by měla být především kvalita a věrohodnost zpráv. To ovšem záleží na samotné 

agentuře, ty nejúspěšnější dnes fungují na komerční bázi a jsou nezávislé na státu.  

Proto jsem se rozhodla, že svou práci zaměřím na transformaci České tiskové 

kanceláře, která od svého vzniku prošla řadou změn a proměn. Její přeměna ze státní agentury 

do dnešní podoby veřejnoprávní instituce se neobešla bez chyb a omylů, nicméně přesto 

všechno dnes patří mezi nejúspěšnější evropské tiskové agentury. Její heslo zní: spolehlivost 

– rychlost – nezávislost. Od toho se odvíjí samotná produkce agentury, nepřetržitý provoz  

a vysoká kvalita zpráv.  

Cílem mé práce je popsat a zhodnotit činnost České tiskové kanceláře v prostředí 

českého mediálního trhu. K naplnění tohoto cíle bylo stanoveno několik dílčích cílů, a to, 

popsat transformaci české ekonomiky s jejími důsledky na transformaci ČTK a zhodnotit 

přeměny státní tiskové agentury na Českou tiskovou kancelář. Protože samotná transformace 

je dosti rozsáhlé téma, soustředila jsem se pouze na určité oblasti, které dle mého názoru 

nejvíce přispěly k samotné přeměně médií na veřejnoprávní nebo komerční instituce. Samotná 

transformace ČTK je velmi zajímavé téma, kterému dle mého názoru nebyla věnována 
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dostatečná pozornost, proto jsem se také setkala s nedostatkem materiálů a informací. Pro 

zhodnocení současné pozice a postavení České tiskové kanceláře jako veřejnoprávní instituce 

nezávislé na státu mi posloužily především výroční zprávy, které obsahují potřebná fakta a 

informace.  

Práce je rozčleněna do tří základních kapitol. První z nich se zabývá samotnou 

transformací médií, včetně České televize a Českého rozhlasu. Zde jsem se zaměřila na 

fungování médií před rokem 1989, jejich přeměnu na veřejnoprávní instituce a současné 

postavení. Svou pozornost věnuji také samotné ekonomické transformaci, která umožnila 

vznik svobodných médií a jejich případnou privatizaci. S tím souvisí také transformace 

politické scény a společnosti, kterou jsem v práci jen nastínila, protože hlavní cíl této práce je 

zaměřený především na Českou tiskovou kancelář a její transformaci na médium veřejné 

služby. 

Druhá část podrobně popisuje samotnou transformaci České tiskové kanceláře. 

V práci nastíním vznik Československé tiskové kanceláře, abych čtenáři přiblížila situaci, 

která ovlivnila celkový vývoj agentury. Následně se zaměřím na samotnou transformaci 

agentury, její odstátnění, rozdělení na českou a slovenskou část, samotný vznik veřejnoprávní 

instituce, která je výjimečná svým postavením především proto, že na rozdíl od České 

televize a Českého rozhlasu nepřijímá koncesionářské poplatky, přesto je však odpovědná 

vládě a veřejnosti. Zaměřím se také na personální změny po roce 1989, hospodaření, změnu 

právní legislativy a otázku možné privatizace agentury. 

Poslední kapitolu věnuji současnému postavení ČTK na mediálním trhu. Popíši 

především její fungování, hospodaření a změny, kterými musela projít, aby se stala 

konkurenceschopnou a úspěšnou tiskovou agenturou, která je zcela nezávislá na státu  

a hospodaří jen s vlastními prostředky. 
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2 Transformace české společnosti 

2.1. Transformace společnosti 

 O situaci po roce 1989 jsme si zvykli hovořit jako o transformaci společnosti. Ať už 

samotnému aktu, který tento proces spustil, říkáme jakkoliv (revoluce, puč, převrat atd.), jde 

především o zahájení procesu, který v sobě nese odlišné obsahy než ty, které byly vlastní 

reálně socialistické společnosti. Obsah a smysl změn spojených se změnou režimu v 

postkomunistické Evropě vystihl už v roce 1990 Raplh Dahrendorf, který specifikoval 

zacílení nestálých změn i jejich rozhodující fáze.
1
 

 Změny hodnotových struktur jsou jednou ze součástí transformačního procesu, 

jednou z podmínek jeho naplňování a jedním z výsledků konkrétní podoby jejího průběhu. 

Tvorba a vývoj hodnot ve společnosti má svá pravidla a důvody. Jde především o přiznání 

existence specifických hodnot každému sociálnímu subjektu. Vychází z důležitosti naučeného 

při tvorbě hodnot, především v období adolescence. Tento základ hodnotových struktur pak 

mají jednotlivci tendenci uchovat si po celý svůj život. Vysoká rezistence většiny 

interiorizovaných hodnot vůči změnám v nabídce nových hodnot je přijímána jako fakt a jde o 

jakousi obrannou reakci. Hlavně však může vyústit v stav anomie, taková změna je velmi 

riskantní, proto se jí bráníme. 

 Výsledkem obvykle je, že se bráníme resocializaci tím, že se snažíme nové 

podmínky převádět do podob, které lze vyložit jako konvenující s hodnotami, které jsme 

přijali ve svém dosavadním životě za vlastní. Obava z resocializace je vyšší než ochota 

začlenit nové vlivy a požadavky do zabudovaných hodnotových rámců. Dokud nejsme 

donuceni změnit přijaté hodnoty, dotud se snažíme o to, abychom nové nabídky hodnot 

přetavili do podoby, která bude zapadat do dříve přijatých hodnot.
 2

 

 Poznatky o vývoji hodnotových struktur před rokem 1989 ukazují, že na prvním 

místě žebříčku se vyskytovaly hodnoty spojené s uzavíráním se především do rodiny, se 

                                                 
1
 Dahrendorf mluví o moderní společnosti obecně, uvádí jako její tři rozhodující fáze: volný trh, občanské 

svobody, demokracii a sociální stát. DAHRENDORF, Ralf. Transformace. [online]. Praha, 2010 [cit. 2012-03-

19]. Dostupné z: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/t/transformace/2transform 

ace.html. 
2
 PRUDKÝ, Libor. Tehdy a Teď, Česká společnost po 20 letech. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, 165 s. 
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sociální konformitou a jasným oddělováním soukromého a veřejného. Nicméně nyní nelze 

říci, že by hodnotové struktury spojované s posilováním cest k otevřené společnosti byly 

vlastní většině společnosti. Spor mezi těmito hodnotovými strukturami je hluboký, 

dlouhodobý a určí stav hodnotové nestability v budoucím období.
3
 

2.2. Ekonomická transformace 

Československá ekonomika byla zatížena řadou deformací. Tato negativa byla 

různého charakteru, od celkového fungování ekonomiky přes její uzavřenost až po nastavení 

institucionálního prostředí. Československá ekonomika byla řízena centrálně a stejně byla 

plánována i výroba. V hospodářství prakticky neexistovala konkurence, míra státní kontroly 

byla obrovská a nedávala téměř žádnou možnost pro vlastní iniciativu. S centrálním 

plánováním souvisela také monopolizace ekonomiky. Podniky a managment neměly zájem na 

zlepšování kvality své produkce, protože co se vyrobilo, se také prodalo. Neexistoval 

konkurenční tlak, který by vedl k technologickému zlepšení.
4
 

Po roce 1989 proběhly úvodní změny politických, ale i ekonomických procesů 

poměrně rychle a bezkonfliktně. Vznikly nové politické strany a na počátku léta 1990 

proběhly první demokratické volby. Tento rok odstartoval ekonomickou transformaci. 

Většině obyvatel byly zřejmé nedostatky předchozího systému a panovala všeobecná shoda o 

snaze přiblížit československou ekonomiku vyspělým tržním ekonomikám. Mezi ekonomy a 

politiky panovala většinová shoda o směřování hospodářství k tržnímu systému.  Po řadě 

diskuzí se prosadila strategie ekonomické reformy liberálně ekonomického typu.
5
  

Byla provedena řada změn, některé z nich byly časově náročné, jednalo se především 

o cenovou liberalizaci, liberalizaci zahraničního obchodu, uvolnění možnosti zakládat nové 

podniky, odstranění subvencí, vznik kapitálových a finančních trhů, nebo legislativní 

zrovnoprávnění všech forem vlastnictví. Naopak vybudování nového právního řádu nebo 

změna soudního systému byly dlouhodobé úkoly. První ucelený projekt přechodu k tržní 

ekonomice byl vypracován Hospodářskou radou ČR pod vedením Františka Vlasáka, 

obsahoval relativně pomalejší tempo transformace, standardní metody privatizace a aktivní 

                                                 
3
 PRUDKÝ, Libor. Tehdy a Teď, Česká společnost po 20 letech. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, 165 s.  

4
 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky 1989 – 2004. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck. 2006, 304 s. 

5
 PETŘÍČEK, Václav. Vývoj investičního prostředí v České republice.  Praha: Corona. 2003, 108 s.  
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strukturální politiku. 
6
 Druhý projekt byl předložen krátce poté a kladl důraz na rychlost 

reforem, cenovou liberalizaci, liberalizaci zahraničního obchodu a devalvaci koruny. 

Rok 1990 byl reálně rokem přípravným a základní reformní kroky byly uskutečněny 

až následující rok. V roce 1990 byly přijaty zákony o soukromém podnikání, o akciových 

společnostech a o státním podniku, v tom samém roce vznikla také dvoustupňová bankovní 

soustava. Pro ekonomickou transformaci je důležité datum 1. ledna 1991, kdy se odehrály 

zásadní liberalizace cen i obchodu. Cenová liberalizace byla centrem celého transformačního 

procesu, a pokud měly trhy fungovat, bylo zcela nezbytné, aby ceny poskytovaly relevantní 

informace. Souběžně s touto liberalizací došlo k uvolnění zahraničního obchodu, což mělo za 

cíl zvýšit nabídku pro domácnosti i firmy a vytvořit konkurenci pro domácí monopoly.
7
 

Od ledna 1991 se datoval také počátek privatizace, který započala tzv. malá 

privatizace. Šlo o proces, kdy byly v aukcích draženy především malé podniky jako 

restaurace nebo obchody. Posléze byla zahájena tzv. kupónová privatizace, která spočívala 

v převodu majetku na občany. V roce 1991 byl přijat obchodní zákoník, živnostenský zákon a 

zákon o ochraně hospodářské soutěže, byly zaručeny občanské a politické svobody. Rok 1993 

byl především ve znamení rozdělení státu, ke kterému došlo 1. ledna. Toto rozdělení sebou 

neslo celou řadu hospodářských nákladů a zbrzdilo oživení ekonomiky. V tomto roce došlo 

také k ukončení malé privatizace. Státní rozpočet byl na konci roku vyrovnaný, což byl 

v regionu střední a východní Evropy výjimečný výsledek. V České republice se tedy 

ekonomická transformace jevila jako úspěšná, především na makroúrovni, kde se podařilo 

stabilizovat ekonomiku a dosáhnout hospodářského oživení.  Toto transformační období bylo 

rozhodující etapou přeměny celé společnosti k tržním podmínkám.
8
 

2.3. Transformace českých médií 

V sociologické a ekonomické literatuře zaměřené na postkomunistickou transformaci 

jsou média zcela neprávem jedním z opomíjených témat. Na institucionální rovině se 

proměna mediálního systému dá chápat jako proces přetváření institucí zděděných z období 

                                                 
6
 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky 1989 – 2004. Praha: C. H. Beck. 2006, 304 s. 

7
 KLAUS, Václav a Vladimír TOMŠÍK. Makroekonomická fakta české transformace. Brno: NC Publishing a.s. 

2007, 140 s.  
8
 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky 1989 – 2004. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck. 2006, 304 s. 
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před rokem 1989 spojený se zaváděním nových institucí, mnohdy přejatých ze západních 

společností, jehož výsledná podoba je silně závislá na dalších dvou institucionálních polích, 

která se jeví jako podstatná pro způsob fungování médií v zavedených demokraciích – 

politice a trhu. 
9
 

Zásadní úloha připadla legislativním a exekutivním orgánům státu, které jsou 

zodpovědné za proměnu právního rámce, v němž se činnost médií dnes odehrává. 

Transformace mediálního systému po roce 1989 způsobila v prvé řadě radikální proměnu 

politické ekonomie médií, ve které se rozhodujícím prvkem stala soukromě vlastněná média 

chápána jako ekonomické subjekty, jejichž prvořadým cílem je přinášet zisk.
10

 

Ustanovení a otevření mediálního trhu nejdříve domácím a posléze i zahraničním 

hráčům a vytvoření konkurenčního prostředí k provozování mediálních aktivit byly hlavní 

procesy, které se prosadily díky podpoře vládnoucích politických stran, zejména těch 

pravicových, které byly u moci do roku 1997, nátlaku domácích soukromých společností a 

také vnějšímu tlaku ze strany velkých společností operujících na globálním mediálním trhu.
11

 

Zatímco počáteční vývoj v mediálních sférách postkomunistických zemí, které jsou 

dnes členy EU, se nesl ve znamení extrémní demonopolizace a fragmentace, druhou fázi 

naopak představuje koncentrace vlastnictví, často v rukou zahraničních investorů.
12

  

V rovině institucionální proběhla mediální transformace dobře. Podařilo se právně 

zakotvit základní principy, byla obnovena svoboda slova, tisku a vyjadřování, ústavně byla 

zaručena nezávislost médií na politické moci. Na straně druhé ani formální zákonné záruky 

nezaručují plné využívání těchto práv a svobod. Institucionální reforma mediální sféry 

zahrnovala dva současně probíhající kroky: 

1. Zavedení duálního mediálního systému běžného v západních zemích, tj. obnovení 

soukromého vlastnictví, privatizace části státem vlastněných médií, nebo jejich transformace 

                                                 
9
 JIRÁK, Jan a Barbara KöPPLOVÁ. Média dvacet let poté. Praha: Portál. 2009, 384 s. ISBN 978-80-7367-446-

5.  
10

 KONČELÍK, Jakub a Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20.století. Praha: Portál. 2010, 

344 s.  
11

 PRUDKÝ, Libor. Tehdy a teď. Česká společnost po 20 letech. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, 165 s.  
12

 NEŠPOR, Zdeněk a Jiří VEČERNÍK. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České 

republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2006, 278 s.  
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na média veřejnoprávní; 

2. Vytvoření nového regulativního rámce pro fungování mediálního systému.
13

 

V České republice vznikl smíšený model dohledu nad veřejnoprávními a 

soukromými médii. Jednalo se o ustanovení Rady České televize a Rady Českého rozhlasu v 

roce 1991 a Rady pro rozhlasové a televizní vysílaní v roce 1992, ve stejném roce vznikl také 

kontrolní orgán České tiskové kanceláře – Rada ČTK.
14

 

Obnovení svobody projevu a nástup tržní ekonomiky byly dva hlavní faktory, které 

ovlivnily proměnu mediální scény v České republice po listopadu 1989. Veškerý periodický 

tisk je dnes v soukromém vlastnictví, nepočítáme-li poměrně nevýznamná periodika. První 

léta ekonomické reformy provázelo vysoké zvýšení výdajů ekonomicky činných subjektů na 

reklamu, která se stala důležitým zdrojem financování médií. Reklamní příjmy se u množství 

médií staly náhražkou za zrušené dotace, které přestaly být s výjimkou dotací pro vybraná 

periodika poskytovány již v roce 1991. Česká tisková kancelář pobírala účelové dotace od 

státu až do roku 1996. Česká republika je zemí s minimálními restrikcemi týkajícími se 

vlastnictví tištěných médií. To je podpořeno i postojem kontrolních orgánů a jejich 

judikaturou.
15

 

 

Vznikly zde dvě základní transformace, politická a technologická. Ty se odehrály ve 

středovýchodní Evropě po roce 1989, mají své ekonomické a sociální aspekty v takovém 

rozsahu, že je možné mluvit o určité politicko-ekonomicko-sociální transformaci a určité 

technologicko-ekonomicko-sociální transformaci. První byla určována politiky, druhá 

technologiemi. Procesy desovětizace, demokratizace, pluralizace, privatizace a marketizace 

byly typické pro první, zatímco digitalizace, telematizace a globalizace byly typické pro 

druhou. Proces politické transformace ve státech západní Evropy chybí, zůstává tak pouze 

transformace technologická, která navíc neměla takovou intenzitu jako ve středovýchodní 

Evropě, kde byly technologie v roce 1989 na podstatně horší úrovni. K tomu jako třetí faktor 

                                                 
13

 KONČELÍK, Jakub a Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20.století. Praha: Portál. 2010, 

344 s.  
14

 Zákon č.468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílaní a Zákon č. 103/1992 Sb., o radě 

České republiky pro rozhlasové a televizní vysílaní s účinností od 5. března 1992. 
15

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1996. [online]. 2012 

[cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t017000a.htm. 
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přistupuje stále sílící globalizace, která se stává stále zjevnější skutečností.
16

 Několik silných 

mediálních skupin postupně přebralo kontrolu nad expandujícími médii a trhem volného času 

zahrnujícím televizi, rozhlas, periodický tisk, vydávání knih, nová online média, 

kinematografii a divadla. 

