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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá změnami mediálního práva v České republice v 

daném časovém úseku, ve třicetiletém období, konkrétně od 90. let minulého 

století do roku 2020. Cílem práce je zaměřit se na nejvýznamnější zákony v oblasti 

mediálního práva z tohoto období a snažit se je určitým způsobem popsat a 

nastínit, co předcházelo jejich přijetí nebo co vedlo k jejich změně, popřípadě jaké 

byly důsledky jejich přijetí. Práce je rozdělena na více částí. Teoretická část se 

zaměřuje na ústavněprávní a lidskoprávní zakotvení médií v systému mediálního 

práva. Dále se zaměřuje na svobodu projevu, právo na informace a regulaci médií 

a snaží se je vysvětlit z pohledu mediálního práva. Následující tři kapitoly jsou 

pak zaměřené na jednotlivá období. Jsou rozděleny dle desetiletí – 90. léta, roky 

2000 až 2009 a roky 2010 až 2020. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírány 

jednotlivé nejvýznamnější zákony daného období, které jsou analyticky 

posuzovány vzhledem ke kontextu jejich vzniku, dalších vlivů a jejich obsahu. 

Práce rovněž poskytuje stručný teoretický výklad systémů médií dle Hallina a 

Manciniho a v neposlední řadě se zaobírá zařazením České republiky do modelu 

dle teorie mediálních systémů Hallina a Manciniho. Na změnách mediálního práva 

je znát vliv společenského a technologického pokroku a s tím jsou spojeny i další 

změny ve společnosti. 

 

Annotation 

This thesis deals with the changes of media law in the Czech republic through 

specific period of time. This time is defined between 1990 to 2020, which consist 

of the period of the three decades. The aim is to focus on the most important laws 

in the media law and try to describe them, and outline what roughly led to their 

adoption or change. There are several parts of this thesis. The first one is 

theoretical, and the second one is focused on a specific analysis of laws in the 

branch of media law. Theoretical part constist of constitutional and human rights 

anchoring of the media in the system of media law. It also focuses on freedom of 
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speech, the right to information and media regulation and tries to explain them 

from the point of view of media law. It also provides a theoretical explanation of 

media systems according to Hallin and Mancini, with which he works in the next 

chapter. The following three chapters are the focused on each period. They are 

divided into three parts – the 90s, 2000 to 2009 and 2010 to 2020. In individual 

chapters, the most important laws of the period are analyzed, which are 

analytically assessed with regard to the context of their origin, other influences 

and their content. The last chapter deals with the embedding of development of 

the Czech Republic in the theory of media systems Hallin and Mancini. Changes 

in media law show the impact of technological progress, and other changes that 

are associated with it. 

 

 

 

Klíčová slova 

mediální právo, média, zákony, právo, Česká televize, změny 

 

 

Keywords 

media law, media, laws, law, Czech television, changes 
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1. Úvod 
 

Téma této práce jsem zvolila z toho důvodu, že mě zajímá, a proto jsem se chtěla více 

zaměřit na změny, které mediální právo potkaly během třicetiletého období, a to 

v porevolučním období od roku 1990 až po rok 2020. Během této doby došlo k velkým 

změnám, a to jak společenským, kulturním, tak ekonomickým, a proto se dá 

předpokládat, že se tyto skutečnosti promítly i do mediální oblasti, která tvoří odraz naší 

společnosti jako celku. 

 

Domnívám se, že vliv společenských změn na postavení médií je dobré znát a je třeba se 

nad tím zamýšlet. Současně se chci zaměřit na poukázání, že většina změn vyplývá 

převážně z praktického společenského života. Postavení médií, včetně svobody projevu 

a s tím spojená případná cenzura, vždy odráží společenskou situaci daného státu a je 

ovlivněno různými, nejen politickými, faktory. Domnívám se, že za dané období prošel 

mediální trh (postavení médií) podstatnou změnou. Cílem mojí práce je popsat tyto 

změny včetně posouzení, jaký vliv na změny mediálního práva mají společenské změny, 

zejména jaké podněty vyvolaly legislativní změny v oblasti médií. 

 

Ve své práci zohledňuji změny od počátku 90. let 20. století až po rok 2020. V tomto 

případě jsem se rozhodla odchýlit od názvu práce z důvodu, že původním předmětem 

zkoumání byly změny mediálního práva od 90. let do roku 2018, ale s ohledem na 

uplynutí času mi přišlo přehlednější a smysluplnější zkoumané období zakončit rokem 

2020. 
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2. Teorie 
 

2.1 Ústavní a lidskoprávní rámec mediálního práva 

 

K fungování jakéhokoli systému je třeba, aby se dodržovaly určitá pravidla. Jde 

především o regulaci, která stanoví jasný rámec toho, v jakém rozmezí se občané 

republiky mohou pohybovat. Základní rámec pro média představuje svoboda projevu, 

která je garantovaná ústavou a předpisy upravujícími lidská práva.  

 

Katalog základních lidských práv byl přijat na počátku 90. let při rozpadu České a 

Slovenské Federativní Republiky a následné vzniku nového státu, tedy České republiky. 

Listina základních práv a svobod1 zaručuje ochranu svobody tisku a svobody projevu 

díky tomu, že systém ústavních záruk této ochrany je „předurčen celkovou systematikou 

ochrany lidských práv“.2  

 

Tato lidskoprávní ochrana byla umocněna vstupem České republiky do Evropské unie 

v roce 2004. Z členství, respektive díky přistoupení k Evropské Unii, vyplývají pro 

Českou republiku další povinnosti. Jedná se zejména o respektování a přístup k dalším 

dokumentům, které jsou důležité také pro média. K základním právům, která jsou 

zaručena v Listině základních práv a svobod České republiky, slouží jako podpora 

Listina základních práv Evropské unie.3 V tomto dokumentu můžeme najít svobodu 

projevu a informací,4 a také zde nalezneme úpravu ochrany osobních údajů5. 

 

Vedle Listiny můžeme nalézt ještě Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. 

Moravec konstatuje, že existence paralelismu těchto dvou katalogů (tedy Listiny 

základních práv a svobod České republiky a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod) není problémem v situaci, kdy „Evropská úmluva poskytuje stejná 

 
1 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 
2 

MORAVEC (2013), str. 24. 
3 

Listina základních práv Evropské unie [online]. Eur-lex. 2012. [citováno 2020-07-23]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS 
4 Čl. 11 Listiny základních práv EU: Svoboda projevu a informací 

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat 

a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. 

2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována. 
5 

čl. 8 Listiny základních práv EU 
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nebo dokonce více práv než Listina“. Prekérní skutečností je fakt, kdy vnitrostátní katalog 

ochrany základních práv poskytuje vyšší standart ochrany než nadnárodní dokument.6 

 

V Evropské úmluvě o ochraně lidských práv je rovněž jako v Listině základních práv EU 

zakotvena svoboda projevu.7 

 

Česká republika jako subjekt práva vystupuje i v mezinárodněprávních vztazích. Mimo 

výše zmiňovanou komunitární ochranu médií můžeme nalézt lidskoprávní garance 

vyplývající z mezinárodního práva. Bezesporu nejvíce důležitými jsou základní lidská 

práva jako je právo na život, svobodu a zdraví. V případě, že dojde k porušení těchto práv, 

ale i jiných závazků, které mezinárodní právo poskytuje pro ochranu mediálního práva, 

je možné se bránit nejen na vnitrostátní úrovni, ale lze použít také mezinárodní soudní 

soustavu.8 

 

Vzhledem k tomu, že tato práce se věnuje změnám mediálního práva v České republice, 

výše zmíněný exkurz do nadstátní formy regulace mediálního práva bych nyní opustila a 

dále se věnovala regulaci mediálního práva v Listině základních práv a svobod. 

 

2.2 Svoboda projevu a právo na informace 

 

Listina základních práv a svobod České republiky je ústavním zákonem České republiky, 

který zaručuje svobodu projevu a právo na informace. V článku 17 Listiny základních 

práv a svobod je upravena svoboda projevu, právo svobodně vyhledávat a přijímat 

informace a právo na přiměřené informace o činnosti státních orgánů.9 

 
6 MORAVEC (2013), str. 24. 
7 Čl. 10 Evropská úmluva o ochraně lidských práv: Svoboda projevu  

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat 

a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. 

Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo 

filmovým společnostem.  

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým 

formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování 

autority a nestrannosti soudní moci. 
8 MORAVEC (2013), str. 25. 
9  Čl. 17 Listiny základních práv a svobod ČR: 

 1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  

2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na 

hranice státu.  

3. Cenzura je nepřípustná.  
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Svoboda projevu je pro média a celou oblast mediálního práva velmi důležitá, protože se 

jedná o jednu ze základních svobod, která tkví v tom, že stát nesmí zasahovat do projevu 

jedince, tedy do projevu jeho svobodné vůle. Druhou povinností státu ovšem je, že za 

takovéto projevy médií nebude dodatečně nikoho postihovat.10 Tato svoboda však není 

neomezená, samotný zákonodárce se dále vyjadřuje, že svobodu projevu je možno omezit 

zákonem. 

 

Svou roli v regulaci v souvislosti s vydáváním periodického tisku sehrál tiskový zákon 

z roku 2000. Tento zákon přišel i s možnostmi nápravy újmy způsobené dotčenému tím, 

že o něm bylo v tisku napsáno něco nepravdivého či jinak pohoršujícího. O tom ale více 

v kapitole věnované období, ve kterém byl tento zákon přijat.  

 

Informační svoboda neboli právo vyhledávat a přijímat informace lze interpretovat jako 

„zdůraznění společenského rozměru svobody projevu, neboť už samotná použitá 

formulace předpokládá dvě strany zúčastněné na procesu komunikace“.11 Hovoří o 

stranách, z nichž jedna funguje jako strana nabídky, tedy jedna strana informace nabízí, 

strana druhá jako konzument informace přijímá. Zároveň se předpokládá, že každá 

informace má svého příjemce, hovoří o tom, že informační svoboda „zakládá právo na 

publikum“.  

 

Nositelem svobody projevu je zejména fyzická osoba. Právnická osoba je nositelem 

svobody projevu tam, kde to vyplývá z její povahy. Vzhledem k tomu, že se jedná 

zejména o vydavatele tisku nebo provozovatele vysílání, lze konstatovat, že záruka 

svobody projevu pro právnické osoby se týká zpravidla médií. Média zprostředkovávají 

šíření názorů a informací sdělovaných fyzickými osobami (novináři nebo reportéry a 

podobně) a současně slouží osobám fyzickým, kterým přináší informace (čtenáři či 

diváci). Právnická osoba nese určitá práva a povinnosti, zejména míru odpovědnosti za 

zveřejněná sdělení, a z tohoto důvodu je i právnickým osobám zajištěna možnost procesní 

ochrany (např. spory na ochranu osobnosti).12 Odpovědnost za obsah periodického tisku, 

 
4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření 

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

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  

5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat 

informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 
10 

MORAVEC (2013), str. 31. 
11 MORAVEC (2013), str. 31. 
12  BARTOŇ (2010), str. 62-63. 
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rozhlasového a televizního vysílání nese vydavatel tisku13, případně provozovatel 

vysílání.14 15 Svoboda projevu i právo na informace, zaručené Listinou základních práv a 

svobod, náleží každému. Tato práva nebo svobody mohou být omezena pouze zákonem 

za podmínek stanovených v Listině základních práv a svobod.16 Média jsou nositelem 

svobody projevu, ale současně subjektem státní regulace. Je-li regulace velká, může dojít 

k omezení svobody projevu, nedostatečná regulace může vést k manipulaci a zneužívání 

médií k jednostranným mocenským zájmům. Míra regulace však není přímo úměrná míře 

svobody projevu. Důležité je rovněž právo novinářů, respektive sdělovacích prostředků 

na utajení zdroje (redakční tajemství). Toto právo vyplývá nejen z právních předpisů 

České republiky, ale bylo i potvrzeno Ústavním soudem. Ústavní soud posoudil právo na 

utajení zdroje jako subjektivní právo související s právem svobody projevu.17 

 

Cenzura je podle Listiny základních práv a svobod nepřípustná. Cenzura se považuje za 

„institucionalizovanou, mocensky garantovanou, kontrolu zveřejňovaných obsahů.“18 19 

Pokud dojde k cenzuře médií ze strany státu, může jít o jakoukoli formu kontroly 

uveřejňování nebo vysílání s tím, že tato kontrola probíhá již ve chvíli, kdy je materiál 

připravován k uveřejnění.20 Zákaz cenzury se vztahuje na kontrolu prováděnou orgány 

státní moci, nikoli na kontrolu, kterou před vydáním provádí například šéfredaktor.21 

 

2.3 Regulace internetu 

 

S nástupem internetu přicházejí další možnosti komunikace, které jsou v porovnání s těmi 

tradičními daleko širší. Se změnou sociálního, politického a kulturního prostředí musí 

nutně přijít legislativní změny, které by „podchytily“ nové nešvary v oblasti mediálního 

práva. Pro společnost byl nástup internetu dalším mezníkem, kdy bylo potřeba se 

zamyslet, jak tuto oblast regulovat. V případě prostředí informačních sítí se vyskytla 

otázka delokalizace společenských vztahů. Vzájemná komunikace najednou není 

zatížena teritoriální bariérou a informace mohou proudit mezi subjekty prostřednictvím 

 
13  § 4 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
14   § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů 
15   BARTOŇ (2010), str. 63. 
16   POUPEROVÁ (2010), str. 151-152. 
17   BARTOŇ (2010), str. 68-69, 350. 
18   MORAVEC (2013), str. 33. 
19   JIRÁK, J., KOPPLOVÁ, B. (2009), str. 128. 
20  MORAVEC (2013), str. 33. 
21   POUPEROVÁ (2010), str. 168. 
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informačních a komunikačních technologií. Dochází k vývoji v chápání místní 

působnosti práva v informačních sítích a dořešení dalších otázek s tím souvisejících.22 O 

internetu, který je také regulovaný mediálním právem se můžeme zmínit i v souvislosti 

s právem na přístup k internetu. Někdy toto právo můžeme spojovat s ústavně zaručeným 

právem na svobodu projevu.23 

 

Mediální právo se s touto situací muselo popasovat. Jednalo se o to, že rozšíření tohoto 

druhu média znamenalo velikou změnu v oblasti nejen právní regulace, ale především 

došlo k nabourání veškerých dosavadních zavedených postupů ohledně přesunu 

informace k příjemci. 