 

2.4. Média jako objekty vlivu 

 

Média jsou nejen objekty, ale často i mimořádně vlivnými aktéry společenských 

proměn. Provádějí selekci a nabízejí určité soubory hodnotových orientací a schémat jednání 

jako obzvláště žádoucí a hodné napodobení, působí jako nezanedbatelný činitel hodnotové 

proměny celé společnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit onu funkci médií, 

bezprostředně důležitou pro proces transformace, nakolik je procesem institucionální a 

kulturní změny, jíž je šíření modelů institucí a kulturních vzorců, které jsou do společnosti 

přejímány z jiných prostředí nebo v ní tvořeny z vlastních zdrojů.
17

 

 

Média jsou významnými aktéry sociální přeměny tím, že celá transformace je nejen 

reálným procesem odehrávajícím se ve společnosti, ale také virtuálním projevem 

inscenovaným na televizní obrazovce, na stránkách novin a v politické symbolice obecně. 

Tato skutečnost médiím propůjčuje moc institucí, které mohou poskytovat potřebnou podporu 

politickým a ekonomickým lídrům transformace, a mohou tudíž samy ovlivňovat, co a jak je 

podáváno veřejnosti jako žádoucí. Tuto svou moc mohou média zneužívat, pokud se chovají 

jako ekonomická zájmová skupina vlastníků nebo ji mohou využívat legitimně, pakliže 

působí jako fórum, na němž se artikulují hlasy veřejnosti.
18

Před rokem 1989 podléhaly 

veškeré informační zdroje, s nimiž novinář pracoval, mocenské kontrole. Během normalizace 

měla výsadní postavení v oblasti zpracování informací, jejich šíření a obchodu s nimi ČTK.
19

 

 

 

                                                 
16

 OBP. Media system in Poland. An Overwiew of Transformation.  [online]. 2005 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: 

www.obp.pl/03-raport/2001/media_system_in_poland.htm. 
17

 NEŠPOR, Zdeněk a Jiří VEČERNÍK. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České 

republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2006, 278 s.  
18

 NEŠPOR, Zdeněk a Jiří VEČERNÍK. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České 

republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2006, 278 s.  
19

 KONČELÍK, Jakub a Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20.století. Praha: Portál. 2010, 

344 s.  
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2.5. Vznik propagandistických tiskových agentur Orbis a Palach Press 

 

Tisková agentura Orbis byla založena v roce 1977. Svou činností navázala na 

stejnojmenné nakladatelství a vydavatelství, založené E. Benešem. Zakladatelem tiskové 

agentury Orbis byla Československá společnost pro mezinárodní styky. Orbis byl formálně 

společenskou nevládní organizací, režim ji však využíval zejména pro propagandistické 

působení v zahraničí, kde měla její produkce šířit informace o úspěších reálného socialismu. 

Agentura byla fakticky řízena ÚV KSČ, vydávala propagační a informační materiály, knihy, 

periodika i jednotlivé články a následně je distribuovala zahraničním médiím, agenturám i 

krajanským organizacím. Pro krajany v zahraničí vydávala v češtině například časopis 

Československý svět a v němčině časopis Socialistické Československo. Spolupracovala s 

obdobně zaměřenými agenturami východního bloku – sovětskou APN, polskou Interpress, 

bulharskou Sofiapress a Panoramou z tehdejší NDR.
20

 Neoficiální postavení Orbisu bylo 

vyjádřeno v tom, že jako tisková agentura působila po právní stránce jako podnik, měla 

ovšem charakter informačního zařízení.
21

 

Agentura byla řádně zaregistrována v podnikatelském rejstříku, přičemž její činnost 

byla kryta příspěvkem ze státního rozpočtu. S plnou právní subjektivitou agentura fungovala 

až do roku 1990. 

Usnesením vlády ČSFR z května 1990 byla agentura začleněna do organizační 

struktury Československého rozhlasu, pozbyla tak svou právní subjektivitu. Posléze byla 

k 31. 12. 1992 zákonem č. 517/1992 agentura zrušena.
22

 

V roce 1975 v Londýně byla Janem Kavanem založena tisková a literární agentura 

Palach Press. Hlavním cílem agentury, která existovala až do roku 1990, bylo zajišťovat pro 

západní a exilová média pravidelně a rychle informace o aktivitách nezávislých iniciativ a 

perzekuci opozice. V rámci spolupráce se západními médii agentura překládala do angličtiny 

                                                 
20

 KONČELÍK, Jakub a Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20.století. Praha: Portál. 2010, 

344 s.  
21

 HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Novinář. 1983, 187 s. 
22

 SPOLEČNÁ ČESKO – SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA. Federální shromáždění 

České a Slovenské federativní republiky: Iniciativní návrh poslanců Jana Nováka a Libora Kostyi. [online]. 

Praha, 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992fs/tisky/t0120_00.htm. 
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dokumenty Charty 77.
23

 

2.6. Tištěná média do roku 1989 

Nejvýraznější zásahy do struktury a fungování systému vydávání periodického tisku 

se odehrály hned na začátku normalizace. Aby se režimu podařilo tištěná média mocensky 

stabilizovat, přistoupil vedle personálních čistek i k zákazům vydávání desítek titulů, což se 

nejvíce dotklo časopisecké produkce.
24

 

Během let 1968 – 1971 bylo zrušeno celkem 156 úředně registrovaných periodik. 

Proměnu struktury tištěných médií na počátku 70. let lze nejlépe doložit na statistických 

datech o poklesech počtu titulů. Počty deníků zůstaly v zásadě beze změny. Výrazně však 

klesl počet týdeníků a měsíčníků. Základem systému zůstal tzv. ústřední tisk (tedy celostátně 

vydávaná periodika), vedle něj vycházely také regionální tituly. V kategorii tzv. Ústředního 

tisku vycházelo šest celoplošných deníků: Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, 

Mladá fronta, Práce, Zemědělské noviny, Obrana lidu, Československý sport. Vydavateli 

těchto titulů byly buď politické strany nebo tzv. dobrovolné společenské organizace nebo 

státní orgány. 

Celý systém vydávání periodického tisku dozoroval ÚV KSČ a jemu podřízené 

složky. V roce 1987 byl přijat dokument nazvaný Uplatňování leninské zásady otevřené 

informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí. Faktické projevy uvolnění v médiích 

byly však velmi pomalé.
 
 Některé segmenty trhu zůstávaly nepokryty, protože neodpovídaly 

marxisticko – leninské žurnalistické teorii o ideově výchovné funkci tisku- například bulvární 

a erotické tituly.
25

 

Zaměření jednotlivých periodik bylo různé. Některá média měla charakter spíše 

informačního bulletinu – například Informace o Chartě 77. Nejznámějším a nejmasověji 

šířeným všeobecným zpravodajsko – publicistickým titulem ze sklonku totality byly 

samizdatové Lidové noviny. Vydávání specializovaných periodik zahájil vznik revue 
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344 s.  



15 

 

Spektrum v roce 1977. Původní ambicí tvůrců bylo vydávat názorově i autorsky otevřený 

měsíčník, který bude dosažitelný čtenářům po celé zemi. Na specifické čtenářské publikum 

byla zacílena undergroundová periodika. Jedním z nejvýznamnějších bylo Vokno. Výrazný 

nárůst samizdatových periodik vyvolala Charta 77 a až do pádu režimu průběžně přibývaly 

další a další tituly. Vedle samizdatu tvořily druhou informační a komunikační alternativu k 

oficiálním médiím média exilová, která byla vydávána ve svobodném světě. Zvláště od 

přelomu 70. a 80. let se spolupráce disidentů a exulantů na poli informačním prohloubila.
26

 

2.7. Televize a rozhlas do roku 1989 

 Československý rozhlas patřil k nejvlivnějším médiím především díky svému 

vysílání, které přinášelo informace nejrychleji ze všech tehdy existujících médií. I proto se jej 

normalizační moc snažila dostat co nejrychleji pod svou kontrolu a učinit z něj poslušný 

propagandistický nástroj. 

 Z televize se za normalizace díky výrazně rostoucí sledovanosti stalo nejvlivnější 

médium, které posloužilo jako opora totalitní moci. Tomu odpovídala i pozornost, kterou jí 

věnovalo nové stranické a státní vedení. 70. léta znamenala pro televizi nejen personální 

čistky, ale také výstavbu nového sídla na Kavčích horách, zahájení druhého programu a 

posléze i barevné vysílání na obou programech. Veškerá zpravodajská a publicistická tvorba 

podléhala přísné stranické kontrole, kádrově prověřování byli nejen zaměstnanci televize, ale 

i externí spolupracovníci. To proto, aby byla zcela eliminována možnost, že by se ve vysílání 

objevily “nežádoucí osoby” či texty. Základem tvorby celého televizního programu byly tzv. 

ideově tematické plány, které schvalovala ideologická komise ÚV KSČ. Při tvorbě programu 

vedení ČST spolupracovalo jak s ministerstvem vnitra, tak s ministerstvem národní obrany.
27

 

2.8. Vytvoření právní legislativy pro vznik veřejnoprávních médií 

 Odstátnění v zásadě probíhalo ve dvou hlavních úrovních. První bylo vytvoření nové 

mediální legislativy, která měla zajistit oddělení médií a státu de iure, druhou představovalo 

faktické osamostatnění mediálního provozu od vlivu státního a stranického aparátu KSČ. Po 
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roce 1989 nebyl právní systém Československé socialistické republiky nahrazen najednou 

systémem jiným, adoptovaným na podmínky tržního prostředí.
 28

 Vznikla tak nutnost 

adaptovat právní normy, které prakticky bez vyjímky měly své kořeny v odlišném minulém 

společensko – politickém systému, na prostředí tržní ekonomiky a dále je systematicky 

doplňovat novelizacemi. 

 Obecný legislativní rámec pro fungování médií vytvořil ústavní zákon č. 23/1991 Sb. 

Ústavní zákon ze dne 9. ledna 1991, kterým se součástí ústavy stala Listina základních práv a 

svobod. Článek 17 Listiny základních práv a svobod zakotvil svobodu projevu a právo na 

informace.
29

 

 Pro další vývoj médií bylo důležitých zejména několik úprav přijatých v první fázi 

transformace. V březnu 1990 tehdejší Federální shromáždění přijalo zákon č. 86/1990 Sb.,
 

30
tato novela tiskového zákona označila cenzuru za nepřípustnou a umožnila občanům i 

firmám vydávat periodický tisk. V květnu 1990 byl zákonem č. 166/1990 Sb.,
31

zrušen 

Federální úřad pro tisk a informace, který byl od začátku 80. let hlavním kontrolním úřadem 

médií. Neshody mezi českou a slovenskou politickou reprezentací kvůli budoucímu 

uspořádání mediálního provozu v rámci České a Slovenské Federativní Republiky ukončilo 

až přijetí zákona č. 136/1991 Sb.,
32

o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech 

tisku a jiných informačních prostředků. Tato legislativní úprava, zkráceně označována jako 

malý kompetenční zákon, umožnila následné přijetí zákonů o vzniku národních médií, v ČR 

tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, na Slovensku Slovenskej 

televízie, Slovenského rozhlasu a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. V říjnu 1991 byl 

přijat zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, základní 

legislativní úprava pro fungování elektronických médií v ČSFR. Díky ní mohly jak právnické, 

                                                 
28

 PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Obchodní právo 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010, 576 s.  
29
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Dostupné z: http://www.koncelik.eu/zakon-86-1990/. 
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tak fyzické osoby získávat licence k vysílání. Tím se otevřel vstup soukromých vlastníků i do 

elektronických médií.
33

 

 Následně byly schváleny zákony č. 483/1991 Sb., o České televizi, a č. 484/1991 

Sb., o Českém rozhlasu, které vymezily existenci veřejnoprávních médií v českém mediálním 

systému. V říjnu 1992 byl přijat zákon č.517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, jenž byl 

poslední zákonnou úpravou pro mediální oblast v první fázi transformace.
34

 

 Pozice ČTK byla specifická v tom, že agentura byla v zákoně definována jako 

právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku, která mohla podnikat a fakticky fungovat 

na komerční bázi. ČTK, na rozdíl od ČT a ČRo, nevybírala koncesionářské poplatky. 

Veřejnoprávní status agentury byl chápán jako dočasný, zákonodárci předpokládali, že v 

budoucnu bude privatizována. K žádné takové změně však nedošlo.
35

 

 Prakticky celý složitý vývoj legislativy, kterým státy západní Evropy prošly během 

několika desítek let, se u nás koncentroval do několika málo roků. Díky těmto závažným, 

rozsáhlým a překotným  změnám, kterými český právní řád a česká společnost od roku 1989 

prošly, se aktuální stala též jistá a v jistých ohledech bohužel dlouho patrná mezerovitost 

tohoto právního řádu, která je v některých ohledech zřejmá i v současnosti.
 36

 

2.8.1. Obecné a speciální právní normy 

 

Federální shromáždění přijalo 29. listopadu ústavní zákon, který z československé 

ústavy vypustil článek 4 o vedoucí úloze Komunistické strany Československa ve společnosti 

i ve státě. V říjnu schválilo Federální shromáždění tzv. zákon o malé privatizaci, který 

umožnil dražit majetek státních organizací v oblasti obchodu, služeb a drobné výroby, avšak s 

výjimkou zemědělství.
37

 

V únoru 1991 pak přijal parlament jednu z nejdůležitějších právních norem v oblasti 
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podnikání a přechodu k tržní ekonomice, tzv. zákon o velké privatizaci, kterým byl ustanoven 

Fond národního majetku a stanovena pravidla přechodu státního vlastnictví do soukromých 

rukou.
38

 

Dne 9. ledna 1991 byla Federálním shromážděním přijata Listina základních práv a 

svobod. Listina základních práv a svobod se tak stala součástí ústavního pořádku ČSFR. 

Žádný právní předpis se však nevěnoval podrobnější úpravě majetkových poměrů v tištěných 

médiích. Jediným zákonem, který od počátku 90. let jistým způsobem omezoval vlastnické 

poměry v tištěných médiích, byl zákon o ochraně hospodářské soutěže, který nabyl účinnosti 

1. března 1991.
39

  

 

Po rozpadu Československa se Listina základních práv a svobod stala součástí 

ústavního pořádku České republiky. Odkaz na ni byl přímo v Ústavě ČR, která byla přijata 

bezprostředně před Listinou.
40

 

 

Dne 8. února 1995 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu přijat nový zákon o 

neperiodických publikacích, který nahradil čtyři roky starou právní normu, zákon č. 37/1995 

Sb., o neperiodických publikacích.
41

Tento zákon o pouhých osmi paragrafech definoval 

neperiodické publikace poněkud odlišně než předchozí zákon, přičemž taxativním výčtem 

zároveň určil okruh tiskovin, na které se nevztahuje. Současně stanovil povinnost 

zveřejňování povinných údajů a okruh subjektů oprávněných obdržet povinný výtisk 

neperiodické publikace. 

Dne 9. února pak Poslanecká sněmovna přijala zákon o regulaci reklamy. Tento 

zákon definoval pojem reklamy, a to odlišně od platného zákona o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání. Komunikačními médii se pro účely  tohoto zákona rozuměly televize, 

rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní 

prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos 

                                                 
38

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Přehled zákonodárné činnosti Federálního shromáždění v letech 1990 – 

1992. [online]. Praha, 1995, 2011 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/surveys/fs/7.html. 
39

 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Obecná legislative [online]. Praha, 2006, 2012 [cit. 

2012-03-19]. Dostupné z: http://www.compet.cz/legislativa/obecna/. 
40

 Srovn. čl. 3 ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky: součástí ústavního pořádku České 

republiky je Listina základních práv a svobod . Ústava ČR nabyla účinnosti 1.1.1993. 
41

 Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, zákon nabyl účinnosti 1.1.1993. 
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informací.
42

 

Po přijetí tohoto zákona nebyla několik let v oblasti právních předpisů dotýkajících 

se tištěných médií přijata žádná právní norma. Teprve v roce 2000, po předchozím přijetí 

zákona o svobodném přístupu k informacím, byl 4. dubna 2000 přijat zákon o ochraně 

osobních údajů. Ten upravil ochranu osobních údajů, práva a povinnosti při zpracování těchto 

údajů a stanovil podmínky, za nichž lze předávat osobní údaje do ciziny, nový autorský zákon 

přijala Poslanecká sněmovna o pár dnů později.
43

  

Pokud se vrátíme k tištěným médiím, tak ani značné legislativní změny, jež se v 

oblasti mediálního práva odehrály, nijak nezměnily dosavadní liberální přístup českého státu 

k otázce vlastnictví médií. Tiskový zákon byl tedy upraven v listopadu 1989 zákonem o 

periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích z roku 1966. Měl tedy 

povahu zákona regulujícího jak media tištěná, tak elektronická. Na jeho základě měli 

redaktoři a šéfredaktoři právo na přístup k informacím. 