 

Periodické vysílání má svou vlastní úpravu, média fungující na internetových stránkách 

se však pod tuto úpravu nevztahovala.24 Zároveň začal být o internet zájem jako o 

obchodní síť, respektive obchodní médium. Období označované jako internetová horečka 

bylo význačné jako velký internetový boom. Obchodníci viděli pozitiva především 

v levném provozu, globální dostupnosti a rychlém rozšiřování informace skrz konkrétní 

médium.25 Proto bylo nutno regulovat i tento segment po právní stránce a přistoupit ke 

změně, případně ke vzniku nového zákona. 

 

  

 
22   POLČÁK (2012), str. 102-103. 
23  MORAVEC (2013), str. 95. 
24  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 380-381. 
25  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 382. 
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3. 90. léta – budování nového mediálního systému 

 

S ohledem na společenské změny způsobené politickou situací (přeměnou) a 

demokratizací České republiky (resp. Československa) a s tím souvisejícími 

hospodářskými a ekonomickými změnami, dochází i ke změně v oblasti masových médií 

– hromadných sdělovacích prostředků. Vlivem společenských změn tak dochází 

k přechodu k demokratickým poměrům ve společnosti a k postupnému odstraňování 

zavedených principů. Masová média podléhající do této doby centralizované kontrole, 

tak mohou v novém demokratickém režimu vyjadřovat svobodu projevu.26 Právě svoboda 

projevu a právo na informace jsou jedním z významných rysů demokratického státu. 

 

3.1 Vliv společenských změn na masová média 
 

Na přelomu 80. a 90. let proběhla ekonomická, politická i společenská proměna, během 

níž došlo i k transformaci médií. Po této změně se masová média stávají nástrojem 

svobody projevu a platformou k veřejné diskusi, současně jsou důležitou součástí 

soukromého podnikání.27 Do roku 1989 média fungovala jako legitimizační prostředek 

komunistického režimu. Výrazná transformace tehdejšího mediálního systému započala 

současně se společensko-politickými změnami. Jako první došlo k upuštění od totalitního 

modelu řízení médií, následnému odstátnění médií a liberalizaci. Následná privatizace 

s sebou přinesla vytvoření vlastnické struktury médií, která byla na státu nezávislá.28 

 

Počátkem 90. let dochází k obsahové proměně médií. Rozpadá se systém kontroly médií 

a zároveň dochází k nastolení nového systému, který se více ohlížel na potřeby a zájmy 

diváků, čtenářů či posluchačů. Jednou z podmínek demokratizace médií bylo jejich 

odstátnění. Posléze docházelo k privatizaci tištěných médií a došlo také k ustavení 

duálního principu ve vysílání – veřejnoprávní a soukromoprávní. K tomuto vývoji bylo 

nutné připojit novou legislativu, vycházející zejména ze změny ústavních zákonů. Jedná 

se zejména o novely tiskového zákona29 v roce 1990, neboť stále platil původní tiskový 

zákon z roku 1966, a další právní předpisy týkající se televize a rozhlasu – zákon č. 

483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase a zákon č. 

468/1991 Sb., zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, upravující 

 
26  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 12. 
27  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 367-368 
28  KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. (2010), str. 256-257. 
29  Zákon č. 81/1966 Sb., zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 

prostředcích 
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práva a povinnosti vysílatelů a provozovatelů těchto hromadných sdělovacích prostředků. 

Vznikly také orgány dohlížející na dodržování zákonů.30 Jednalo se o orgány, kterými je 

uplatňováno právo veřejnosti na kontrolu – Rada České televize, Rada Českého rozhlasu 

a Rada České tiskové kanceláře. 

 

Vzhledem k popírání principů demokracie v předešlém režimu, muselo dojít k oddělení 

médií a jejich fungování od potenciálních přímých zásahů státu a politické moci a začala 

transformace médií, která vedla ke vzniku nezávislých médií. V mediální sféře se kladl 

důraz na nezávislost médií na státu, ale o jiných nezávislostech se nemluvilo (například 

o ekonomických vazbách vydavatele či vysílatele). Prostředí se začalo vyznačovat 

značnou komercionalizací médií a současně také vazbami do nadnárodních 

ekonomických struktur.31  

 

Začaly vznikat komerční (soukromé) televizní a rozhlasové stanice, jejichž vlastníky či 

investory byly často zahraniční subjekty.32 Vytvoření komerčního prostředí mělo vliv na 

reklamní trh a vznikla potřeba regulovat reklamu a nastavit určitá pravidla, což bylo 

provedeno zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

 

3.2 Vznik nové mediální legislativy 

 

V rámci proměny totalitního uspořádání v liberálně demokratický stát docházelo také ke 

zrodu nové mediální legislativy, která zaručovala oddělení státu a médií a umožňovala 

faktické osamostatnění fungování médií od vlivu státního a stranického aparátu.33 

Federální shromáždění už 29. listopadu 1989 přijalo ústavní zákon, který 

z československé ústavy vypustil článek 4 o vedoucí úloze KSČ. Účinnost byla hned 30. 

listopadu 1989. Média i díky tomu přestala podléhat kontrole Ústředního výboru a dalších 

orgánů Komunistické strany Československa a Národní fronty.34 

 

Jedním z prvních kroků nové mediální legislativy bylo odstranění formulace o vedoucí 

úloze KSČ v preambuli zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích. Tento zákon novelizovalo Federální 

shromáždění v březnu roku 1990. Došlo k prohlášení, že cenzura je nepřípustná, a 

 
30  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 14-15. 
31  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 13-14. 
32  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 368. 
33  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 369. 
34  BENDA, J. (2007), str. 27-28. 
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současně bylo umožněno československým občanům vydávat periodický tisk.35 Následně 

byl zákonem36 zrušen Federální úřad pro tisk a informace, který fungoval jako hlavní 

kontrolní úřad médií od začátku 80. let minulého století.37 38 Federální shromáždění 

přijalo novelu zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných 

informačních prostředcích39, jež označil cenzuru za nepřípustnou a umožnil občanům i 

právnickým osobám vydávat periodický tisk. 

 

Události na konci roku 1989 a navazující změna režimu ovlivnily i postavení médií, které 

dosud měly zajišťovat „vládnoucí třídě legitimizující symbolické prostředí a jejíž 

každodenní realita byla tomuto ideálu vzdálena“ a byla „potřebná, protěžovaná a 

současně podezřelá a hlídaná“.40 

 

3.3 Komercionalizace médií 

 

Otevřením trhu a privatizací médií vznikla potřeba, aby si vlastníci a provozovatelé médií 

začali zajišťovat peníze na svůj provoz. Média potřebují své čtenáře, posluchače a diváky, 

a tak začíná vzrůstat význam marketingu, díky kterému by mělo dojít k zajištění financí 

na provozování médií. K financování využívají prodeje svých výstupů a také příjmy z 

reklamy, nicméně je potřeba hledat i jiné cesty. Projevuje se zde vliv hledání optimálního 

poměru mezi náklady a výnosy na kvalitu novinářské práce. Žurnalistická obec prochází 

proměnou, začíná zde být nízký věkový průměr (nižší mzdy – nižší náklady). Lze tak 

v nízkém věku dosáhnout i významnějších pozic, a to bez potřebných zkušeností.41 Toto 

je jeden z typických znaků východoevropské žurnalistiky v této době. 

 

Zásadní proměnou prošel systém vysílacích médií. Zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání42 upravil vedle veřejnoprávního sektoru vysílání, do kterého řadí 

provozovatele televizního vysílání ze zákona, tedy ty provozovatele, které k vysílání 

opravňuje zákon, jejichž základním posláním je „sloužit veřejnému zájmu, přispívat k 

 
35  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 369-370. 
36  Zákon č. 166/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro 

tisk a informace 
37  KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. (2010), str. 256-257. 
38  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 369-370. 
39  Zákon č. 86/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o 

ostatních hromadných informačních prostředcích 
40  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 14. 
41  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 16 
42  Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasové a televizního vysílání 
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utváření demokratické společnosti a odrážet její názorovou pluralitu“43, též soukromý 

sektor vysílání, kdy oprávnění k vysílání je založeno licencí k vysílání44. V červnu 1993 

zahájila vysílání v Praze a okolí první česká komerční televize FTV Premiéra (v roce 

1997 se přejmenovala na TV Prima45). V únoru 1994 začala své celoplošné vysílání 

soukromá televizní stanice TV Nova, která přilákala velké množství diváků, a to 

s ohledem na tehdy nezvyklé pojetí televizního programu, atraktivitou zpravodajství a 

neformálností komunikace.46 Současná Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 

zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi. Česká televize „poskytuje službu veřejnosti 

tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu“.47 

Zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu byl zřízen Český rozhlas, který „poskytuje 

službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího 

multimediálního programu“48 a zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 

byla zřízena Česká tisková kancelář, jejímž posláním je „poskytovat objektivní a 

všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“49. 

 

3.4 Další legislativa 

 

Ústavní zákony Ústava České republiky a Listina základních lidských práv a svobod, 

nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1993. Přijetí Listiny základních práv a svobod mělo velký 

význam i z hlediska svobody projevu a práva na informace. Zakotvení základních práv a 

svobod je pro Českou republiku důležité, a proto je součástí ústavního pořádku.50 

Z hlediska médií je však v Listině základních práv a svobod významný zejména čl. 17 

upravující politická práva. Můžeme v něm nalézt zakotvení svobody projevu a práva na 

informace. V dalších odstavcích je ustaveno právo na vyjadřování svých názorů slovem, 

písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, zároveň také možnost svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura 

je nepřípustná. Svobodu projevu a právo na vyhledávání a šíření informací lze omezit 

zákonem, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 

 
43  § 9 odst. 1 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
44  § 10 a násl. zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
45  Ročenka České televize 1997, str. 8 
46  JIRÁK, J. a kol. (2005), str. 17. 
47  § 2 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi 
48  § 2 odst. 1 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
49  § 2 odst. 1 zákona č. 517/1992, o České tiskové kanceláři 
50  § 112 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.51 Je zde také uvedeno, že 

státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti.52 53  

 

Pro mediální legislativu byl významný již rok 1991. Byl přijat zákon č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání.54 Dle tohoto zákona mohly jak 

fyzické, tak právnické osoby získávat licence k vysílání.55 V zákoně můžeme také nalézt 

oprávnění a povinnosti provozovatelů, úpravu reklamy ve vysílání a podmínky řízení 

k získání licence.56 

 

Důležitým mezníkem mediálního práva bylo přijetí dvou po sobě jdoucích zákonů o 

veřejnoprávní televizi a veřejnoprávním rozhlasu – zákon č. 483/1991 Sb., o České 

televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Dalším byl pak zákon č. 517/1992 

Sb., o České tiskové kanceláři, který pomohl konstituovat dosavadní mediální systém.57 

Jedná se o tři celostátní veřejnoprávní média, jejichž apolitičnost garantují mediální rady 

– Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře. Česká 

televize a Český rozhlas jsou financovány koncesionářskými poplatky, tj. povinnými 

poplatky uživatelů. Česká tisková kancelář je financována prostřednictvím výnosů 

z prodeje zpravodajství.58 Důvodem pro vytvoření těchto médií bylo nejen zakotvení 

potřebných změn, ale i rozdělení Československa a nutnost zřídit nové veřejnoprávní 

instituce, které nahradí federální mediální instituce. Dalším důvodem pro vznik těchto 

institucí je snaha odstátnit hromadné sdělovací prostředky a učinit je nezávislé na 

výkonné moci.59 

 

Odstátnění a osamostatnění zejména tištěných médií probíhalo třemi způsoby – přeměnou 

dosavadních titulů, obnovou titulů, které v předchozím období nemohly vycházet nebo 

zakládáním nových titulů.60 Rozpory mezi českou a slovenskou stranou ohledně 

 
51  Čl. 17 odst. 3 a 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  
52  Čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
53  BENDA, J. (2007), str. 28. 
54  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 370. 
55  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 370. 
56  Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
57  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 370. 
58  EIBL, Milan: Rozkrývání majetkových struktur médií. [online]. Transparency International. 

2.12.2019 [citováno: 2021-12-28]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/rozkryvani-majetkovych-

struktur-medii/ 
59  Důvodová zpráva k návrhu zákona o České televizi, důvodová zpráva k návrhu zákona o 

Tiskové kanceláři České republiky 
60  BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. (2011), str. 370. 
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uspořádání a provozování médií vyřešil zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti 

mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. Tato 

legislativa byla také označována jako malý kompetenční zákon, a umožnila následné 

přijetí zákonů o vzniku národních médií – České televize, Českého rozhlasu a České 

tiskové kanceláři.61 Pozice České tiskové kanceláře byla ustanovena zákonem, že 

agentura byla definována v zákoně jako právnická osoba zapsaná do obchodního 

rejstříku, která mohla podnikat a fungovat na komerční bázi. Na rozdíl od České televize 

a Českého rozhlasu nevybírala koncesionářské poplatky.62 

 

Další legislativní změna v oblasti médií nastala přijetím zákona č. 106/1991 Sb., o 

neperiodických publikacích, který upravuje, kdo je vydavatelem a určuje povinnosti 

vydavatelů (povinný výtisk), a sankce za porušení tohoto zákona. Tento zákon byl 

nahrazen s účinností od 1. ledna 1996, zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických 

publikacích, který stanovil povinné údaje – název díla, jména autorů, obchodní jméno a 

sídlo, rok prvního vydání, u přeložených děl původní název, označení nositele autorských 

práv a jiné. Pokud neperiodická publikace neobsahuje tyto údaje, nesmí být veřejně 

šířena.63 64 

 

Vzhledem k otevření trhu a privatizaci médií počátkem 90. let minulého století, začal 

vzrůstat i vliv reklamy – reklamní investice začaly být jedním z příjmů médií. Dosavadní 

regulace reklamy již není v praxi účinná vzhledem k nedostatečné právní úpravě, jenž 

umožňovala těžko kontrolovatelné „obcházení“ právních předpisů. Cílem nové právní 

úpravy nebylo omezení reklamy, ale zajištění reálné kontroly a možnosti sankcionování 

a poskytnout tak ochranu před společensky nežádoucí reklamou.65  Zákon č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, který obsahuje definici reklamy: „Reklamou se rozumí oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“66 

Dále je zde také definován pojem komunikačních médií, kterými jsou prostředky 

 
61  KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. (2010), str. 257. 
62  KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. (2010), str. 257. 
63  Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích 
64  BENDA, J. (2007), str. 29. 
65  Důvodová zpráva k návrhu zákona o regulaci reklamy – sněmovní tisk 1289(1995) 
66  § 2 zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
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umožňující přenášení reklamy – mimo jiné se jedná o periodický tisk, neperiodické 

publikace nebo rozhlasové či televizní vysílání.67 Některé druhy reklamy byly omezeny, 

u jiných došlo k úplnému zákazu. Mezi zakázané druhy reklam patří reklama zboží, 

služeb nebo jiných hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu 

s právními předpisy, reklama s nekalou obchodní praktikou (jedná se zejména o 

podprahové reklamy), šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta 

obtěžuje, šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do 

ukončení hlasování, reklama na hazardní hry nebo kupříkladu srovnávací reklama. 

Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí nepřijatelným způsobem 

ohrožovat mravnost, snižovat lidskou důstojnosti nebo například obsahovat prvky násilí 

či motivy strachu.68 

 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání byl základem pro zákonnou 

úpravu fungování elektronických médií v ČSFR. Jak právnické, tak i fyzické osoby 

mohly získávat licence k vysílání.69  

 

Stále však v České republice chyběl právní předpis (zákon), který by realizoval čl. 17 

Listiny základních práv a svobod, zejména zajištění práva na informace, práva informace 

svobodně vyhledávat a šířit, kromě případů stanovených zákonem a povinnost státních 

orgánů a orgánů územní správy a samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem 

informace o své činnosti.7071 

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dne 

1. ledna 1999, zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní 

orgány, orgány územní samosprávy, jakož i další subjekty, které rozhodují na základě 

zákona o právech a povinnostech občanů a právnických osob. Povinné subjekty mají 

povinnost zveřejňovat automaticky základní a standardní informace o své činnosti tak, 

aby byly všeobecně přístupné. Ostatní informace, které mají k dispozici, jsou povinné 

subjekty podat na základě požádání žadatele, tj. každé fyzické nebo právnické osoby. 

 
67  § 3 zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
68  BENDA, J. (2007), str. 31. 
69  KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. (2010), str. 257. 
70  Čl. 17 odst. 1, 2, 4 a 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
71  Důvodová zpráva k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím – sněmovní tisk č. 

16/0(1998) 
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Výjimkou jsou informace, jejichž poskytnutí návrh zákona výslovně vylučuje nebo v 

nutné míře omezuje.72 

  

 
72  Důvodová zpráva k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím – sněmovní tisk č. 

16/0(1998) 
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4. 2000 – 2009 – proměny na začátku 21. století 

 

Na přelomu tisíciletí přibyly další zákony v oblasti regulace médií. Jedním z důvodů bylo, 

že se Česká republika zavázala v rámci procesu přidružování k programu, kdy mělo dojít 

ke sjednocení audiovizuální legislativy v rámci evropského společenství. Evropská 

komise vydala posudek, který kritizoval českou audiovizuální legislativu v tom směru, že 

pokrok jí učiněný byl pouze omezený – v rámci audiovizuálního zákonodárství byl přijat 

do té doby pouze tiskový zákon.73 

 

4.1 Tisková úprava 

 

Důležitý zákon týkající se periodického tisku Parlament přijal již v roce 2000. Jednalo se 

o tiskový zákon.74 Do té doby stále platil tiskový zákon z roku 196675, který byl sice 

novelizován v roce 199076 (zrušení a změna ustanovení, které se dostaly do přímého 

rozporu s ústavou a dalšími zákony) a v roce 199977, ale stále neodpovídal potřebám 

současného mediálního prostředí.78 

 

Přijetí nového tiskového zákona79 mělo významnou roli v oblasti periodického tisku, 

samotný pojem „periodický tisk“ je v něm definován v § 3. Jedná se o „noviny, časopisy 

a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a 

v jednotné grafické podobě nejméně dvakrát v kalendářním roce.“80 Ve stejném 

ustanovení tiskového zákona nalezneme mimo jiné specifikaci vydavatele, vydávání, dne 

vydání a veřejné šíření periodického tisku. Zákon řeší i odpovědnost za obsah 

periodického tisku a odpovědnost za obsah reklamy a inzerce. První případ přičítá 

odpovědnost za obsah vydavateli.81 V druhé situaci je to trochu jinak – vydavatel 

neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci, která je uveřejněná 

 
73 JIRÁK, J. a kol.  (2003), str. 438. 
74 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
75 Zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a ostatních sdělovacích prostředcích 
76 Zákon č. 86/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o 

ostatních hromadných sdělovacích prostředcích 
77 Zákon č. 160/1999 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o 

ostatních hromadných sdělovacích prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
78 Důvodová zpráva k návrhu zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) – sněmovní tisk č. 245/0 (1999) 
79 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
80 § 3 zákona č. 46/2000 Sb. 
81 § 4 zákona č. 46/2000 Sb. 



 

24 

 

v periodickém tisku. Existuje ovšem výjimka pro reklamu a inzerci samotného 

vydavatele, za kterou je odpovědný.82 Tiskový zákon nadále pojednává o povinných 

údajích, které musí vydavatel zajistit v každém vydání – jedná se o: 

- název periodického tisku, 

- označení periodického tisku územního samosprávného celku, 

- periodicitu vydávání, 

- označení regionální mutace, 

- místo vydávání, 

- číslo a den vydání, 

- evidenční číslo, 

- název, sídlo a identifikační číslo vydavatele.83 84 

 

Přihlíží se i k větší ochraně dotyčného, respektive k jeho možnostem nápravy v případě 

nepravdivého nebo pohoršujícího vyjádření. Je zde zakotveno právo dovolat se soudní 

ochrany, jíž se může dovolat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba85. Pokud se 

skutkové tvrzení uveřejněné v periodickém tisku „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí 

určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato 

osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.“86 Vydavatel musí odpověď 

osoby uveřejnit. Tato možnost se nazývá právo na odpověď.87 

Druhou možností tiskové opravy je právo na dodatečné sdělení. V případě uveřejnění 

sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků, má dotyčná osoba právo 

požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení.88 

Novelou v roce 2013 přibyla specifická možnost, a to doplňující informace (více viz 

kapitola 5). 