Komplexní problematika měla být řešena až v rámci přípravy nového tiskového, 

resp. mediálního zákona, který by svými ustanoveními obsáhl tři základní oblasti médií – tisk, 

rozhlas, televizi. Hlavní podstata novelizace tiskového zákona spočívala v odstranění 

právních překážek bránících svobodnému působení hromadných sdělovacích prostředků. Byly 

zrušeny cenzurní a sankční pravomoci Federálního úřadu pro tisk a informace, vypuštěno 

ustanovení o vedoucí úloze KSČ, nahrazeno dřívější licencování jakékoli vydavatelské 

aktivity značně jednodušší procedurou pouhé registrace a umožněno soukromé podnikání v 

oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Novela tiskového zákona se však nezabývala 

vlastnickými poměry u vydavatelů, kteří ze zákona měli být československou fyzickou nebo 

právnickou osobou. Posléze Federální shromáždění zrušilo dne 7. května 1990 regulační úřad 

pro tisk a informace. Žádný jiný regulační úřad pro oblast tištěných médií pak již zřízen 

nebyl.
44

 

                                                 
42

 BUSSINESSCENTER. Zákon o regulaci reklamy: zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů. [online]. 1998, 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http:// business.center.cz 

/business/pravo/zakony/regulace-reklamy/clanek1.aspx. 
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2.9. Odstátnění médií 

 Proces vyvázání médií z područí státního a stranického vlivu probíhal u tištěných a u 

elektronických médií odlišně. Ve sféře tištěných médií na sebe odstátnění vzalo v zásadě tři 

hlavní podoby. Už v prvních týdnech po pádu komunistického režimu docházelo k 

postupnému spontánnímu odpoutávání se redakcí existujících periodik z vlivu dosavadních 

vydavatelů. Institucionální vlastníci a vydavatelé těchto titulů zůstávali sice ještě řadu měsíců 

po listopadu 1989 stejní, avšak kontrolu nad redakcemi, a tedy i tvorbu mediálních obsahů, 

většinou přebírali sami zaměstnanci. Ti si zvolili nové redakční vedení, odmítali zásahy 

původních vydavatelů a řídili média samosprávným stylem. Tyto zaměstnanecké iniciativy 

následně u řady periodik vyústily v jakousi spontánní privatizaci zdola a ustanovení 

akciových společností či jiných vlastnických forem, kde se majetkovými podílníky stávali 

zaměstnanci redakcí.
45

Velká část periodického tisku přešla tímto překotným a často 

nepřehledným způsobem do soukromých rukou hlavně díky tomu, že dosud chyběla 

odpovídající legislativa a nově se konstitující politická moc řešila naléhavější priority. 

 Druhým způsobem, jak se sféra tištěných médií emancipovala od vlivu státu, byla 

obnova dříve zrušených či zakázaných titulů. Současně s tím soukromí vydavatelé zakládali 

zcela nová periodika bez předchozí tradice. Převážná většina nově založených či obnovených 

titulů musela ukončit během několika let svou činnost. Důvodem zániku byl často 

nedostatečný finanční kapitál a nezkušenost tuzemských vlastníků s mediálním prodejem v 

tržních podmínkách.
46

 

 Svou roli jistě sehrál i čtenářský konzervatismus a věrnost čtenářů zavedeným 

mediálním značkám, která přetrvala navzdory změně režimu. Z významných obnovených 

titulů se na novinovém trhu etablovaly a dlouhodobě udržely Lidové noviny. Výjimečné 

postavení mezi nově založenými deníky, které se na trhu dokázaly trvale prosadit, zaujal 

bulvární deník Blesk. Právě Blesk předznamenal nástup budoucí komercializace tištěných 

médií v následujícím období, a to jak z hlediska mediálních obsahů, tak z hlediska 

                                                 
45

 KONČELÍK, Jakub a Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20.století. Praha: Portál. 2010, 

344 s. 
46
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marketingových strategií.
47 

2.9.1. Elektronická média 

 Ve sféře elektronických médií byla situace složitější. Stát držel do začátku 90. let na 

poli vysílacích médií monopol a jejich odstátnění proběhlo politickým rozhodnutím. Podle 

tzv. kompetenčního zákona se dříve státní rozhlas a televize přeměnily v média veřejné služby 

a současně se uvolnil prostor pro potencionální soukromé vysílatele, což založilo duální 

systém, v němž existují média veřejnoprávní i privátní.
48

 

 Společný stát Čechů a Slováků dospěl ke svému konci 31. prosince 1992. Tomu 

předcházely roky neúspěšného hledání takového modelu státu právního uspořádání, který by 

byl akceptovatelný pro obě republiky. Zánik společného státu znamenal i definitivní 

osamostatnění mediálních systémů obou republik. Pro Českou republiku to znamenalo zánik 

řídící federální složky a dvojstupňové řízení médií veřejné služby. Rozhlas, televize i 

zpravodajská agentura se nacionalizovaly. Kromě toho pokračovaly také zásadní změny ve 

vlastnictví privátních médií, které přinesly řadu nových médií i formátů.
49

 

2.10. Koncentrace vlastnictví médií 

Veřejné obavy ohledně dominance nadnárodních společností a politiků nad médii a 

informačními službami jsou stále větší. Posiluje se i obecné mínění o tom, že novináři 

selhávají ve své roli hlídacího psa společnosti kvůli zájmům, které ovládají mediální 

podnikání. Proces koncentrace na poli médií ve světě, periodický tisk nevyjímaje, nabírá 

každoročně tempo a společně s tím se objevují vzrůstající obavy o dopad tohoto vývoje na 

kvalitu mediálních obsahů, jejich pluralitu a rozmanitost.
50

 

Trend ke stále větším mediálním skupinám je často prezentován jako nevyhnutelná 

součást vývoje médií. Je zřejmé, že pluralita periodického tisku na malých středoevropských 

trzích nemůže být zajištěna výlučně tržními mechanismy. Ze strany nadnárodních mediálních 
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koncernů jsou přitom důsledky těchto trendů často odmítány se slovy, že zvýšení počtu 

přenosových cest, příchod digitálních médií a technologické sbližování vysílání, počítačových 

dat a telekomunikací činí možné hrozby vyplívající z narůstající koncentrace médií a jejich 

křížového vlastnictví.
51

 

Globalizační trendy vyvolávají ze strany jednotlivých států či nadnárodních celků 

snahy o ochranu mediálních trhů, a to jak podporou národních médií, tak mezinárodních 

dohod. Zatímco vlády evropských zemí sledují vytrvalý růst globálních mediálních skupin a 

vzrůstající koncentraci médií uvnitř svých vlastních hranic, některé evropské státy v 

protikladu s tím a s obvyklou reakcí ve formě zvýšené regulace doposud v některých 

případech přijímají právní normy, které tento proces spíše usnadňují.
52

 

I mediální badatelé obecně předpokládají, že koncentrace v oblasti médií omezuje 

prezentaci různorodých pohledů, resp. názorovou pestrost, a je proto ze své podstaty 

problematická. Odlišnou, intimnější formou reakce na postupující globalizaci je preference 

lokálních produktů ze strany konzumentů médií. Globalizace tak s sebou přináší obrácený 

proces lokalizace a fragmentace, který je nejlépe doložitelný v sektoru tištěných médií. V 

mnohých evropských zemích se regionální denní tisk, i když produkovaný centrálně, stává 

více a více tiskem místním.
53
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3 Transformace ČTK 

3.1. Fungování tiskových agentur 

Zpravodajské tiskové agentury jsou podniky či společnosti zaměřené na 

shromažďování, úpravu a distribuci sociálních a ekonomických informací.  K tomu využívají 

všech dostupných moderních technologií určených ke zpracování dat. Soustřeďují, upravují a 

šíří sdělení v podobě písemné (psané texty), obrazové (fotografie), zvukové (rozhlasové 

rozhovory), filmové a audiovizuální (televizní reportáže). Proto je dnes přesnější hovořit o 

zpravodajských a nikoliv jen tiskových agenturách.  Někdy se o nich říká, že jsou továrnami 

na zprávy nebo velkoobchodem s informacemi. To proto, že představují pro všechny 

sdělovací prostředky významný a nepostradatelný zdroj informací.
54

 

Postavení tiskové agentury je neoddělitelné od rozdělení a rozložení sil ve světě. 

Problematika tiskových agentur odráží třídní a národně osvobozené boje minulosti a 

současnosti. Závislost v oblasti prostředků masové informace a propagandy bezprostředně 

ohrožuje nezávislost a rozvoj. Stejně jako v minulosti, tak i v současnosti ovšem platí, že 

s přílivem informací plynou zprávy nejrůznějšího charakteru o jedné a téže věci, ale z různých 

zdrojů, často protichůdné. Chceme-li posoudit kvalitu, hodnotu a pravdivost informace, 

musíme znát zdroje, v tomto případě především tiskové agentury, komu a čemu slouží, kdo 

jimi vládne a jak, z jakých pozic referují, za jakých ekonomických předpokladů pracují, za 

jakých okolností a proč vůbec vznikly. Sociální informace spočívala v poznání podstatných 

jevů, důležitou pro orientaci a pozitivní formování veřejného mínění na podporu cílů, které si 

společnost staví. Tudíž se do zpravodajství nezařazovaly libovolné informace, byť na první 

pohled zajímavé nebo senzační, ale takové informace, které vystihovaly společensky 

významné procesy.
55

 

Tisková agentura je nepostradatelná v oblasti zpravodajství ze zahraničí, ale i z 

domova. Agentury si zasluhují pozornost také proto, že vstupují do žurnalistické tvorby v 

médiích, a mohou tak významně ovlivňovat jejich úroveň. Zpravodajské agentury můžeme 

definovat jako podniky, které využívají komunikační kanály s vysokou rychlostí přenosu k 
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tomu, aby soustřeďovaly zprávy do ústředních bodů, vyhodnocovaly je a předávaly svým 

předplatitelům.
56

 

Jednotlivé zpravodajské agentury mohou být považovány za subsystém světového 

komunikačního systému. Jsou v interaktivním styku s prostředím, ve kterém pracují. Mají 

zájem na vytvoření stability uspokojivých výměnných vztahů v rámci daného prostředí. To se 

jim podaří tehdy, zajistí-li si nerušený přísun informací, které mohou prodávat svým 

klientům. Jednotlivé zpravodajské agentury mohou dosáhnout v určité oblasti monopolního 

postavení, jestliže se svět rozdělí na sféry zájmu, v nichž každá agentura může shromažďovat, 

vybírat a šířit zprávy a jejich interpretace, aniž by zde musela čelit konkurenci.
57

 

Podle konvence Valného shromáždění OSN se pojem zpravodajské agentury 

vztahuje na každou veřejnou nebo soukromou organizaci charakteru tiskového, rozhlasového, 

televizního a kinematografického, která má za účel pravidelně získávat a rozesílat 

zpravodajský materiál, je vybudována a organizována ve shodě se zákony a předpisy státu, na 

jehož území má ústřední kancelář a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož 

teritoriu vykonává své funkce. Pokud na tiskovou agenturu pohlížíme jako na podnik, jeho 

hlavním úkolem je dodávání zpráv jiným sdělovacím prostředkům, výjimečně pak 

jednotlivcům.
58

 

Rovněž statut Evropské aliance tiskových agentur (EANA)
59

z roku 1958 obsahuje 

mezi podmínkami pro přijetí nových členů formulaci, že jde o instituce, které mají za cíl 

shromažďování a distribuci informací určených především pro tisk, rozhlas a televizi.
60

 

3.2. Vznik Československé tiskové kanceláře 

Československá tisková kancelář vznikla současně s vyhlášením samostatné 
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Československé republiky dne 28. října 1918. Název ČTK se však ve světě objevil mnohem 

dříve, krátce po vypuknutí I. světové války v roce 1914, kdy byl ve Washingtonu ustaven 

zpravodajský orgán České a slovenské vlastenecké emigrace v USA, který přijal název 

Československá tisková kancelář.
61

 

V období první republiky byla Československá tisková kancelář označována za státní 

a za hlavního činitele, kterým vláda zasahuje do novinářství v celé republice. Tradice státní 

tiskové agentury je na českém území mnohem starší, sahá až do období před vznikem 

samostatného státu.
62

 

Oficiálně o vzniku ČTK rozhodlo předsednictvo tehdejšího Národního výboru 

Československého. Tato ČTK navázala na činnosti pražské odbočky bývalé vídeňské 

telegrafní korespondenční kanceláře (KORRBURO), zatímco jiné agentury vznikaly na 

základě podnikatelských aktivit soukromých osob či z iniciativy více vydavatelských 

subjektů. Na stránkách novin se čtenáři poprvé setkali se zkratkou ČTK 29. října 1918 u 

zpráv, týkajících se zásadních opatření o činnosti Národního výboru. Dne 31. října 1918 byla 

Československá tisková kancelář veřejnosti představena úředně.
63

 

Zpočátku ČTK obstarávala pouze domácí zpravodajství. Její redakce byla umístěna 

ve Štěpánské ulici v Praze. Vývoj zpravodajství na Slovensku začal o něco později než v 

českých zemích. Slovenská tisková kancelář- STK - vznikla v Žilině v prosinci 1918 a o dva 

měsíce později se přestěhovala do Bratislavy. Od roku 1919 si ČTK začala budovat vlastní 

zahraniční zpravodajství. Byla uzavřena smlouva s berlínskou Wolfovou agenturou, posléze s 

francouzskou agenturou Havas a britskou agenturou Reuters. V roce 1924 byla v Bernu 

uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a výměně informací, která zajišťovala ČTK spojení s 

25 zpravodajskými agenturami.
64

 

Domácí zpravodajství mělo v té době téměř výlučně úřední charakter. Informace 

dodávala obvykle vláda nebo ministerstvo a různé instituce. Po okupaci Československa se z 
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příkazu říšského tiskového úřadu usídlila v ČTK tisková služebna, načež v srpnu obsadila 

ČTK nacistická vojenská policie a všechny provozy agentury byly podřízeny nacistickému 

dozoru. ČTK byla přejmenována na Českou tiskovou kancelář, bylo zastaveno vysílání do 

ciziny, rozhlasové redakci bylo odňato hlášení zpráv, obrazové zpravodajství neexistovalo. 

Důležitou úlohu v propagaci Československa do zahraničí sehrála článková redakce 

PRAGOPRESS, která v rámci ČTK začala pracovat v roce 1950. Spolu se zpravodajstvím 

ČTK pro zahraničí pravdivě informovala cizinu o životě v Československu, o budování 

socialismu a československých stycích se zahraničím.
65

 

Československá tisková kancelář byla státní agenturou a byla také jedním z 

ústředních sdělovacích prostředků ČSSR. V této době byla její úloha jasně daná. Vycházela z 

ideové základny marxismu-leninismu a všemi formami zpravodajské práce měla podporovat 

uplatnění politických a ekonomických záměrů Komunistické strany Československa.
66

 

3.2.1. Funkce ČTK do roku 1989 

Tiskové agentury dnes existují na všech kontinentech a pracují v různých 

podmínkách. Liší se ovšem svým zaměřením, působením nebo statutárním uspořádáním. Říká 

se o nich, že jsou továrnami na zprávy či velkoobchodem s informacemi. Bývají označovány 

za noviny novin nebo noviny novinářů. To proto, že jako instituce zaměřené na 

shromažďování informací, jejich zpracování a distribuci představují pro sdělovací prostředky 

významný zdroj.
67

 Do roku 1989 představovala pro většinu československých sdělovacích 

prostředků jediný dostupný zdroj agenturních informací tehdejší oficiální státní agentura 

Československá tisková kancelář. 

Postavení a působnost Československé tiskové kanceláře upravoval v období před 

listopadem 1989 zákon o ČTK č. 123 z 12. 11. 1965. Československá tisková kancelář byla v 

tomto zákoně vymezena jako zpravodajský orgán Československé socialistické republiky, 

který čs. tisku, rozhlasu, televizi, státním orgánům, zahraničním tiskovým agenturám a dalším 

odběratelům poskytoval všestranné informace slovem i obrazem o nejvýznamnějších 
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událostech domácích i zahraničních. Ve vztahu k ostatním sdělovacím prostředkům plnila 

ČTK úlohu centrálně řízené celostátní instituce, která jim za úplatu poskytovala operativní 

zpravodajské informace.
68

 

V souladu s tímto zákonem a podle organizačního řádu ČTK byla Československá 

tisková kancelář jednotnou organizací s charakterem ústředního orgánu, která může svým 

jménem nabývat práv a závazků. Z hlediska vztahu ke státnímu rozpočtu byla ČTK 

příspěvkovou organizací a tvořila samostatnou kapitolu federálního rozpočtu ČSSR. ČTK 

kombinovala strukturu národní a celostátní. Jednak byla jako federální útvar podřízena vládě, 

přitom ovšem na území Slovenska vykonávala svoji působnost prostřednictvím 

Československé tiskové agentury na Slovensku, která používala zvláštní označení ČSTK.
69

 

Změnu politických poměrů v únoru 1948 neprovázely v ČTK žádné zvlášť 

dramatické události, i když spory o obsah a formu zpravodajství sílily od konce roku 1947. V 

agentuře aktivně pracovaly organizace KSČ, které od osvobození cílevědomě využívaly 

každou příležitost k tomu, aby svými členy nebo stoupenci obsadily klíčová redakční i 

administrativní místa. Hlavní změny byly provedeny v roce 1948. Tyto změny byly jasné a 

zásadní.
70

 

Obsahem zpráv se staly hlavně informace o budovatelském úsilí, mírové politice a 

socialistickém vývoji Sovětského svazu.
 