Důležitou změnou je zavedení institutu ochrany zdroje („fyzická a právnická osoba, která 

se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných 

v periodickém tisku“) a obsahu uveřejněných informací.89 

 

 
82  § 5 zákona č. 46/2000 Sb. 
83  § 8 zákona č. 46/2000 Sb. 
84  KÖPPLOVÁ, BEDNAŘÍK a kol. (2003), str. 435-436. 
85  Důvodová zpráva k návrhu zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a 

o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) – sněmovní tisk č. 245/0 (1999) 
86  § 10 zákona č. 46/2000 Sb. 
87  KÖPPLOVÁ, BEDNAŘÍK a kol. (2003), str. 436. 
88  § 11 zákona č. 46/2000 Sb. 
89  § 16 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
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Dalším rysem nového tiskového zákona je omezení rozsahu povinností vydavatele 

administrativní povahy na míru nezbytně nutnou. Vydavateli nový zákon ukládá pouze 

povinnost přihlásit periodický tisk do evidence a průběžně oznamovat změny 

evidovaných údajů, povinnost zajistit uvádění povinných údajů v zákonem stanoveném 

rozsahu, neumožnit veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů a povinnost 

odvádět povinné výtisky. Zavádí se centrální evidence všech vydávaných titulů vedená 

pouze ministerstvem, oproti předchozí povinnosti registrace periodického tisku 

ministerstvem a okresními úřady, kterým byl doposud podmíněn vznik oprávnění vydávat 

periodický tisk.90 

 

4.2 Autorské právo 

 

Druhá změna byla významná zejména pro oblast autorského práva, která do té doby byla 

upravená normami z let 1965 a 1990. Teprve až rok 2000 přinesl nový autorský zákon,91 

který upravuje práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským, právo 

pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv dle autorského zákona a také 

kolektivní správu. Pod pojmem „práv souvisejících s právem autorským“ se rozumí: 

- práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 

- právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

- právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 

- právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 

- právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání 

majetkových práv, 

- právo nakladatele na odměnu.92 

 

Došlo k oddělení majetkových a osobnostních autorských práv, která dle předchozí 

právní úpravy tvořila jeden celek. Tvůrčí činností ve smyslu autorského zákona nebývají 

běžné redaktorské a podobné práce, výjimka nastává ve chvíli, vedou-li ke vzniku díla 

souborného, časopisu jako tvůrčích celků, nebo díla jiného. Rozlišujeme pak lidskou 

duševní činnost tvůrčí vedle duševní činnosti ostatní (mechanické a podobně).93 

 
90  Důvodová zpráva k návrhu zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a 

o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) – sněmovní tisk č. 245/0 (1999) 
91  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) 
92  § 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) 
93   Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) č. tisku 443/0 (1999) 
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Praktický význam pro média má zejména úprava zpravodajské licence, kdy je možné 

autorské dílo užít při rozhlasovém nebo televizním zpravodajství o aktuální události, a to 

v míře odůvodněné účelem zpravodajství. Dílo je možné užít v periodickém tisku, 

televizním či rozhlasovém vysílání.94 

 

4.3 Telekomunikace 

 

Tímto zákonem95 byla upravena telekomunikační oblast. Zaobírala se úpravou: 

- podmínek pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a 

telekomunikačních sítí, 

- podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb, 

- výkon státní správy včetně regulace.96 97 

Změna zasahovala do České televize, Českého rozhlasu i provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Postupem času ale přestala být tato úprava dostačující, proto se 

muselo přistoupit k proměně rozsáhlejší rázu. Nejednalo se už jen o telekomunikace jako 

takové, ale došlo k velkému rozšíření další prostředků, zejména těch elektronických. 

Zákonodárce zareagoval již v polovině prvního desetiletí nového století. 

 

Dosavadní úprava nebyla dostatečná z důvodu dynamického technologického vývoje a 

s tím souvisejícím zájmem o využívání stále širšího sortimentu komunikačních služeb.98 

Dalším důvodem, proč byl telekomunikační zákon nahrazen zákonem o elektronických 

komunikacích byl velký rozvoj digitálních forem médií a jejich chybějící právní úpravě 

týkající se těchto forem médií. 

 

Vzhledem k tomu, že roce 2002 byl schválen orgány Evropské unie nový regulační 

rámec, který obsahoval pouze pět základních směrnic místo dřívějších několika desítek 

předpisů. Bylo nutno zjednodušit postupy a proces vydávání individuálních licencí byl 

nahrazen udělováním oprávnění a registrací podnikatelských subjektů.99  

 

 
94  Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) č. tisku 443/0 (1999) 
95 Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně některých dalších zákonů 

(telekomunikační zákon) 
96  § 1 zákona č. 151/2000 Sb. 
97  KÖPPLOVÁ, BEDNAŘÍK a kol. (2003), str. 437. 
98   Důvodová zpráva k návrhu zákona o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) č. tisku 768/0 (2004) 
99   Důvodová zpráva k návrhu zákona o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) č. tisku 768/0 (2004) 
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4.4 Elektronické komunikace 

 

Reakce na rozsáhlejší výskyt internetového připojení na sebe nenechala dlouho čekat. 

Klasická média začala objevovat elektronické možnosti, mimo jiné i proto, že tradiční 

média začala být s nástupem internetu méně viditelnými. Začaly se vytvářet internetové 

verze tištěných deníků a také to, co nám v dnešní době přijde samozřejmé – portály 

internetových médií existující pouze ve své nehmatatelné digitalizované podobě.100 

S telekomunikačním zákonem si Česká republika vystačila pouhých pět let, než byl 

nahrazen zákonem o elektronických komunikacích.101 Zákonodárce rozšiřuje výčet 

těch, kteří mají souvislost s již výše zmiňovanou elektronickou komunikací. Jedná se 

namátkou o účastníka, uživatele, koncového uživatele, spotřebitele a sítě elektronických 

komunikací.102  

 

Hlavní změnou oproti původnímu znění bylo rozdělení regulace přenosu od regulace 

obsahu dle regulačního rámce Evropské unie z roku 2002. Předmětem úpravy už nebyly 

telekomunikace, ale elektronické komunikace. Toto označení je vhodnější z důvodu 

právní úpravy širšího okruhu upravovaných služeb, současně více vystihuje 

technologický pokrok a tržní podmínky. Vedení Českého telekomunikačního úřadu bylo 

dáno přísně individuálně v tom smyslu, že ve vedení stojí předseda s mandátem 

s maximální možností dvakrát na čtyři roky. Vedení úřadu bylo rozšířeno a vznikla Rada 

úřadu s pětiletým funkčním obdobím a pěti členy. Pro jmenování předsedy Rady byly 

v průběhu legislativního přísnější podmínky, ale z důvodu toho, že by mohlo dojít 

k omezení kandidátů je konečná úprava vřelejší.103 

 

Telekomunikačním zákonem byl zřízen Český telekomunikační úřad.104 Z praktických 

důvodů se regulační úřad zřizuje pod stejným (již zavedeným) názvem Český 

telekomunikační úřad, kterému byla působnost rozšířena i na oblast elektronických 

komunikací. 