Hlavní politickou kontrolu zpravodajství převzal v 

ČTK tzv. politický sekretariát, který ručil za ideovou a státně bezpečnostní čistotu 

vydávaných zpráv a byl nadřazen redakčním směnám. Rozhodoval o vydání každé zprávy.
71

 

K povinnostem státní tiskové agentury patřilo i vydávaní oficiálních textů, prohlášení 

vlády a ústředních faktů. ČTK také tlumočila na základě zmocnění svým jménem oficiální 

stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem. Právě z funkce zdroje oficiálních informací 

vyplývalo její monopolní postavení v oblasti informací z domova. Organizační řád platný z 1. 

ledna 1974 charakterizoval ČTK jako oficiální státní tiskovou agenturu ČSSR, která veškerou 
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činnost uskutečňovala pod vedením Komunistické strany Československa.
72

 

Úkolem ČTK bylo vydávat oficiální texty a prohlášení stranických, vládních a 

zastupitelských orgánů. Povinnost vydávat v plném znění prohlášení ústředních státních 

orgánů České a Slovenské Federativní republiky obsahoval později i zákon z roku 1991, 

ovšem už bez zmocnění k vydávání oficiálních prohlášení. Jejími dalšími úkoly bylo získávat, 

přijímat, zpracovávat politické, ekonomické a jiné zpravodajské informace. V rozsahu 

působnosti ČTK rozvíjela také různé formy socialistické propagandy do zahraničí.
73 

Socialistická tisková agentura plní stejně jako ostatní složky systému bez jakéhokoli 

zastírání především úkoly agitační, propagandistické a organizátorské. Zákon výčtem 

povinností zakládá podmínky pro monopolní postavení agentury na domácím zpravodajském 

trhu a agentura pak může plnit regulativní roli. Ve vztahu k československým sdělovacím 

prostředkům plnila ČTK úkoly jako centrálně řízená celostátní organizace. Formálně 

podléhala vládě, ve skutečnosti ji řídil ÚV KSČ.
74

 

Obecně agentury socialistických zemí včetně tiskové kanceláře fungovaly na velmi 

podobném principu. Jejich rozpočet byl součástí státního rozpočtu, agentury byly 

konstituovány na základě zákonné normy, která určovala jejich status a zásady vztahů k jiným 

institucím. Agentury působily jako oficiální informační orgány států a zároveň jako zdroj 

oficiálních textů ve vztahu k ostatním sdělovacím prostředkům.
75

 

ČTK byla jedním z hlavních prostředků masové informace a propagandy. Tehdy 

uplatňována marxisticko – leninská teorie žurnalistiky totiž vycházela z představy, že je 

úlohou médií podílet se na prosazování nového modelu společnosti a angažovat se v jeho 

prospěch. Tomu odpovídalo také institucionální uspořádání socialistických tiskových agentur. 

Ty fungovaly buď jako státní informační orgány nebo účelová zařízení. Takové uspořádání 

zdůrazňuje vysokou společenskou a politickou odpovědnost za činnost mimořádně 

významných informačních prostředků, jakými jsou tiskové agentury, vtěluje princip jejich 
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kolektivního vlastnictví a stranického řízení v zájmu společenského celku.
76

 

Hlavním úkolem socialistické agentury bylo využívat masových sdělovacích 

prostředků k prosazování socialistického státu, protože sloužila jako hlavní producent zpráv 

v ideologickém boji. Produkce tiskové agentury prolínala a ovlivňovala v podstatě všechny 

složky prostředků masové informace a propagandy. I když o tiskové agentuře hovoříme 

v rámci prostředků masové informace, navenek tisková agentura jako taková, jako samostatný 

sdělovací prostředek nevystupuje a bývá označována jako účelové zřízení v rámci prostředků 

masové informace a propagandy. S rostoucí váhou a významem informace ovšem rostou také 

úkoly a nároky na tiskovou agenturu.
77

 

Zpravodajský úsek se dělil do redakcí politické, mezinárodní, vysílání pro zahraničí 

v angličtině, ruštině, francouzštině a španělštině, ekonomické, dokumentační a redakce 

obrazového zpravodajství. Zpravodajský servis politické, sportovní a mezinárodní redakce 

Československé tiskové kanceláře byl vysílán denně všem domácím odběratelům. Výběr 

materiálů z agenturní nabídky i způsob jeho využití ovlivňovala celá řada faktorů, z nichž 

některé existovaly nezávisle na agenturní produkci a jiné vyplývaly ze samotné podstaty 

obsahu agenturního sdělení. Zahraniční zpravodajství se po únoru 1948 plně opíralo o zprávy 

sovětské agentury TASS, což počátkem 50. let vedlo až k faktické likvidaci vlastní sítě 

zahraničních zpravodajů. V 60. letech procházela agentura poměrně dynamickým rozvojem. 

Politické oteplení umožnilo agentuře vykročit novým směrem a vylepšit i neutěšenou 

hospodářskou krizi. V osmdesátých letech už měla ČTK rozsáhlou síť zahraničních 

korespondentů a na základě dvoustranných dohod udržovala spojení s šesti desítkami 

tiskových agentur. Její zpravodajství ze zahraničí však nebylo kompletně určeno veřejnosti. 

Podle organizačního řádu se dělilo do několika skupin:  

1. Běžné zpravodajství ze zahraničí pro použití ve všech sdělovacích prostředcích a 

pro potřeby zainteresovaných institucí. 

2. Zvláštní zpravodajství pro informaci šéfredaktorů hlavních sdělovacích prostředků a 

vedoucích představitelů vybraných stranických, státních a veřejných orgánů. 

3. Neveřejné zpravodajství pro úzký okruh vedoucích stranických a státních činitelů. 
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4. Zvláštní tajné zpravodajství pro vyčleněný okruh vysokých stranických činitelů.
78

 

Kromě toho byla agentura definována jako vysoký zpravodajský orgán státu 

Československé socialistické republiky či jako tisková agentura České a Slovenské 

Federativní Republiky s danými povinnostmi, za její činnost byl v obou případech odpovědný 

ředitel vládě, která ho jmenovala. Pravidelnému šíření aktuálních informací nepomohla ani 

informační agentura, založena na sklonku roku 1988. Sdružovala na neoficiální bázi nezávislé 

novináře ze zemí východní Evropy. Na agenturním principu propojovala nezávislé informační 

zdroje ze zemí střední a východní Evropy, publikovala informace o dění a distribuovala je 

tajně na Západ.
79

 

Po roce 1948 se dramaticky rozrostlo deficitní hospodaření a roční schodek přesáhl 

hranici 50 miliónů a to především z důvodů špatného hospodaření. Posléze ČTK založila 

vydavatelství Pressfoto, propagační agenturu Made in…(Publicity) a od roku 1964 začala 

vydávat populární časopis 100plus1.
80

 Závan nových pořádků ovlivnil podobu zpravodajství i 

jeho obsah. K dubčekovskému vedení KSČ se přihlásila velká většina redaktorů.
81

 

Další čistka dorazila do ČTK s koncem Pražského jara, desítky lidí byly přinuceni 

agenturu opustit, mnozí emigrovali. Při prověrkách byla odstraněna stranická opozice. 

Zpravodajská rutina 70. a 80. let přinesla hlavně zdokonalení systému důvěrného 

zpravodajství, pevnějšího řízení shora, soustavná partajní školení, často i zaměstnaneckou 

šikanu. Na straně druhé v této době oživil redakční přístup nástup počítačů, které ČTK 

zachytila jako jedna z prvních československých médií. Díky tomu také ČTK později zvládla 

příchod moderních technologií a internetu. Vyvrcholením byla zpravodajská databanka, která 

se stala základem pozdějších digitálních informačních fondů ČTK. To znamenalo, že dosud 

plně autonomní redakce textového zpravodajství se spojily do jediného úseku slovního 

zpravodajství a koordinaci mezi nimi zajišťovalo operativní centrum. Samostatný zůstal úsek 
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obrazového zpravodajství.
82

 

Historicky těsné vazby mezi národními agenturami a státy reflektuje také zahraniční 

odborná literatura zabývající se transformačními procesy po pádu komunistických režimů ve 

střední a východní Evropě. Například Terhi Rantanenová vidí jejich kořeny v době, kdy byly 

agentury založeny. Uvádí, že tato tradice započatá v 19. století předchází éře státního 

socialismu.
83

 

Tradice státní agentury předznamenala i v Československu na několik desetiletí 

institucionální charakter národní agentury. Přestože je předmět činnosti zpravodajské 

agentury popisován bez ohledu na právní formu existence a jako jeden ze základních zdrojů 

bývá agentura univerzálně přirovnávána k velkoobchodu s informacemi, je její možný 

přirozený vliv daný postavením v mediálním systému zesílen v případě agentury státní a 

umocněn v případě státu totalitního.
 84

 

3.2.2. ČTK po roce 1989 

Rok 1989 je v České republice znám jako rok Sametové revoluce, byl svržen 

komunistický režim a společnost před sebou měla vidinu svobodné republiky a demokracie. I 

ČTK se stala součástí tohoto procesu a naplno se jej účastnila. V souvislosti se změnou 

podmínek na trhu hovoříme o tzv. transformaci. V našem případě se jedná o transformaci 

agentury a její přechod na nestranné a nezávislé zpravodajství. 

Po 17. listopadu 1989 našla tehdy ještě federální ČTK, do té doby vcelku poslušný a 

hlavně praktický nástroj ústředního výboru KSČ, sama cestu z bludiště komunistické 

ideologie. Přestala být „hlasnou troubou“, z které se ozývá jen to, co se do ní volá. Stejně tak 

noviny začaly psát pro čtenáře.
85

 

O spontánním začátku vnitřního přerodu agentury vypovídá zpráva globální agentury 

Reuters, která už 20. listopadu 1989 zaznamenala bezprecedentní otevřenost domácího 

zpravodajství oficiální Československé tiskové kanceláře ve zpravodajství o demonstraci na 
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Václavském náměstí.
86

 Cesta přeměny agentury ovšem nebyla lehká a neobešla se bez omylů. 

První roky svého fungování ČTK pobírala státní účelové dotace, které byly určeny především 

na zahraniční zpravodajství. V počátcích to byly také personální změny, které zbrzdily její 

rozvoj a technická nevybavenost. Potýkala se s nedostatkem nezávislých odborných externích 

pracovníků či pracovišť. Chyběly také materiály o formě a fungování světových agentur, 

jakožto vodítko pro úvahy o nejvhodnější budoucí formě ČTK.
87

  

3.2.3. Personální změny po roce 1989  

 Po 17. listopadu se redaktoři tehdejší politické redakce ČTK a po nich i další 

zaměstnanci agentury vzbouřili proti lžím, které z agentury vycházely, většinou bez jejich 

přičinění i možnosti jim zabránit. Po pádu komunistického režimu bylo nutné v agentuře 

učinit jisté personální změny, které se v začátcích týkaly hlavně vedoucích míst. Ve 

společenské atmosféře byl odvolán šéfredaktor, úsřední ředitel i jeho náměstci. ČTK se také 

zbavila cenzurního dozoru vládnoucí strany, která na jejich činnost nepůsobila jen zvenku, ale 

i zevnitř, a její redaktoři konečně mohli začít přinášet zpravodajství bez ohledu na to, jestli 

některé z politických stran pravice či levice škodí a nebo prospívá.
88

 

 ČTK vyšla z roku 1989 do roku 1990 jako prví státní sdělovací prostředek, který se 

zbavil svých komunistických šéfů a sami redaktoři dokázali přetvořit zpravodajský servis tak, 

aby konečně začal sloužit odběratelům, a nikoli velkostraně. Po nuceném odchodu Otty 

Čmolíka 3. prosince (do funkce nastoupil 1. března 1989 z pozice vedoucího oddělení 

masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ) se stal na necelé čtyři měsíce ředitelem Aleš 

Benda, toho pak v listopadu 1989 vystřídal v čele ČTK Petr Uhl. V té době měla agentura 

ještě 1332 zaměstnanců (bez slovenské části, kde působilo okolo 400 pracovníků). O rok 

později klesl počet zaměstnanců na 1127, další rok už byl počet pouze 775 zaměstnanců.
89

 

 V roce 1993 už počet zaměstnanců klesl na 510. Největší změny zaznamenala 

redakce ekonomická, která v roce 1960 úplně zanikla a posléze byla znovu vybudována 

z úplně nových zaměstnanců. Stejně tak domácí redakce byla v roce 1993 téměř celá 
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obsazena novými pracovníky.
 
Při sníženém počtu zaměstnanců ovšem agentura dokázala 

zvýšit objem produkce redakcí a byl vybudován zcela nový úsek zpravodajství.
90

 Až v roce 

1995 došlo ke zpomalení tempa snižování počtu zaměstnanců.
91

 

 Do konce roku 1992 byla ČTK stále státní agenturou. Po parlamentních volbách 

v roce 1992 došlo ke zvolení nového ředitele ČTK, protože Petr Uhl byl shledán 

nezpůsobilým k rozdělení agentury
92

 a vláda Václava Klause jmenovala na jeho místo málo 

známého poslance ODS Tomáše Kopřivu. Kolem této výměny vznikl spor, který měl oficiální 

téma – delimitaci na prvorepublikovou agenturu. Problémem byl stále přetrvávající právní 

rámec a odstátnění agentury.
93

 

 V roce 1993 vypsal předseda Unie vydavatelů Petr Schönfeld soutěž na zřízení a 

provozování vlastní tiskové kanceláře – České tiskové agentury. Posléze se ještě více 

prohloubil personální konflikt v ČTK a 70 redaktorů podalo výpověď. Jednalo-li se o náhodu 

či nikoli, je těžko prokazatelné. Tento konflikt ohrožoval především činnost a poslání 

agentury.
 
Celá situace se uklidnila až po vypsání výběrového řízení na nového ředitele, 

kterého se účastnilo 16 uchazečů, včetně Tomáše Kopřivy. Dne 7. června 1993 se novým 

ředitele ČTK stal Milan Stibral, což vedlo ke stabilizaci celé situace.
94

 

 Pokud budeme chtít srovnat předlistopadovou agenturu a nynější ČTK, zjistíme, že 

v případě předlistopadové státní agentury bylo zcela běžné, že v jejím čele stáli politicky 

angažovaní lidé. Například Otakar Svačina, ředitel ČTK v letech 1969 – 1989, byl souběžně 

poslancem Federálního shromáždění a byl také členem ideologické komise ÚV KSČ a komise 

předsednictva ÚV KSČ pro mandát.
 95

 

 Ovšem dnes je něco podobného naprosto vyloučeno. Zákon jasně stanoví 

neslučitelnost funkce ředitele a člena rady s činností poslance, ministra, stranického 
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funkcionáře s dalšími aktivitami, které by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost. Ve 

výčtu funkcí ovšem chybí senátor. Agenturní zákon na rozdíl od rozhlasového nebo 

televizního ještě nebyl novelizován a v době jeho přijetí Senát neexistoval. 

3.2.4. Postavení a působnost ČTK po roce 1989 

 

Dne 11. července 1991 Federální shromáždění České a Slovenské republiky přijalo 

zákon č. 310/1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé 

kanceláři. V tomto zákoně je tisková agentura definována jako tisková agentura České a 

Slovenské Federativní republiky, čím se mění její název z předchozího zpravodajského 

orgánu Československé socialistické republiky. V tomto zákoně ovšem stále platí vydávání 

plných oficiálních textů. Zákon agentuře již umožňuje podnikatelskou činnost jak doma, tak i 

v zahraničí. Zároveň se stává podnikatelským subjektem, zapsaným v obchodním rejstříku. 

Za činnost Československé tiskové agentury odpovídá generální ředitel vládě, která ho 

jmenuje a odvolává. Zákon dále definuje statut, který upraví vztahy Československé tiskové 

kanceláře ke státním orgánům České a Slovenské Federativní republiky, Československé 

tiskové kanceláře České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky.  

Agentura používala v té době zkratku ČSTK. Jednalo se o jakýsi provizorní zákon neboli 

mezistupeň mezi zákonem č.123/1965 Sb., a zákonem 517/1992 Sb.
96

 

S rozpadem federace 31. prosince 1992 zanikla i Československá tisková kancelář a 

její nástupnickou organizací se v České republice stala Česká tisková kancelář. K tomu došlo 

15. září 1992, kdy poslanci rozhodli o zřízení České tiskové kanceláře. Zákon byl přijat 21. 

října 1992 a Česká tisková kancelář oficiálně vznikla 15. 11. 1992
97

 

V tomto zákoně je mimo jiné zakotvena nezávislost agentury na státu. Souhrn 

zpravodajských služeb komplexní tiskové agentury je deklarován přímo ze zákona. Produkci 

poskytuje za úplatu nejen sdělovacím prostředkům, ale i právnickým a fyzickým osobám. 

Agentura je tedy právnickou osobou a je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost, která 

ovšem nesmí ohrozit její poslání. Nesmí například provozovat rozhlasové a televizní 
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vysílání.
98

 Na straně druhé může ČTK získat od státu účelovou dotaci ze státního rozpočtu, ta 

ale nesmí být poskytnuta na krytí ztrát z hospodaření.
 
V zákonu dále stojí, že agentura zřizuje 

síť odboček, zpravodajů, spolupracovníků v České republice i v zahraničí.
99

 

Postavení a působnost České tiskové kanceláře upravuje zákon č.517/1992 Sb., jehož 

cílem bylo podobně jako v případě Českého rozhlasu či České televize odstátnit sdělovací 

prostředky a učinit je nezávislými na výkonné moci. Na rozdíl od své předchůdkyně je Česká 

tisková kancelář podle tohoto zákona veřejnoprávní institucí. Zásadní změnu představuje 

přerušení vazeb agentury na státní výkonnou moc.  Tento zákon měl být ovšem pouze 

provizorní, počítalo se, že tisková agentura bude v budoucnu privatizována, délka 

přechodného období byla předpokládána v rozmezí jednoho až dvou let.
100

 

Zákon o ČTK je při definování předmětu činnosti bližší západoevropskému 

standardu, obecná rovina deklarace je téměř identická s popisem univerzální zpravodajské 

agentury. V případě národní agentury mělo být přijaté řešení opatřením dočasným, neboť jak 

vyplývá z důvodové zprávy, zákonodárci počátkem 90. let předpokládali privatizaci agentury.  

V tomto smyslu také vedlo bývalé vedení agentury jednání s domácími i zahraničními 

partnery. Později ovšem převládl názor, že ČTK by měla zůstat veřejnoprávní institucí, 

protože od roku 1989 nebyla věnována dostatečná pozornost ekonomickým aspektům, právní 

agendě, stavu smluv, ani obchodní strategii. Na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu 

nebyl zatím zákon o České tiskové kanceláři novelizován. Na rozdíl od své předchůdkyně 

Československé tiskové kanceláře Česká tisková kancelář již není zpravodajským orgánem 

státu. 
101

 

Zákon č. 517/ 1992 Sb., má ovšem několik kritických bodů a není tak provizorní, jak 

se mohlo zdát. I když byl tento zákon přijat v parlamentu v roce 1992 jako provizorní, 

doposud se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nenašla dostatečná vůle jej změnit. O 

první změnu v zákoně se v polovině 90. let snažila stálá komise pro sdělovací prostředky. Ta 
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v roce 1996 doporučila Poslanecké sněmovně, aby se začala zajímat o budoucí status ČTK a 

případnou možnost její privatizace. Situace je ale mnohem složitější než byla transformace 

České televize nebo Českého rozhlasu. Tyto dvě instituce jsou na rozdíl od ČTK 

provozovateli vysílání ze zákona a jsou veřejnou službou každému divákovi a posluchači. 

Také jsou obě tyto instituce příjemci koncesionářských poplatků.
102

 

 

Zatímco státní Československá tisková kancelář měla kromě jiných úkolů i povinnost 

vydávat tzv. oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů, současný zákon žádnou 

takovou povinnost, žádné takové zadání naplňující roli oficiálního zdroje, agentuře neukládá. 

V roce 1995 se však zveřejňování plných textů stalo předmětem sporu mezi ČTK a vládou. 

ČTK byla napadena představiteli ODS za to, že nezveřejnila plné znění prohlášení ředitele 

BIS Stanislava Devátého. Ten reagoval na prohlášení Jana Kalvody, že BIS shromažďuje 

materiály proti parlamentním stranám. ČTK tehdy vynechala poslední větu. Právě to se stalo 

podmětem vlády přimět ČTK, aby vydávala tiskové zprávy ústředních orgánů v plném znění. 

To se ovšem nestalo, povinnost vydávat tiskové zprávy ústředních orgánů v plném znění není 

v zákoně nijak zmíněna, ČTK tak nemá z právního hlediska povinnost je vydávat, přesto tak 

někdy činí, ovšem pouze z vlastní vůle. 

 

Zákonem stanovená povinnost přinášet v plném znění oficiality je i dnes 

charakteristická pro státní tiskové agentury. Takovou povinnost má například Tisková 

agentura Slovenské republiky, která je přímo v zákoně označena jako zpravodajská 

informační agentura SR. Zcela jiné postavení zaujímá v ČR Česká tisková kancelář.
103

 

Obecná charakteristika je: 

 

§ 2, zákona č. 517/1992 Sb., O České tiskové kanceláři: 

1. Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů. 

2. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. 
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3. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí. 

 

§ 3, zákona č. 517/1992 Sb., O České tiskové kanceláři: 

1. Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním 

hromadným sdělovacím prostředkům a jiným právnickým a fyzickým osobám. 

2. Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České 

republice i v zahraničí. 

3. Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními 

předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání.
104

 

ČTK je instituce, která poskytuje informační servis dalším institucím, médiím, tisku, 

rozhlasu a televizím. To vše je založeno na komerční bázi a za úplatu. Tím by se mohlo zdát, 

že ČTK je podnikatelským subjektem, ovšem obchodujícím se zvláštním druhem zboží. Ale 

vzhledem k situaci, že ČTK již není nijak závislá na státu, je nutná její další transformace. 

Debaty o tomto tématu se vedly především v letech 1998-1999, kdy na problémy upozornila 

také Rada ČTK.
105

 

Pravdou zůstává, že před listopadem 1989 byla ČTK do jisté míry agenturou na 

utajování informací. Řada zpráv nebyla vydána. Tyto informace byly určeny jen pro úzkou 

politickou sféru. Po listopadu 1989 se stalo jen jednou, že zpráva nebyla z politické vůle 

vydána. Příkladem uvedu červen 1990, kdy bratislavská redakce ČTK vydala společné 

stanovisko všech tří ministrů vnitra k lustracím. Tehdejší ředitel Petr Uhl jej po konzultaci 

s vládními představiteli nechal na slovenském okruhu stornovat a v Praze jej zakázal vydat. 

Dodnes se však stává, že někteří politici chtějí, aby bylo vydáno určité prohlášení v plném 

znění.
106

 

3.3. Vznik Slovenské tiskové agentury 

 Československá tisková kancelář zanikla de iure i de facto s rozpadem 

Československa k 31. 12. 1992. ČSTK byla zrušena zákonem č. 597/1992 Sb., o zrušení 

Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře z 2. 
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prosince 1992. Podobně jako ostatní státní, resp. veřejnoprávní sdělovací prostředky – rozhlas 

a televize - byla rozdělena na dvě národní agentury, mezi něž byl delimitován majetek. 

 Slovenská národní rada přijala již 30. ledna 1992 zákon o národní tiskové agentuře. 

Zákon č. 81/1992 Sb., je silně inspirován federální novelou. Tisková agentura je 

zpravodajskou informační agenturou Slovenské republiky, je příspěvkovou organizací, která 

má ve státním rozpočtu SR samostatnou kapitolu, za její činnost odpovídá ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává vláda SR, prohlášení státních orgánů vydává v plném znění , je-li o tuto 

službu požádána. 

 Od 1. dubna 1992, kdy zákon vstoupil v platnost, signovala agentura své 

zpravodajství zkratkou TK SR ( TLAČOVÁ KANCELÁRIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 

Dosavadní slovenská část federální ČSTK tak byla přetvořena v samostatnou tiskovou 

kancelář. Od druhé poloviny roku 1992 se nazývá TLAČOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY – SLOVAKIA a používá signaturu TASR, pro exportní servis pak 

SLOVAKIA.
107

 

3.4. Privatizace ČTK 

Při přípravách zákonu samotné České tiskové kanceláře se počítalo s možností 

budoucí privatizace, protože ČTK jakožto veřejnoprávní instituce, která je odpovědná státu a 

veřejnosti, zároveň působí jako komerční podnik v konkurenčním prostředí. ČTK poskytuje 

službu veřejnosti, ale bez jakékoli finanční kompenzace od státu.
108

 

Rozdělení ČTK na slovenskou a českou část, rozdělení majetku a spoluvytváření 

tiskové agentury České republiky, to vše byly hlavní události let 1992 a 1993. V té době byl 

ředitelem tiskové agentury Tomáš Kopřiva, který byl zároveň poslední vládou jmenovaný 

ředitel ČTK. Současně v té době byla Česká tisková kancelář v nelehké finanční situaci stejně 

jako ostatní státní podniky. To byl jeden z důsledků, proč nebyla Česká tisková kancelář 

v těchto letech privatizována.
109

 To způsobilo také vzpouru zaměstnanců, kteří poslali 

otevřený dopis do Lidových novin (tehdejší ředitel LN Michael Klíma byl zároveň 
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místopředsedou Unie vydavatelů). V dopise obviňovali vedení agentury za špatnou 

ekonomickou situaci. Skutečnou příčinou finančních potíží byla však neochota „četkařů“ 

přeměnit kolos, který vyšel z komunistického státu, na malou národní agenturu. V ČTK se 

v té době spřádaly nereálné úvahy a představy o přetvoření kanceláře na východoevropskou či 

středoevropskou agenturu, pod heslem: my víme, jak na bývalé socialistické státy. ČTK 

jakoby zapomněla, že existují mnohem silnější agentury jako Reuters nebo Associeted 

Press.
110

 

Není tedy nijak zvláštní, že zájem o privatizaci měla také samotná Unie vydavatelů 

denního tisku, jejíž předseda Petr Schönfeld byl zároveň i šéfredaktorem Blesku, který 

kapitálově kryla švýcarská vydavatelská firma Ringier. Je známo, že zahraniční kapitál 

expanduje, hledá další možnosti, pokud se naskytne kýžená příležitost. A má-li možnost spolu 

ovládat centrum novinářských informací z domova i ze světa, to znamená tiskovou agenturu, 

a k tomu i případně distribuci tisku, pak je to vskutku výjimečná příležitost. Takové zájmy 

ovšem Unie vydavatelů popírala. Její vedení se přiklánělo k možnosti, pokud by byla ČTK 

privatizována, Unie by chtěla vlastnit pouze část podílu. To se ovšem nestalo. Na straně druhé 

byla to právě Rada ČTK, která měla možnost případnou privatizaci ČTK skutečně ovlivnit.
111

 

Důležité bylo také konání tiskové konference Unie vydavatelů, která proběhla 20. 

dubna 1993. Právě tam představitelé Unie ostře napadli pracovní verzi poslaneckého návrhu 

zákona o distribuci tisku. ČTK však informovala o konferenci otočením výroku ve prospěch 

Unie. Z toho by se dal vyvodit fakt, že Unie chtěla vlastnit ČTK, nedokázala se k tomu však 

veřejně přiznat. To vyvolávalo obavy především proto, že ČTK byla monopolní tiskovou 

kanceláří. Unie chtěla zcela racionálně vytvořit stav, kdy několik velkých editorských firem 

bude rozhodovat jak o distribuci titulů jiných vydavatelů, tak o tom, zda a za jakých 

podmínek budou tito vydavatelé dostávat servis tiskové kanceláře.
112

 

Milan Stibral, který ve funkci ředitele České tiskové kanceláře vystřídal Tomáše 

Kopřivu a byl prvním ředitelem ČTK zvoleným Radou ČTK, za příčinu sporu s Unií označil 

především ceny servisu ČTK. Nevyloučil ani myšlenku, že vznik nové tiskové agentury 
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ČTA
113

 je reakcí na pomalé přípravy privatizace ČTK. Česká tisková kancelář vnímala vznik 

ČTA jako velké nebezpečí, protože ČTA vstoupila na trh s obrovským nasazením a 

s mimořádně silným finančním zázemím a s ambicemi porazit a zničit ČTK. Taková 

konkurence však České tiskové kanceláři jen prospěla.
114

 

Milan Stibral ovšem nepovažoval privatizaci za nutnou, v jeho očích byla ČTK 

veřejnoprávní institucí krátkou dobu na to, aby byla řádně připravena na privatizaci a nebyl si 

jistý ani tím, zda je vůbec nutná.
115

 Milan Stibral byl generálním ředitelem ČTK od roku 1993 

do roku 2011. Toto období bylo velmi důležité, poněvadž se zlepšila především ekonomická 

situace agentury, která byla v roce 1993 na pokraji krachu.
116

 Rok 1993 byl pro agenturu 

zlomový a velmi těžký. Agentura se musela vypořádat s rozdělením na slovenskou a českou 

část, přeměnou agentury na veřejnoprávní instituci, byla zapotřebí modernizace, zlepšení 

technického vybavení a zvýšení osobních výdajů. 

Na privatizaci se objevovaly různé názory. Někteří tvrdili, že ČTK by měla patřit 

vydavatelům stejně jako německá agentura Deutsche Presse – Agentur. DPA je podnikem 

německých médií nezávislá na státu, stranách a hospodářské sféře. Agentura je financována 

výhradně z prodeje slovního a obrazového servisu sdělovacím prostředkům domácím i 

zahraničním, jakož i jiným zákazníkům. Jiní byly razantně proti, stejně jako Tomáš Kopřiva, 

který byl ve funkci ředitele ČTK od 15. září 1992 do 8. června 1993, a který tvrdil, že 

vydavatelé by neměli mít rozhodující podíl v tiskové kanceláři, protože závisejí na 

nespolehlivých faktorech, například na přízni a nepřízni čtenářů a ne všichni mají dostatečné 

finanční zázemí. Podle Kopřivy by tiskovou kancelář měly vlastnit spíše finanční kruhy, 

banky a spořitelny, které zaručí hotový a provozní kapitál na rozvoj tiskové kanceláře.
 117

 

Nebylo tedy zcela jasné, zda by se měla ČTK stát družstvem nebo akciovou společností. 

Nejasná byla také otázka eventuální účasti státu a jednotlivých odběratelů. 

Protože je poslání agentury komerční, slouží médiím a nikoli státnímu orgánu, jevila 
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se privatizace ČTK jako zcela logická. Ovšem od roku 1992, kdy byl přijat „provizorní“ 

zákon o České tiskové kanceláři, se na ni zapomnělo. Privatizační záměr mělo vedení ČTK 

připraveno již v době, kdy agenturu řídil Tomáš Kopřiva. Ten počítal s rozdělením akcií mezi 

média a finanční instituce s tím, že malé množství akcií by mělo zůstat zaměstnancům. Po 

tom, co v roce 1993 zvolil parlament Radu ČTK, která krátce poté odvolala Tomáše Kopřivu 

z funkce, tehdejší projekt padl. Ředitele Milana Stibrala zvolila Rada ČTK v červnu 1993 ve 

výběrovém řízení. Jeho projekt privatizace, respektive projekt tehdejšího managmentu, Rada 

odmítla s tím, že ČTK je jako veřejnoprávní instituce optimální. Rada v té době navrhla 

zachovat ČTK jako veřejnoprávní instituci, tudíž i sebe samu jako prostředek veřejné 

kontroly, a navíc vytvořit Sbor klientů jako poradní orgán ředitele ČTK. Sbor klientů měli 

tvořit zástupci Unie vydavatelů denního tisku, veřejnoprávní České televize, veřejnoprávního 

Českého rozhlasu, asociace provozovatelů soukromého vysílání a klientů mediální sféry.
118

 

Ze zákona č. 517/1992 Sb., O České tiskové kanceláři, je zřejmé, že odstátnění 

agentury by se nemělo zastavit u transformace oficiální státní tiskové agentury v instituci 

veřejnoprávní, o níž se v něm hovoří jako o stavu do doby převodu jejích majetkových a 

jiných práv na jiný právní subjekt. ČTK funguje na komerční bázi a poskytuje služby za 

úplatu mediálním i nemediálním klientům.
119

 Důležitou roli v této otázce hraje archiv, 

představující jeden z nejcennějších pramenů českých dějin, přestože v roce 1945 vyhořel. 
120

 

Přes všechny možné výhrady k současné právní úpravě je nesporné, že proces transformace 

byl úspěšný, protože právě český zákon dává agentuře nejvíce svobody ve vztahu ke státu 

v porovnání s ostatními agenturami bývalých komunistických zemí. 

3.5. Finance ČTK po roce 1989 

Finančními zdroji České tiskové kanceláře jsou tzv. příjmy z úplatného poskytování 

svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské 

činnosti. ČTK hradí svou činnost z vlastních zdrojů, není tedy napojena na státní rozpočet, 

s výjimkou zahraničního zpravodajství.  Zákon č. 517/1992 Sb., v § 10 připouští také 

možnost, že agentura může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která 
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však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.
121

 

V roce 1993 ČTK dostala účelovou dotaci v hodnotě 29, 3 miliónů korun a to na 

zahraniční zpravodajství a 12 miliónů na modernizaci obrazového vysílání.
122

 Majetkové a 

jiné právní poměry mezi ČSTK a TK SR byly vypořádány delimitačním protokolem ze dne 

26. 6. 1992.
123

 Jednalo se především o rozdělení majetku a práv mezi Československou 

tiskovou kanceláří, Českou tiskovou kanceláří a Tlačovou kanceláriou Slovenskej republiky. 

V roce 1994 ČTK činila státní účelová dotace 25 miliónů korun. Na straně druhé ČTK začala 

rozvíjet i komerční činnost, tržby z ní činily 7,1 miliónů korun, jednalo se především o odběr 

fotomateriálu.
124

 V roce 1995 činila státní dotace 16 miliónů korun. 