 

 
100  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2011), str. 380-381. 
101  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích) 
102  § 2 zákona č. 127/2005 Sb. 
103  ZÁPOTOCKÝ, Jan. Vliv digitalizace na české mediální právo a právní prostředí. Praha, 2012. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra 

podnikového a evropského práva. Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
104  ZÁPOTOCKÝ, Jan. Vliv digitalizace na české mediální právo a právní prostředí. Praha, 2012. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra 

podnikového a evropského práva. Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
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4.5 Krize v České televizi 

 

Mezi lety 2000 a 2001 se veřejnoprávní televize ocitla v krizi, která vyústila ve změnu 

její regulace. Tehdejší generální ředitel Dušan Chmelíček byl odvolán a jako reakce na 

tuto akci vznikla iniciativa „Česká televize – věc veřejná“. Zaměstnanci České televize 

upozorňovali na větší zásahy politiků do této veřejnoprávní instituce. S novým 

generálním ředitelem Jiřím Hodačem, ani s novou ředitelkou zpravodajství Janou 

Bobošíkovou se zaměstnanci neztotožňovali, zároveň tu byla konexe mezi politiky 

z Občanské demokratické strany a Bobošíkovou. Takzvaná vánoční televizní krize 

pokračovala 1. ledna vyhlášením stávky zaměstnanci, které však někteří politici 

podpořili. Napětí vyeskalovalo dvojím vysíláním, které běželo paralelně od 24. prosince 

2000 do 9. ledna 2001. 105 

 

Zaměstnanci dosáhli změny ve vedení České televize i jejího zpravodajství a zrušení 

jejich rozhodnutí, současně tato vzpoura vyvolala přijetí zákona, který Českou televizi 

učinil více závislejší na Poslanecké sněmovně.106 Novela zákona o České televizi107 

zvýšila počet členů Rady České televize z 9 na 15. Byl zaveden princip, kterým se každé 

dva roky volila jedna třetina členů s tím, že funkční období člena rady je 6 let. Ke změně 

došlo i v rámci nominace kandidátů, přičemž politické strany byly vyloučeny z jejich 

navrhování. Bylo zavedeno veřejné jednání Rady České televize a ustanovena dozorčí 

komise jakožto nový poradní orgán rady. Bod, který více připoutal Českou televizi 

k Poslanecké sněmovně se týkal Kodexu ČT – Rada ČT byla povinna předkládat tento 

kodex, ve kterém televize upravuje zásady svého jednání ke schválení Poslanecké 

sněmovně. Porušení kodexu znamenalo porušení pracovní kázně podle zvláštního 

zákona.108 

 

Poslanecká sněmovna zvolila 25. května 2001 16 členů Rady České televize, s tím, že je 

vybírala ze 45 kandidátů, které vybral volební výbor z více než 250 navržených uchazečů. 

Právě způsob redukce kandidátů volebním výborem se setkal s kritikou veřejnosti. Změny 

nevedly k větší nezávislosti České televize, ale naopak se Česká televize dostala pod větší 

vliv Poslanecké sněmovny. 

 
105  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 415-416. 
106  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 416. 
107  zákon č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů, a o změně některých další zákonů 
108  KÖPPLOVÁ, BEDNAŘÍK a kol. (2003), str. 439. 
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5. 2010 – 2020 – vývoj až do současnosti 

 

5.1 Audiovizuální mediální služby na vyžádání 

 

V roce 2010 měl vliv na mediální právo zákon o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání.109 Pod pojmem těchto služeb nalezneme „poskytování audiovizuálního 

obsahu (pořadů, případně jiných videí) všemi dostupnými prostředky, tedy vedle 

klasického televizního vysílání přes pozemní vysílače, satelit a kabel také prostřednictvím 

internetu, a to za účelem zisku.“110 Poskytování pořadů (ať už informativních, zábavních 

nebo vzdělávacích) veřejnosti je hlavním cílem audiovizuální mediální služby na 

vyžádání, která je považována za službu informační společnosti.111 

 

Tato regulace audiovizuálních služeb je obdobou televizního vysílání, avšak s tím 

rozdílem, že uživatel rozhoduje o tom, co a kdy bude sledovat. Služby jsou poskytovány 

ve chvíli, kdy se sám konkrétní uživatel rozhodne v jím zvoleném čase pustit si jím 

zvolený obsah, hovoříme tedy o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.112 

 

Tento zákon byl přijat v návaznosti na evropskou směrnici o audiovizuálních službách 

z roku 2007. Směrnice měla za cíl vyřešit nerovnováhu regulace audiovizuálního trhu 

nejen v České republice, ale především v celé Evropské unii. Audiovizuální mediální 

služby na vyžádání nejsou označeny jako televizní vysílání, jsou definovány jako služby 

obdobné televiznímu vysílání. Právní rámec z té doby byl pozměněn, i přestože tyto 

služby nabízejí stejný nebo obdobný obsah.113 Například internet jako nové médium je 

specifickým prostředím díky posílení zpětné vazby a interaktivitě komunikace. V rámci 

internetového prostoru se omezuje rozdělení rolí – stírá se vymezení „mezi 

 
109  Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
110  Začal platit zákon o audiovizi a regulaci webu (2010) 
111  MORGENSTEINOVÁ, Denisa. Mediální právo v oblasti vysílání [online]. 2017 [citováno 

2020-07-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169738. Vedoucí práce Alexandra 

Wünschová Pujmanová. 
112  Ministerstvo kultury: Audiovizuální mediální služby na vyžádání [online]. Ministerstvo kultury. 

2010. [citováno 2020-10-11]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/audiovizualni-medialni-sluzby-na-

vyzadani-485.html 
113  Ministerstvo kultury: Audiovizuální mediální služby na vyžádání [online]. Ministerstvo kultury. 

2010. [citováno 2020-10-11]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/audiovizualni-medialni-sluzby-na-

vyzadani-485.html 
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profesionálním původcem sdělení a pasivním publikem, které je pro masovou 

komunikaci příznačné“.114  

 

Vymezení rozdílu mezi „klasickým“ televizním vysíláním a audiovizuálních mediálních 

službách tkví ve způsobu, jakým jsou tyto služby poskytovány.115 Divák je vystaven 

jednosměrnému toku informací. Ačkoli si z televizní programové nabídky může vybrat, 

co bude sledovat, jedinou možností je sledovat pořad přímo, ze záznamu, a z toho 

vyplývající možnost opětovného shlédnutí pořadu.116  

 

Divák klasické televize nemá vliv na obsah vysílání v konkrétním okamžiku, televizní 

vysílání je kontinuálním procesem.117 Tento druh vysílání má daná jasná pravidla – jsou 

jimi stejný program ve stejnou dobu pro všechny diváky, respektive konzumenty 

televizního vysílání. Rozlišujícím znakem mezi audiovizuálními mediálními službami a 

televizním vysíláním sestává „v rozdílné míře svobody výběru pořadů a kontroly obsahu 

ze strany příjemce služby“.118  

 

Při audiovizuálních mediálních službách se právě z důvodu uživatelova výběru a kontrole 

obsahu nazývají na vyžádání, tj. on demand. I přesto, že jsou na vyžádání, mohou se 

objevit prvky televizního vysílání – jedná se například o situaci, kdy provozovatel 

nabídne pořad ke shlédnutí pouze ke shlédnutí bez pozdější možnosti přehrání.119  

 

U audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je důležitý samotný uživatel – je to 

právě on, kdo rozhoduje, na co se bude dívat. Pořad, který chce sledovat, si vybere ze 

stránky poskytovatele služby, respektive z katalogu, který sestavil poskytovatel služby.120 

V porovnání s televizním vysílání, které je kontinuálním procesem, kdy divák nemá vliv 

na obsah vysílání v konkrétním okamžiku.121 

 

 
114  MORAVEC (2013), str. 107. 
115  Ministerstvo kultury: Audiovizuální mediální služby na vyžádání (2010) 
116  MORAVEC (2013), str. 108. 
117  MORGENSTEINOVÁ, Denisa. Mediální právo v oblasti vysílání [online]. 2017 [citováno 

2020-07-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169738. Vedoucí práce Alexandra 

Wünschová Pujmanová. 
118  ROZEHNAL (2015), str. 177. 
119  MORGENSTEINOVÁ, Denisa. Mediální právo v oblasti vysílání [online]. 2017 [citováno 