Agentura ale již řadu let hospodaří jen z vlastních prostředků. To, že je ČTK na státu 

nezávislá, mohla poprvé konstatovat Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 

1996.
125

 Tento fakt je v porovnání s národními tiskovými agenturami s podobnou historií 

naprosto unikátní. V roce 1996 také vyvrcholil konkurenční boje mezi ČTK a ČTA, která 

v polovině tohoto roku zanikla, a Česká tisková kancelář upevnila svou pozici na trhu.
126

 

Přestože byla agentura v letech 1996 a 1997 v mírné ztrátě, pokračovala důsledná 

transformace agentury a to zejména ve smyslu technické inovace, která ČTK umožnila držet 

krok  se světovým vývojem v oboru tiskových agentur, bohužel však stále nebyl určen 

definitivní statut ČTK, což ji bránilo v plánování dalšího rozvoje.
127

 

V roce 1998 již agentura vytvářela zisk, který před zdaněním činil 15 milionů korun. 

Rozpočet ČTK na rok 1999 činil 320 miliónů korun, příjmy tvořily především příjmy za 

zpravodajství, za poskytování různých služeb, příjmy z vydavatelské činnosti, z pronájmů 
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nemovitostí a podobně. Naopak v roce 1995 získala ČTK svou prozatím poslední dotaci ze 

státního rozpočtu ve výši 16 miliónů korun, jednalo se účelovou dotaci na zahraniční 

zpravodajství podle § 10 odstavce 2 zákona č. 517/1992 Sb., a to i presto, že v roce 1994 byla 

síť zahraničních zpravodajů značně zredukována.
128

 

Agentury vlastněné médii mají kromě příjmů z prodeje zpravodajských servisů a 

ostatních podnikatelských aktivit k dispozici ještě vstupní členské příspěvky. Takto fungují 

agentury APA
129

 nebo DPA
130

. V případě státních agentur je jejich rozpočet součástí státního 

rozpočtu a ani u agentur se zvláštním statutem není návaznost na státní rozpočet zcela 

vyloučena.
131

 

Ze způsobu financování ČTK je evidentní, že absence státních dotací po dobu delší 

než 10 let činí z agentury instituci na státu nezávislou. Je-li ekonomická závislost vyjádřením 

institucionální závislosti tiskové agentury na státu, je ČTK se svým hospodařením spíš 

výjimkou v regionu bývalých institucionálních států a má blíže k obchodní společnosti než k 

jiné formě institucionálního uspořádání.
132

 

Přestože ČTK nehospodaří s veřejnými prostředky (jako tomu je u České televize a 

Českého rozhlasu), je ze zákona povinna předkládat každoročně Poslanecké sněmovně PČR 

výroční zprávu o své činnosti a svém hospodaření.  

3.6. Kontrolní mechanismy ČTK 

Jedná-li se o státní agenturu, je za její činnost ředitel odpovědný zpravidla přímo 

vládě, která ho jmenuje a odvolává. Takto tomu bývalo i v případě Československé tiskové 

kanceláře.
133

 

Současná právní norma ukládá tuto moc Radě ČTK, která má pravomoc jmenovat a 

odvolat ředitele agentury. Svým charakterem je Rada na pomezí správní, dozorčí a 
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programové rady, obvyklé u veřejnoprávních médií v zahraničí. Tento orgán tvoří sedm 

členů, jsou voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a prostřednictvím Rady se 

uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu České tiskové kanceláře. Postavení Rady ČTK 

upravují paragrafy 4 – 8 zákona č. 517/1992 Sb. § 5 uvádí, že: 

“(1) Členství v radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy 

vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich 

náměstků.”  

“(2) Člen rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích 

ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě.”
 134

 

V případě veřejnoprávní agentury schvaluje Statut tiskové kanceláře, který upravuje 

zejména její organizační členění, právě Rada ČTK. Činí tak na návrh ředitele agentury. Rada 

dohlíží na plnění poslání tiskové kanceláře, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu tiskové 

kanceláře, rozhodování o stížnostech týkajících se ředitele a činnosti agentury. Dále Rada 

předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční zprávu o činnosti a hospodaření 

tiskové kanceláře. Pokud by tisková kancelář požádala o poskytnutí účelové dotace ze 

státního rozpočtu, dohlíží Rada ČTK na její využití. Povinnost přinášet oficiální prohlášení 

ČTK dnes ze zákona nemá, to ovšem neznamená, že tak nečiní. V její nabídce slovního 

zpravodajství figuruje pro sdělení této povahy tzv. dokument, kterým agentura označuje plná 

znění textů oficiální povahy.
135

 

Mediální scéna přijala první Radu ČTK rezervovaně, až odmítavě. Její kompetence a 

smysl nebyly v té době nikomu zcela jasné. Jako první se o ní kriticky vyjádřil Václav Klaus, 

podle jeho slov, je Rada pro agenturu naprosto zbytečná. Oficiálním smyslem Rady pro ČTK 

je kontrola veřejnosti. Veřejnost ovšem v té době mnoho o agentuře nevěděla. Stejně tak 

kandidáti na post členů Rady pro ČTK. To způsobilo, že laikové do agentury vnesli pohled, 

který ji nijak neprospěl nebo stranické názory svých volitelů. Unie vydavatelů denního tisku v 

reakci na zřízení rady vnímané tehdy jako orgán politického dohledu dokonce vypsala 

výběrové řízení na založení a provozování konkurenční národní České tiskové agentury 
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(ČTA).
136

 

To vše proto, že v roce 1993 byla situace ještě dosti citlivá a Rada byla vnímána jako 

orgán dosazený shora, vezmeme-li navíc v úvahu zkušenost a tudíž oprávněné obavy 

z možnosti cenzury, není se moc čemu divit.
 137

 

Postavení ČTK mělo být postavením provizorním. Nicméně přes všechny možné 

výhrady ke stávající právní úpravě je možné se ztotožnit s názorem zahraničních mediálních 

odborníků, že ČTK učinila ve střední a východní Evropě nejdelší krok na cestě k odstátnění a 

i v mezinárodním hodnocení je považována za agenturu, která se může stát vzorem pro 

mezikrok k plné privatizaci tiskových agentur. 
138

 

Další, kdo ocenil transformační procesy ve středoevropském regionu, byla Terhi 

Rantanenová, která si všímá si hlavně rychlosti a radikálnosti legislativních změn v České 

republice a míry autonomie, kterou ČTK získala na státu.
 139

 

3.7. Práce tiskové agentury 

Tisková agentura ve své hlavní činnosti soustavně vyhledává zpravodajské 

informace, zpracovává je a zprávy co nejrychleji dodává za úplatu svým abonentům. 

Současně tiskové agentury působí jako archiv pro budoucí potřebu sobě i svým klientům. 

Přestože zařazují nejnovější informace a ukázky svých produktů na veřejně dostupné stránky, 

nejsou ve své činnosti médii s masovým publikem. 

Její servisy nakupují ve velkém redakce periodického tisku, zejména denního, ale i 

týdenního, zpravodajské úseky rozhlasových a televizních stanic či internetových serverů. Na 

smluvním základě odebírají agenturní produkci také nemediální klienti – parlament 

ministerstva, banky, firmy, sázkové kanceláře, školy, uživatelem může být také fyzická 

osoba. Individuálně dostupnou v reálném čase ji učinily až internet a mobilní telefony. 

Textové zpravodajství je nejstarším agenturním produktem. Také Československá tisková 
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kancelář s ním začínala. Také pro její nástupnickou organizaci, Českou tiskovou kancelář, 

představuje dodnes pilíř produkce. 
140

 

Přes rozdíly, které vyplývají z odlišné formy prezentace informací, jsou pro 

agenturní zpravodajství charakteristické určité společné prvky. Ty vyplývají právě ze 

zvláštního postavení tiskové agentury jako poskytovatele zpravodajských a informačních 

produktů a služeb. Ke standardizaci přispěl mezinárodní tok informací a vývoj redakční a 

transmisní techniky, revoluční změnu pak přinesla digitalizace a rozvoj informačních 

technologií. ČTK v březnu 2002 spustila multimediální redakční systém, díky němuž je každý 

novinář schopen kromě zpravodajského videa zpracovat také textovou zprávu, zvukový 

soubor, fotografii, sportovní tabulku nebo graf. Tento systém je také umí vzájemně provázat v 

závislosti na tom, jak spolu tematicky souvisejí. Co se týče titulku, ten prošel v ČTK celou 

řadou změn, které souvisely především s nástupem digitálních technologií. Od tzv. staženého 

titulku až k dnešnímu dobrému plnohodnotnému titulku, který slouží odběratelům k selekci 

zpráv a agenturám k zisku. Dobrý titulek prodává. Neosloví-li titulek, odběratel nemusí 

zprávu ani otevřít.
141

 

 

V tiskové agentuře se pracuje nepřetržitě a bez uzávěrky. Z tohoto také vyplývá 

chronologické řazení vydávaných zpráv. Potřeba zachytit událost bezprostředně v určité fázi 

vývoje se v tiskové agentuře promítá do tvorby zpráv vydaných průběžně. Agentura proto 

význam a důležitost každé jednotlivé zprávy klasifikuje prioritou na několikastupňové škále.  

ČTK jako univerzální agentura poskytovala a stále poskytuje svým odběratelům textové 

zpravodajství v nejširším tematickém záběru. Všeobecný zpravodajský servis se dál vnitřně 

člení do bezmála dvou desítek kategorií (např. politika, odbory, zdravotnictví, školství, 

kultura, náboženství, bohemika, kriminalita, právo). Ekonomický servis je strukturován podle 

hospodářských odvětví do více než dvou desítek kategorií (zemědělství, stavebnictví, reality, 

telekomunikace, potravinářství, finanční služby, cestovní ruch, media a reklama).
142

 

 

Důležitou roli hraje především zahraniční zpravodajství, které přináší informace 
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z celého světa. Ke zpravodajství využívá zahraniční světové agentury a vlastní zpravodajskou 

síť. V roce 1993 ji tvořilo 24 zpravodajů, ČTK měla pobočky ve dvanácti zemích, včetně 

Slovenska a Spojených států. Na straně druhé byly v tomto roce zrušeny pobočky v Havaně, 

Bukurešti a Sofii. Do své kompetence naopak převzala zpravodajství ze Slovenska, kde došlo 

koncem roku 1993 k radikální personální obměně a ke změně struktury zpravodajství. 

Stěžejními odběrateli servisu ČTK na Slovensku jsou velké sdělovací prostředky jako televize 

nebo rozhlas. V roce 1993 došlo také k zahájení vysílání ekonomického servisu 

prostřednictvím satelitu. Bylo také výrazně omezeno faxové vysílání a byl získán nový 

satelitní servis agentury Reuters.
143

 K tradičním agenturním produktům patří také obrazové 

zpravodajství. Digitální technologie proměnila oblast žurnalistické fotografie po všech 

stránkách a nastolila řadu otázek včetně roviny etické. V nabídce Československé kanceláře 

zaujalo obrazové zpravodajství místo ve 20. letech 20. století.
144

 

 

Agentura musí reagovat na změny na zpravodajském trhu, proto také inovuje 

strukturu svých služeb a v roce 2002 nabídla nové žánrové produkty a od roku 2003 začala 

rozšiřovat tzv. společenský servis s cílem rozšířit i skupinu klientů o magazíny, nakladatelské 

domy a reklamní agentury. Pokud byste si chtěli v 80. letech 20. století ověřit nebo získat 

informaci v dokumentační redakci Československé tiskové kanceláře, museli byste buď přijít 

osobně, nebo zavolat. Ověřovala se např. jména, funkce osob, správnost přepisu 

cizojazyčných jmen a názvů organizací, institucí, časové a další údaje. V roce 1995 ČTK však 

zahájila restrukturalizaci svých dokumentačních databází a podařilo se zpracovat 

nejpodstatnější část kartoték do elektronické podoby. Převedení informací z kartoték do 

elektronické podoby usnadnilo jejich dostupnost jak vlastním zaměstnancům ČTK, tak 

agenturním klientům. Od září roku 1997 jsou dokumentační databáze součástí infobanky 

ČTK.
145

 

V 80. letech zpracovávala dokumentační redakce na základě kartoték a v nich 

utříděného informačního fondu materiály vysvětlující pozadí významných událostí. Dnes se 

texty připravují v dokumentační redakci taktéž. V roce 1993 byla do provozu uvedena 

                                                 
143

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993. [online]. 

2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm. 
144

 RICHTER, Jaroslav a Jiří MAJSTR. ČTK včera, dnes a zítra. Praha: ČTK. 1998, 43 s. 
145

 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: KAROLINUM. 

2009, 205 s.  



48 

 

databanka, v technické oblasti došlo k technickému vývoji a byl také dokončen 

administrativní převod nemovitostí, související s vypořádáním majetkových a jiných práv 

mezi Československou tiskovou kanceláří, Českou tiskovou kanceláří a Tlačovou kancelároiu 

Slovenskej republiky. V roce 1994 byly zrušeny některé neefektivní bulletiny jako 

ZAHRANIČNÍ AKTUALITY A FORUM, SUROVINY, DATA A TRANSPORT. Novým 

úspěšným produktem se stal servis MONITOR z překladů článků, komentářů a reportáží. 

Výraznou změnou prošla především dokumentační redakce, kdy informace z kartoték byly 

převedeny do elektronické podoby. Byl položen základ k databázím SVĚT, ČESKÁ 

REPUBLIKA A SPORT. Od listopadu 1994 začala získávat informace také prostřednictvím 

sítě INTERNET. Rok 1994 byl významný i pro technický rozvoj, uskutečnil se první přenos 

fotoservisu a byl dokončen nový systém distribuce zpravodajství.
146

 

V roce 1996 (zlomový rok pro ČTK), rozšiřovala agentura svou působnost na nejen 

mediální oblasti, ale i ve státní a hospodářské sféře. Strategií byla potlačena i konkurenční 

agentura ČTA, která byla po svém zániku nahrazena novou agenturou ČTI. V roce 1996 ČTK 

vydala čtyřikrát více zpráv než v roce 1992, nejvíce se o to zasloužily slovenská odbočka a 

ekonomický servis v angličtině. V červenci téhož roku vznikly České noviny na Internetu,
147

 

které se ukázaly být velmi úspěšné.
148

 

V roce 1997 kancelář spustila službu tzv. krátkých zpráv – titulků pro uživatele 

mobilních telefonů společnosti Eurotel. Od roku 1998 byla tato služba přístupná také 

zákazníkům společnosti Paegas. Od roku 1997 také redaktoři začali běžně využívat internet 

pro vyhledávání informací a byl zaveden PRIM servis, což je zkratka pro první ranní 

informace pro manažery. Servis je dostupný dodnes a ČTK jej využívá. Tento rok také přispěl 

k prvním přenosům fotografií prostřednictvím mobilních telefonů a zvýšila se prestiž 

agentury v zahraničí, což dokládá fakt, že generální ředitel ČTK byl zvolen prezidentem 
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Aliance evropských tiskových agentur.
149

 

3.8. Éra digitalizace 

Infografický servis rozšířil nabídku tradičních produktů textového a obrazového 

zpravodajství v létě roku 1992. Mapky, tabulky a schémata začaly přinášet rychlé a 

srozumitelné sdělení, aktuální informace, případně umožnily její doplnění.
150

 

V průběhu 90. let minulého století se infografika etablovala v nabídce České tiskové 

kanceláře jako jedna ze základních služeb. Během prvních deseti let její produkce dynamicky 

rostla. V roce 1998 zahájila ČTK vydávání svých infografických materiálů ve vektorovém 

formátu prostřednictvím satelitního vysílání a začala ukládat grafy do Infobanky.
 151

 

Zatímco v letech 1992 – 2005 šlo o klasické grafy, mapy a schémata k 

nejdůležitějším a nejzajímavějším událostem v ČR a v zahraničí ve vektorovém formátu, v 

roce 2006 začalo grafické studio ČTK poskytovat dvojrozměrnou a trojrozměrnou 

animovanou grafiku, jejímiž odběrateli se stali zejména internetoví vydavatelé. Trojrozměrná 

animace jako nová multimediální služba obohatila spektrum infografického servisu v červnu 

2006, kdy v premiéře zobrazila klíčové okamžiky mistroství světa ve fotbale.
152

 

ČTK používá pro zobrazování 3D animací vlastní interaktivní přehrávač využívající 

technologii Adobe Shockwave. Významný krok k plné multimedializaci agenturního 

zpravodajství učinila ČTK na přelomu tisíciletí, kdy po zkušebním provozu nabídla v roce 

2001 zvukový servis za úplatu.
153

 Pravidelné tvorbě zvukových příspěvků v tiskové agentuře 

předcházelo jednorázové publikování zvukových záznamů na internetových stránkách 

www.ceskenoviny.cz. Předchozí Československá tisková kancelář měla dvojí zkušenost s 

rozhlasovým zpravodajstvím. Poprvé se cesty tiskové agentury a rozhlasu protnuly ve 20. 

letech 20. století, kdy na jaře roku 1924 začala agentura připravovat rozhlasové zprávy pro 
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Radijournal a po jeho reorganizaci se stala dodavatelem politického a aktuálního 

zpravodajství.
154

 

Tuto smlouvu Radiojournal uzavřel s Československou tiskovou kanceláří 24. června 

1925.
 
Od druhé poloviny 20. let 20 století se tedy zprávy četly přímo v budově agentury, 

vytýkalo se jim, že neodrážejí specifika auditivního vjemu. Právě z budovy ČTK, zazněla 30. 

září 1938 také úřední rozhlasová zpráva o přijetí Mnichovské dohody československou 

vládou.
155

 

Posléze se z budovy ČTK vysílalo na začátku 90. let, kdy Rádio Plus získalo licenci 

jako česko-francouzská zpravodajská stanice. Dvojjazyčná stanice zahájila vysílání 26. srpna 

1991, činnost ovšem ukončila po roce vysílání, protože provozování rozhlasového a 

televizního vysílání agentuře zakázal zákon č.517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, aby 

jako stanice veřejnoprávní agentury nenarušovala koncept jediného veřejnoprávního 

rozhlasu.
156

 

Nyní se jedná o tzv. audioservis, což v praxi znamená, že agentura sama rozhlasové 

vysílání neprovozuje, ale poskytuje svým klientům zvukové příspěvky. Typická zvuková 

zpráva má v průměru stopáž okolo 30 sekund a je ve formátu MP3. Agenturní servis se kromě 

rozhlasového vysílání uplatňuje i ve zpravodajství televizním a na zpravodajských webech. 
157

 

Proces multimedializace produkce ČTK završilo videozpravodajství. Agentura jej 

uvedla na trh v roce 2006, záměrem agentury bylo zkvalitnění zpravodajských služeb pro 

mediální klienty. Byl zaveden nový multimediální redakční systém, agentura zahájila práce na 

nově koncipované databázi očekávaných událostí, spustila servis ve slovenském jazyce, 

rozšířila infografický servis o další formy a zřídila videoredakci.
 
Ze srovnávací studie 

Evropské aliance zpravodajských agentur vyplývá, že v té době ve střední Evropě nenabízela 
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žádná z národních agentur zpravodajské video.
158

 

Videozpravodajství bylo původně určeno internetovým vydavatelům, zpravodajským 

serverům a televizním stanicím, později přišla verze pro mobilní operátory. Obsah 

videoarchivu ČTK se tematicky člení přibližně do dvou desítek kategorií, kromě aktuálního 

zpravodajství, politiky, ekonomiky, zdraví, vědy, umění, architektury či sportu, se příspěvky 

týkají také přírody, cestování, gastronomie, zábavy, celebrit a dalších.
159

 

3.9. Signatura ČTK 

Co se však nezměnilo, je signatura ČTK, která provázela zprávy od prvního dne 

zřízení Československé tiskové kanceláře v Praze a podepisuje i dnes servis České tiskové 

kanceláře. Historická zkratka ČTK se nepoužívala jen krátce v době od 1. října 1991, kdy 

vstoupila v platnost novela zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři. 

Veškeré agenturní zpravodajství (nejen na Slovensku, kde tomu tak bylo už od roku 1968), 

ale v Česku se začalo podepisovat signaturou novou – ČSTK. 

Plný název agentury se nezměnil, v českém jazyce zůstal bez pomlčky, ve 

slovenštině se psal Česko-slovenská tlačová kancelária. Změna zkratky při zachování 

původního názvu byla kompromisem mezi Prahou a Bratislavou, která navrhovala změnu 

analogickou k názvu státu – Česká a slovenská tisková kancelář. Signatura ČTK se vrátila 

hned v roce 1992, kdy se po parlamentních volbách rozhodlo o rozpadu Československa. 

Značka ČTK se znovu objevila v servisu 20. listopadu 1992, tedy pět dní poté, co začal platit 

zákon o České tiskové kanceláři. Od té doby je signaturou agentury, která poprvé od svého 

vzniku není agenturou státní.
160
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4 Současná pozice ČTK 

4.1. Současné postavení tiskových agentur 

Od doby, kdy Charles Havas založil v roce 1835 v Paříži vůbec první tiskovou 

agenturu, se svět tiskových agentur hodně změnil a jejich síť výrazně zhoustla. V polovině 

minulého století existovaly na celém světě pouhé čtyři agentury, v současnosti jich existuje 

přes 264. Ty jsou samozřejmě nepostradatelným zdrojem informací především v oblasti 

zpravodajství ze zahraničí.
161

 

Zpravodajská produkce tiskových agentur je určena zejména tisku, rozhlasu a 

televizi, ale sdělovací prostředky nejsou a nebyly ani v minulosti jejími jedinými či 

výhradními odběrateli. Mění se ale poměr mezi mediální a nemediální klientelou. 

Ekonomické tlaky na konci 80. let ukázaly, že dlouhodobé zvyšování poplatků a cen za 

agenturní služby má své hranice, za nimiž už končí zájem odběratelů. Agentury jsou 

celosvětově nuceny diverzifikovat svou činnost, neboť samo vydávání informačních materiálů 

pro potřeby redakcí nestačí k dosažení vyvážené bilance hospodaření se státními nebo 

soukromými prostředky.
162

 

Tiskové agentury si samozřejmě zachovávají svou základní roli autoritativního 

informačního zdroje, zároveň však jsou nuceny hledat další zdroje příjmů. Dnešní tiskové 

kanceláře využívají k šíření své produkce online systémů umožňujících přímý vstup 

zákazníka do zpravodajské či dokumentační databanky, digitálního přenosu slova i obrazu, 

satelitů, videotextu či internetu. V současnosti v distribuci převládá ekonomické 

zpravodajství. 

4.2. Klasifikace tiskových agentur 

Tiskové kanceláře můžeme klasifikovat dle kritérií: 

a) podle obsahového zaměření na agentury univerzální neboli komplexní a 

specializované, 
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b) podle rozsahu působnosti na světové, mezinárodní, regionální a národní, 

c) dle formy vlastnictví na agentury ve vlastnictví médií, soukromé komerční, státní 

a se zvláštním veřejnoprávním statutem.
163

 

Agentury univerzální zahrnují soubor zpravodajských služeb (zpravodajství ze 

světa, z domova, pro zahraničí a to vše slovem, a také obrazem a zvukem) v nejširším 

tematickém záběru a ze všech oblastí života společnosti. Univerzálními tiskovými agenturami 

jsou největší a nejznámější agentury jako Associated Press AP se sídlem v New Yorku, 

United Press International (UPI) s ústředím ve Washingtonu, Reuters se sídlem v Londýně 

nebo Agence France Presse (AFP) s centrálou v Paříži. Ve většině zemí zaujímá dominantní 

postavení na domácím zpravodajském trhu zpravidla jediná univerzální tisková agentura. To 

platí mimo jiné i pro největší evropskou německou tiskovou agenturu Deutsche Presse 

Agentur (DPA) a v českých zemích Českou tiskovou kancelář (ČTK). Tematickou šíři záběru 

zpravodajství a rozmanitost nabídky univerzální tiskové agentury lze doložit současnou 

podobou slovního všeobecného servisu ČTK. Nejrozsáhlejší informační blok představuje 

základní servis UNICET, ten obsahuje zprávy politické, ekonomické, kulturní, církevní, 

sportovní, společenské, z domova a ze zahraničí. Všeobecný servis může odběratel abonovat 

jako celek či selektivně podle tematického zadání.
164

 

Tiskové agentury specializované se zaměřují na určitou tematicky nebo obsahově 

poměrně úzce a přesně vymezenou oblast (např. ekonomika, sport, náboženství). 

Specializované agentury většinou nabízejí služby i analogicky zaměřeným odběratelům, což 

ale nevylučuje, že jejich servis si předplácejí také agentury univerzální, pro něž představují 

kvalifikované zdrojové zázemí. Příkladem specializovaných tiskových agentur mohou být: 

švýcarská Sportinformation (SI), německá Sport-Information-Dienst (SDI), rakouská 

Katholisches Pressezentrum (KATHPRESS).
165

 

Tiskové agentury světové mají zpravidla nadnárodní charakter a v rozhodující míře 

právě ony ovlivňují mezinárodní tok informací. Světová agentura znamená světovou 

působnost, v celém světě zpravodajství shromažďuje a do celého světa své původní 
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zpravodajství šíří. K obecné charakteristice patří nepřetržitá činnost agentury a technické 

přenosové podmínky na nejvyšší úrovni. K současným největším světovým tiskovým 

agenturám patří: Associated Press (AP), Reuters a Agence France Presse (AFP).  Agentura 

Reuters dnes působí asi ve 160 zemích. Jde o významné oblasti, jejichž zvyklosti je nutné brát 

v úvahu, stejně jako to, co hýbe finančním trhem, co vytváří poptávku a nabídku, co určuje 

cenu, jaké ekonomické zásady vedou k vyššímu výnosu. Je zcela zásadní vědět, jak funguje 

trh, protože 90 % zisku pochází z finančních informací. Je také třeba chápat možnosti 

technologií, informace sama o sobě je jedním zbožím, ale když k tomu přidáme technologické 

zpracování, jde o něco jiného.
166

 

Tiskové agentury národní mají prioritní působení v mateřské zemi, ovšem jejich 

zahraniční vysílání je také dominantní. V zahraničním zpravodajství bývají zcela nebo z velké 

části odkázány na servis světových tiskových agentur, přebírají zpravodajství i z jiných 

národních agentur. Národní agentury představují v mezinárodní výměně zpravodajských 

informací důležitý zdroj ceněný především pro znalost teritoria a autentičnost. Pro národní 

tiskové agentury, kterých je mezi agenturami většina, platí, že shromažďují a rozšiřují 

zpravodajský materiál zpravidla na území uvnitř vlastních státních hranic a pro zprávy ze 

zahraničí využívají služeb velkých agentur.
167

 

Zpravodajské agentury můžeme dále rozdělit dle formy vlastnictví. 

Agentury vlastněné médii dělíme dále na družstevní, akciové a společnosti 

s ručením omezeným. Jako klasický příklad družstevního uspořádání bývá uváděna jedna 

z nejstarších a nejvýznamnějších agentur americká Associated Press (AP). Vznikla a je podle 

svých stanov sdružením osob, které mají ve svém vlastnictví noviny, nebo jsou oprávněny 

noviny zastupovat. Spojily se do společenství, které spočívá na družstevně organizované 

vzájemnosti, aby s co největší hospodárností a efektivností shromažďovaly zprávy a 

vyměňovaly si je s cílem uveřejňovat je v novinách, které vlastní a nebo které má právo 

zastupovat. AP je nevýdělečná, nezisková společnost, nedostává žádné státní subvence a 

finanční základnu zaručují sami podílníci.
168
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Družstevní formu mají vedle AP také KJÓDÓ v Japonsku, RB v Dánsku nebo TT 

ve Švédsku. Mezi tiskové agentury působící jako akciové společnosti patří Švýcarská tisková 

agentura Schweizerische Depeschen – Agentur (SDA), známá také pod názvem ATS, byla 

založena v roce 1894 v Bernu. Příkladem tiskové agentury jako společnosti s.r.o. je největší 

německá agentura Deutsche Presse Agentur (DPA). Společníky mohou být jen nakladatelé, 

vydavatelské a rozhlasové společnosti. Agentura je financována výhradně z prodeje slovního 

a obrazového servisu sdělovacím prostředkům domácím i zahraničním, jakož i jiným 

zákazníkům.
169

 

Za skutečné soukromé tiskové agentury jsou považovány ty, jejichž vlastníky 

nejsou vydavatelé novin nebo majitelé dalších sdělovacích prostředků rozhlasových a 

televizních stanic, a které jsou organizovány podle běžných zásad fungování komerčních 

podniků. K základní charakteristice patří výdělečný účel zařízení a provozování agentury jako 

soukromého podniku. Za vzor byla dlouhou dobu uváděna americká United Press 

International (UPI). Naopak pro státní tiskové agentury jsou charakteristické pevné vazby 

mezi agenturou a státem. Agentura je zpravidla přímo v zákoně definována jako zpravodajská 

instituce státu, existuje zákonná norma, která určuje i zásady vztahů k jiným institucím. 

Rozpočet agentury je součástí státního rozpočtu, ředitele agentury jmenuje a odvolává vláda, 

která zpravidla schvaluje i vnitřní režim a statut agentury. Agentura plní úkoly oficiálního 

informačního orgánu vlády, to znamená, že ve vztahu k ostatním médiím působí jako zdroj 

oficiálních informací. Agentura pak v systému sdělovacích prostředků může plnit určitou 

regulativní roli. Státními agenturami byly agentury v někdejších socialistických státech. ČTK 

byla založena v roce 1918 jako státní agentura. V současnosti je její statut veřejnoprávní. Do 

kategorie agentur se zvláštním právním statutem (veřejnoprávním) bývají řazeny takové 

instituce, které se v základních otázkách vymykají výše postaveným standardním formám. Na 

zřízení agentury a financování jejího provozu se může podílet i stát, který pak může 

kontrolovat i provoz agentury. Konkrétní podoba se liší podle specifických podmínek v dané 

zemi.
170
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4.3. Internet a tiskové agentury 

Jako zajímavý zdroj příjmu se ukazuje internet, stále více lidí používá počítače a 

elektronický informační trh roste. Výhodou je, že mnoho lidí může publikovat bez toho, že by 

museli platit tiskárnu. Rozdíl mezi prací agentury před 150 lety a prací agentury dnes spočívá 

v čase. Například při atentátu na Lincolna musela zprávu přivézt loď, to trvalo několik dní, 

dnes dodávají agentury zprávy za vteřinu. V současné době není na informačním trhu 

použitelné nic, co se právě neděje.
171

  

Každé médium si vybírá, co uveřejní. Těžko říci, zda jsou pod tlakem předkládat co 

nejpřitažlivější a nejsenzačnější zprávy. Někteří podlehnou tlaku trhu, např. publikace na 

internetu předpokládají aktivní čtenáře, nutí je vyhledávat to, co je zajímá. Tento nový trh 

předpokládá inteligentní čtenáře. Nemůžeme všeobecně říci, že se novinařina podrobuje trhu. 

Stává se to, ale právě rozvoj internetu ukazuje i opačný trend. V mnoha zemích politický 

systém zabírá příliš zpravodajského prostoru. 

Tiskové agentury mezinárodní mají vlastní zdroje původních informací ze zahraničí, 

ale rozsah sítě zahraničních zpravodajů, jakož i zahraničních klientů je zpravidla těžko 

porovnatelný se světovou tiskovou agenturou. Za jedno z omezujících kritérií by se dala 

považovat „provozní doba“. Mezinárodní agentury na rozdíl od světových mají jisté a 

nepatrné časové prodlevy při zveřejňování aktuálních událostí. Faktem je, že největším z nich 

se daří držet krok se světovými agenturami a platí to například pro italskou Agenzia Nationale 

Stampa Associata (ANSA), španělskou Agencia Efe (EFE), japonskou KJÓDÓ, ale i pro 

největší německou tiskovou agenturu Deutsche Presse-Agentur (DPA).
172

 

4.4. Současná pozice ČTK 

Česká tisková kancelář slouží jako významný zdroj informací, svým způsobem by se 

dala označit jako noviny pro novináře. ČTK denně vydává okolo 700 zpráv a určuje, co se 

objeví následující den v novinách. Je zajímavé, jak s těmito zprávami nakládají redaktoři, 

někteří si je přečtou, sami dohledají okolnosti případu a kontaktují své informátory, jiní 

zprávu téměř zkopírují a podepíší se pod ní jako autoři. Redaktor má ale také možnost převzít 
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zprávu celou, tu ale musí označit zkratkou ČTK. Je třeba si uvědomit, že tiskové agentury 

jsou hlavním zdrojem informací v oblasti zpravodajství ze zahraničí i domova. Většina z toho, 

co jsme si přečetli v tisku, na internetu, viděli v televizi nebo slyšeli v rozhlase, má svůj 

původ v agenturním servise.
173

 

Jako servis nemůže tisková agentura stát nad svými odběrateli, k tomu však dochází 

automaticky tehdy, jedná-li se o státní úřad, který navíc disponuje ve své oblasti prakticky 

státním monopolem.
174 

ČTK je po redukci zpravodajské sítě a exportu také národní agenturou, 

která si vydobyla výjimečnou míru nezávislosti a je naprosto nezávislým hospodářským 

subjektem. ČTK zkvalitnila zpravodajství, pokročila v technické modernizaci a dokázala 

vytvořit i řadu nových produktů. Dnes se ČTK řadí mezi nejlepší agentury ve střední a 

východní Evropě a v podstatě se může porovnávat s vyspělými západními agenturami. 

Struktura příjmů ČTK je poměrně bohatá. Jde o příjmy ze zpravodajství, za poskytování 

různých služeb, o příjmy z vydavatelské činnosti, z pronájmu nemovitostí a podobně. 

S penězi mnohdy souvisí snahy o ovlivňování. Zde nastává otázka zveřejňování plných znění 

oficiálních prohlášení. 

Od roku 1998 ČTK posílila svou pobočku v Bruselu, kde se kromě jednoho stálého 

zpravodaje střídají také stážisté, kteří tam pobývají po dobu tří měsíců. Existuje celá řada 

klientů odebírající servis ČTK. První skupina je mezi médii a odebírá celý servis. Pak jsou 

klienti, kteří si objednávají jen nějakou část. U ceny záleží na tom, zda jde o klienta, který 

servis používá. Pokud jde jen o osobní potřebu, cena se pohybuje řádově v tisících korun za 

měsíc. Pokud jde ale o klienta z řad médií, který zprávy používá pro další publikování, tak se 

cena vyšplhá až na úroveň statisíců. Málokterý občan v našem státě si dovede představit, jak 

významnou roli ČTK v našem mediálním systému zastává. Zprávy agentury dominují na 

stránkách novin, obrazovkách televizí a v rádiích.
175

 

Od roku 2003 si prošla agentura další řadou změn a přistoupila také k vybudování 

nových redakčních sálů v Opletalově ulici v Praze. V tomto roce ČTK rozšířila své 

zpravodajství z kultury, o vědě a technice a o zdravotní problematice. ČTK si také stanovila 

nové cíle, rozšíření počtu komunikačních kanálů s orientací na současné klienty. Přímý prodej 
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byl na základě minulých zkušeností podpořen přípravou nových propagačních materiálů 

v elektronické podobě. S ohledem na vstup ČR do Evropské unie byla komunikace rovněž 

zaměřena na propagaci produktu databáze EU, přístupného v Infobance ČTK, jako jednoho 

z hlavních zdrojů informací o EU v českém jazyce v České republice. Od roku 2003 také 

stoupla popularita internetu, která ohrožovala pozici tiskových agentur, proto ČTK spustila 

službu dceřiné společnosti Neris, zaměřující se na dodávání individuálních SMS zpráv 

vybraným klientům.  Po extrémním výsledku roku 2002 se hospodaření ČTK v roce 2003 

vrátilo na standardní úroveň.  Česká tisková kancelář v tomto roce dosáhla zisku ve výši 

necelých 15 000 tis. Kč a do roku 2004 vstoupila ČTK ekonomicky stabilní.
176

 

V roce 2004 se osvědčilo regionální řídící a editorské pracoviště, díky němuž ČTK 

vydala mnohem více tematických materiálů z regionů. Kromě SMS zpráv agentura zajišťuje 

již také MMS zprávy prostřednictví dceřiné společnosti Neris. V roce 2004 byla zahájena 

online sběrna fotografií, která usnadňuje kompletní obsah digitalizované části fotoarchivu 

ČTK. Pokud pohlédneme na ekonomickou stránku, výnosy se zpomalily a náklady začaly 

pomalu růst.
177 

 

V roce 2005 se redakce připravovaly na zavedení multimediálního redakčního 

systému, jehož smyslem je posílat klientům zpravodajství v různých formách. Došlo 

k rozšíření regionálních zpravodajů, redakce byly vybaveny digitálními fotoaparáty. V tomto 

roce se projevily marketingové výzkumy z let minulých a základem prodejních aktivit ČTK 

se staly individuální plány prodeje. Dalším obchodním cílem agentury byla akvizice nových 

klientů. Prodejně nejúspěšnější službou se stala služba E-mail servis ČTK. Z hlediska 

hospodaření byl rok 2005 nadprůměrný. Zisk po zdanění dosáhl 25 313 tis. Kč, což znamená 

třetí nejlepší výsledek v novodobé historii.
178 

V roce 2006 agentura naplno realizovala novou strategii svého vývoje a soustředila 

se na hlavní předmět činnosti - oblast služeb pro média. Což je výrazná změna oproti původní 

snaze rozšiřovat oblasti svého působení, takto agentura fungovala od roku 1995 - 2005. 
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Důvodem změny byla hlavně odlišná situace na trzích a změny v oblasti technologií. 

Charakteristickým rysem se stala multimedializace informací. Agentury se tedy buď 

vyprofilovaly jako dodavatelé obsahu nebo distributoři. Nejen to byly hlavní důvody, proč se 

ČTK změnila strategii, ovlivnila ji také situace na českém trhu, kde vzniklo několik velkých 

skupin, které dnes představují hlavní klienty ČTK. V předchozím roce byla prodána 

společnost Čekia a v květnu 2006 byl prodán také spoluvlastnický podíl ve společnosti 

Newton International Technology. Na straně druhé byla posílena redakce na Slovensku a 

spuštěn agenturní servis ve slovenském jazyce, byla zřízena videoredakce a zahájeno 

videozpravodajství. Zavedení multimediálního redakčního systému posunulo agenturu do 

další vývojové fáze. ČTK dnes pracuje s vybavením, kterým se může pochlubit jen několik 

málo agentur v Evropě. Z hlediska zisku byl rok 2006 naprosto rekordní, po zdanění dosáhl 

výše necelých 53 000 tis. Kč.
179 

V roce 2007 prošla ČTK podobným vývojem jako celá mediální scéna. Pro toto 

období byl charakteristický konkurenční boj, tištěná média procházela obtížným obdobím, 

protože jejich reklamní výnosy převážně stagnovaly či klesaly. To bylo způsobeno i tím, že 

rostl počet uživatelů internetu, kam se přesouvala také část reklamy. Kromě služeb SMS a 

MMS se někteří vydavatelé pokoušeli prodávat své zpravodajství i v elektronické podobě buď 

konečným uživatelům, nebo dalším médiím, působily tak do jisté míry jako tiskové agentury. 

V tom samém roce zasáhl i Českou republiku nebývalý rozvoj blogů, které významně 

ovlivnily žurnalistiku a pohled na ni. Základním rysem současné doby je poskytování 

informací zdarma, což nemůže nezasáhnout práci tiskové agentury jako takové. ČTK proto 

v roce 2007 nerozvíjela žádné nové projekty, ale pracovala především na proměně vnějšího 

prostředí. Nakonec dospěla k názoru, že je potřeba, aby agentura prošla další transformací, 

které bylo věnováno celé další pololetí následujícího roku. Agentura se v roce 2007 výrazně 

posunula dopředu v oblasti zpravodajství a vstoupila do nově vzniklé mezinárodní organizace 

tiskových agentur MINDS International. Tato organizace sdružuje jedenáct vyspělých agentur 

a jejím cílem je vzájemná pomoc při prodeji vyspělých produktů. Hospodářský výsledek za 

toto období dosáhl hodnoty 17 miliónů korun.
180
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V roce 2008 si agentura připomenula 90. let výročí od svého založení. Za tu dobu se 

mnohé změnilo a agentura prošla řadou proměn, dnes je uznávaným zdrojem informací 

objektivního zpravodajství. Tento rok sama agentura označila jako rok změn, kdy projektové 

týmy pracovaly na řadě úkolů, které by měly ještě dále zkvalitnit zpravodajský servis a určit 

směr nového rozvoje agentury pro nadcházející období. Byla zřízena nová funkce náměstka 

generálního ředitele pro zpravodajství a byla připravována nová organizační struktura, jejíž 

podstatou je spojení všech tří zpravodajských pracovišť do jednoho celku. ČTK 

zdynamizovala svůj zpravodajský servis a pokračovaly také práce na vlastním webovém 

rozhraní fotobanky. V tomto roce připravila také tehdejší dceřiná společnost Neris několik 

informačních kanálů zaměřujících se na sociální síť Twitter a v roce 2009 pak ČTK spustila 

na sociální síti Facebook svou vlastní stránku. Celkový zisk v tomto roce byl tradičně tvořen 

finančním hospodářským výsledkem, který dosáhl hodnoty 39,6 miliónů korun.
181

 

 

Stejně jako ostatní podniky i ČTK musela v roce 2009 čelit hospodářské krizi, která 

zasáhla mediální prostředí. Tlak na ceny agenturního zpravodajství donutil agenturu přijmout 

řadu úsporných opatření, většina z nich byla ovšem realizována až v roce 2010. Souběžně 

s úsporami ovšem běžely také již rozběhnuté procesy reorganizace zpravodajství, příprava 

nových služeb a inovace. Jako významný se ukázal prodej multimediálního redakčního 

systému německé tiskové agentuře DPA. I přes hospodářskou krizi se podařilo agentuře 

udržet vysokou úroveň zpravodajství, takže její chod nebyl ohrožen. Ve stejném roce vznikla 

také Akademie ČTK a urychlila se digitalizace negativů a diapozitivů fotoarchivu. Akademie 

ČTK vznikla jako centrum integrovaného školení a personálního rozvoje zaměstnanců a 

školící středisko pro extérní zájemce. Kurzy akademie vycházejí ze zásad, jimiž se při své 

práci řídí agentura – serióznost, věrohodnost, objektivita a v neposlední řadě také schopnost 

vyjadřovat se jasně a srozumitelně. První kurz Akademie se uskutečnil v květu 2009. Od 

ledna 2009 začala fungovat také nová organizační struktura, která se připravovala od roku 

2007 a spojila redakční zpravodajská pracoviště do jednoho úseku zpravodajství. Ve stejném 

roce byla také Česká republika předsednickou zemí Evropské unie, což pro ČTK znamenalo 

jednu z nejnáročnějších zpravodajských akcí. Další novou službou tohoto roku byl tzv. 

headline servis, který je podkladem pro zpravodajské SMS.  Přesto byl finanční hospodářský 
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výsledek za rok 2009 nezvykle ve ztrátě 1,6 miliónů korun, což znamenalo oproti roku 2008 

zhoršení o 41 miliónů korun.
182

 

 

V roce 2010 ČTK stále čelila hospodářské krizi, výnosy z televizní reklamy poklesly 

o více než 20 %, což samozřejmě ovlivnilo i pozici ČTK. Inzerce na tiskovém trhu se dostala 

na úroveň roku 2001, což pro klienty agentury znamenalo výrazný pokles jejich příjmu. 

Výnosy v tomto roce klesly o dvacet milionů korun, proto byla agentura nucena stejně jako 

mnoho jiných podniků přijmout řadu úsporných opatření, která byla připravena už v roce 

2009. Tento plán úspor předpokládal snížení nákladů až o 30 miliónů korun, ve skutečnosti 

došlo ke snížení na 28, 4 milionů korun. Úspory zasáhly nejvíce oblast osobních nákladů, 

další úspory se týkaly například snížení provozu služebních automobilů nebo odběru tisku. 

Celkový počet zaměstnanců se v tomto roce snížil o 38. Přesto všechno se agentura v roce 

2010 ocitla ve ztrátě. ČTK pro rok 2011 plánovala vyrovnaný rozpočet a zvýšenou efektivitu 

práce.
183

 

ČTK od 1. ledna 2011 už neposkytuje zpravodajství ve slovenském jazyce, ale 

poskytuje je slovenským klientům nadále v češtině a nadále je jedinou agenturou na 

Slovensku, jejímiž klienty jsou všechna slovenská média. Databázi fotobanky v současnosti 

tvoří přibližně 2. 100 000 fotek, za rok 2010 jich přibylo okolo 250 000. V daném roce byla 

provedena také systematická odborná probírka 65 tisíc reportáží a do fotobanky bylo uloženo 

okolo 15 000 snímků. Náklady na digitalizační práci jsou hrazeny ze speciálního Fondu 

digitalizace, do kterého byla převedena část zisku ČTK z minulých let. Agentura za rok 2010 

vynaložila na digitalizaci fotografií okolo 3 milionů korun, výnosy z této oblasti jsou ovšem 

zanedbatelné. V roce 2010 vzniklo také středisko ČTK Online, které provozuje zpravodajské 

servery a stará se o další firemní aplikace na internetu. Toto středisko se zabývá tvorbou 

multimediálního obsahu pro mobilní operátory, internetové vydavatele a připravuje další 

služby pro tzv. nová média. 

Pro prodej zpráv je stále důležitější, aby byla dodržována práva související 

s využívaním agenturních zpráv, zejména na internetu. Proto je do budoucna potřeba zabránit 
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zneužívání zpráv ČTK, jak tomu bylo doposud. Další sledování podobného zneužívání se 

ukáže až v následujících letech. V tomto roce došlo také k začlenění společnosti Neris do 

České tiskové kanceláře jako její redakce ČTK online. Další novinkou jsou aplikace pro 

mobilní telefony iPhone a tablety iPad společnosti Apple, které zaručují přístup k servisu 

ČTK. Tyto aplikace také agentura prodala a nabídla některým svým klientům. Od června roku 

2011 ČTK spustila zpravodajské aplikace pro všechny smartphony a tablety s operačním 

systémem Android. Kompletní mobilní verzi internetových publikací je možné najít na adrese 

m.ceskenoviny.cz, která vznikla sloučením WAP portálu a stránek pro zařízení DPA, jež 

provozovala Neris od roku 2000.
184

 

Negativní dopad na obchodní výsledky České tiskové kanceláře mělo také ukončení 

některých mediálních subjektů koncem roku 2010 (například televize Z1). ČTK je členem 

dvou agenturních mezinárodních sdružení: Evropské aliance tiskových agentur (EANA), která 

sdružuje třicet evropských tiskových agentur, a MINDS International, sítě více než dvaceti 

agentur z celého světa. Tyto organizace pořádají konference a workshopy, kterých se účastní i 

zástupci ČTK. Celkové tržby dosáhly v roce 2010 hodnoty 319 mil. Kč. Rozhodujícím 

druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis, zajišťované obchodním úsekem. Ty dosáhly 

objemu 239 mil. Kč, ale v porovnání s rokem 2009 klesly o 7 %. Největším druhem nákladů, 

byly za rok 2010 náklady osobní, které se na celkových nákladech podílely dvěma třetinami. 

V červnu roku 2010 byl také uskutečněn prodej společnosti Economia a.s. za cenu 68 mil. 

Kč.
185

Současným ředitelem ČTK je JUDr. Jiří Majstr, NBA, který do funkce nastoupil 10. 

června 2011 a vystřídal Milana Stibrala.
186

 

Česká tisková kancelář je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze. Základní heslo agentury zní: spolehlivost, rychlost a nezávislost. Počet 

zaměstnanců byl v roce 2011 přibližně 313, z toho 230 je redakčních pracovníků. Česká 

tisková kancelář má čtrnáct domácích odboček a zahraniční zpravodaje ve vybraných městech 

Evropy a v USA. ČTK také čerpá ze servisu světových agentur jako Reuters, AFP nebo Ansa. 
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Agentura spolupracuje s celou řadou dalších národních agentur. Její doménou je vyspělá 

technologie, která zaručuje poskytování služeb technického charakteru. 
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5 Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývá transformací České tiskové kanceláře na 

veřejnoprávní médium. Snažila jsem se zhodnotit postavení a činnost ČTK, popsat 

transformaci mediální scény v České republice po roce 1989 se zaměřením na Českou 

tiskovou kancelář, která má vůči ostatním veřejnoprávním institucím výjimečné postavení. 

Soustředila jsem se také na ekonomické a legislativní principy, které umožnily samotnou 

přeměnu médií. Pokusila jsem se nastínit možnou privatizaci agentury a problémy spojené 

s převodem České tiskové kanceláře na nestátní instituci. Na závěr jsem se věnovala 

současnému postavení ČTK s ohledem na její hospodaření a změny, kterými prošla v rámci 

hospodářské krize, která zasáhla mediální trh. 

 Pro napsání této práce mi posloužily především výroční zprávy, zákony, novinové 

články a odborná literatura. Samotná transformace České tiskové kanceláře je velmi složité a 

obsáhlé téma, které by si zasloužilo mnohem více prostoru a studia, abych se mohla věnovat 

veškerým aspektům týkajících se transformace mediální scény s ohledem na transformaci 

České tiskové kanceláře. Přesto jsem se snažila nastínit případnému čtenáři situaci, ve které se 

ocitla česká společnost, média a ČTK. Zarážejícím faktem je ovšem nedostatek odborné 

literatury a jiných zdrojů zabývajících se samotnou transformací České tiskové kanceláře. 

Většina z nich se věnuje období vzniku ČTK, proto jsem ve své práci čerpala převážně 

z výročních zpráv ČTK a Rady ČTK, které mi odhalily nejen ekonomická fakta, ale také 

personální změny, produktivitu agentury a jiné. 

 Česká tisková kancelář je bezpochyby velmi důležitá instituce, která stojí za většinou 

zpráv, které si denně přečteme v novinách nebo vidíme v televizi. Slouží jako zdroj informací 

nejen mediálním kolosům, ale také jednotlivcům. Své zpravodajství poskytuje za úplatu, 

chová se jako komerční podnik, přesto je v zákoně definována jako veřejnoprávní instituce, 

která však na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu nepobírá koncesionářské poplatky 

a hospodaří jen z vlastních zdrojů. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč je otázka její 

budoucí privatizace téma, které zaznělo v průběhu minulých let několikrát. Agentura však na 

svou privatizaci stále čeká, stejně tak na novelizaci zákona, který byl v roce 1992 přijat jako 

provizorní, zůstal ovšem beze změny dodnes. 
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 Česká tisková kancelář byla založena v roce 1918 jako státní instituce, kterou zůstala 

až do roku 1992, kdy byla transformována do podoby veřejnoprávní instituce. Od roku 1996 

hospodaří výlučně z vlastních prostředků a není závislá na státním rozpočtu. Za dobu své 

existence prošla řadou změn a proměn, které se neobešly bez chyb a omylů. V posledních 

letech se dokázala vypořádat s hospodářskou krizí a konkurencí v podobě internetu, který 

představuje pro tiskové agentury velkou hrozbu. Přesto všechno se ČTK řadí mezi 

nejúspěšnější tiskové agentury střední a východní Evropy.  
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