2020-07-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169738. Vedoucí práce Alexandra 

Wünschová Pujmanová. 
120  Ministerstvo kultury: Audiovizuální mediální služby na vyžádání (2010) 
121  MORGENSTEINOVÁ, Denisa. Mediální právo v oblasti vysílání [online]. 2017 [citováno 

2020-07-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169738. Vedoucí práce Alexandra 

Wünschová Pujmanová. 
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Kvůli tomu, že audiovizuální služby nejsou zcela shodné s televizním vysílání, směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách převzala systém pravidel pro televizní vysílání, 

zároveň jej ale doplnila o soubor dalších pravidel. Tato pravidla jsou považována za méně 

přísná a více flexibilní, je to především díky možnosti výběru uživatele, který si volí 

obsah, respektive konkrétní pořad a čas, kdy jej bude sledovat.122 

 

Dohlížejícím orgánem na dodržování zákon o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ukládá sankce, které mohou nastat 

v případě porušení zákona a zároveň monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání. Tato právní regulace byla přijata v návaznosti na předchozí evropskou 

směrnici z roku 2007, proto Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zároveň 

spolupracuje s orgány Evropské unie a řeší problematiku regulace audiovizuálních 

mediálních služeb nejen na úrovni České republiky, rovněž i při jednáních s nečlenskými 

státy Evropské unie.123 

 

Díky této právní regulaci mohla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání začít kontrolovat 

audiovizuální obsah na internetu. Přestože zákon vešel v platnost v prosinci roku 2009, 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nemohla začít s plánovanou regulací 

internetových videí. Dokud nebyl přijat nový zákon, který rozšířil pravomoc a umožnil 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání regulaci. Tento audiovizuální zákon vstoupil 

v platnost v červnu 2011 a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání začala s již 

plánovanou regulací. Problém byl, jak již jsem psala, že zákon často považoval 

audiovizuální služby a televizní vysílání za shodné. Pokud web splňoval pět podmínek 

určených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, spadal pod její kontrolu a web se 

musel po upozornění do 30 dnů zaregistrovat nebo svoje služby zrušit. Tento postup měl 

mnoho problémů. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poslala upozornění nutnosti se 

registrovat webu MSTV.cz spadající tehdy pod českou pobočku Microsoftu. Firma 

Microsoft web používala k publikování videí s účelem instruktáže vývojářů. Podle Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání ovšem web splňoval kritéria podle kterých 

audiovizuální služby MSTV.cz spadají pod správu Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání a musí označit reklamu i ve videích určených pouze pro zaměstnance Microsoftu. 

 
122  Ministerstvo kultury: Audiovizuální mediální služby na vyžádání (2010) 
123  § 4 zákona č. 132/2010 Sb. 
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Zákon bral v potaz regulaci televizního vysílání a neuvažoval, že by audiovizuální obsah 

na internetu nebyl shodný s tím, co jsme zvyklí z televize.124 

 

5.2 Oblast audiovize 

 

Ráda bych zmínila také oblast audiovize, která nebyla zcela upravena, ačkoli nejméně pět 

let před legislativní úpravou se na toto téma vedly různé diskuze. Jednalo se především o 

to, zda filmová oblast má mít vlastní legislativu. Otázkou, která se řešila bylo, zda jí česká 

společnost vůbec potřebuje.125 

 

Z hlediska praxe se ukázalo, že koncepčním řešením právní úpravy v oblasti audiovize je 

vytvoření pouze jednoho zákona. Předchozí právní úprava obsahovala nedostatečné 

vymezení okruhů podpory, způsob rozhodování Rady o udělení podpory, honorování 

Rady, neexistence definice českého kinematografického díla v souvislosti s udělováním 

koprodukčního statutu podle Úmluvy o evropské koprodukci, administrativní zatížení 

podnikatelů povinností zasílání informací o vyrobeném kinematografickém díle.126 

 

Zákon o audiovizi127 upravuje: 

- „povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných 

audiovizuálních děl, 

- postavení a činnost Národního filmového archivu, 

- postavení a činnost Státního fondu kinematografie, včetně jeho financování, 

poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek 

filmovému průmyslu.“128 

 

Důsledkem tohoto zákonu vznikl samostatný Státní fond kinematografie, který jakožto 

státní fond je oprávněn hospodařit s majetkem České republiky.129 

 

 
124  POLESNÝ, David. Rada řádí, chce mít internetová videa pod kontrolou. Dostupné z: 

https://www.zive.cz/clanky/rada-radi-chce-mit-internetova-videa-pod-kontrolou/sc-3-a-

155715/default.aspx 
125  DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Potřebujeme zákon o kinematografii? [online]. Cinepur. 2016. 

[citováno 2020-07-26]. Dostupné z: http://cinepur.cz/article.php?article=1096 
126 Důvodová zpráva k návrhu zákona o audiovizuálních dílech a o podpoře kinematografie a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizi) – č. tisku 620/0 (2012) 
127  zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi) 
128  § 1 zákona č. 496/2012 Sb. 
129  Ministerstvo kultury: Kinematografie. [online]. Ministerstvo kultury. 2012. [citováno 2020-07-

26]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/kinematografie-39.html 
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Zákonem o audiovizi byla mimo jiné zřízena příspěvková organizace Ministerstva kultury 

– Národní filmový archiv. Tato instituce se řídí jak zákonem o audiovizi130, tak zákonem 

o archivnictví a spisové službě131 jejím účelem je podpora české kinematografie a každý 

producent českého audiovizuálního (filmového) díla má ze zákona povinnost nabídnout 

Národnímu filmovému archivu k odkoupení kopie dvě tohoto díla. Toto vedlo 

k častějšímu vysílání českých filmů v televizi. 

 

5.3 Tisková oprava 

 

V souvislosti s výše zmiňovaným tiskovým zákonem132 přibyla další povinnost tiskové 

opravy, a to tiskové opravy vydavatelem periodického tisku územního samosprávného 

celku, která má být učiněna formou doplňující informace. „Dotčený člen zastupitelstva 

územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující 

informace, …“133. Vedle práva na odpověď (tisková oprava v případě dotčení se cti, 

důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby) a dodatečného sdělení (uveřejnění informace 

o konečném výsledku v případě sdělení o trestním řízení proti osobě) však doplňující 

informace je specifickou úpravou. Vyplývá to především ze samotné podstaty, kdy se tato 

možnost opravy vztahuje na členy zastupitelstev územního samosprávného celku. Média 

musí tuto další možnost tiskové opravy respektovat a v případě jejího dovolání se musí 

otisknout to, co po nich dotyčný žádá v rámci svého práva na opravu tiskové chyby, ať 

už odpovědí, dodatečným sdělení, nebo právě touto konkrétní věcí – doplňující informací.  

 

5.4 Svoboda médií při nynější legislativě a společenském dění 

 

Mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic134 vydává každoročně žebříček 

svobody tisku ve 180 zemích a regionech. Tento index reflektuje, jaká je situace v dané 

zemi, co se týče oblasti svobody médií založené na hodnocení plurality, nezávislosti 

médií, kvality legislativního rámce a bezpečnosti novinářů v každé zemi a regionu. 

 
130 Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi) 
131 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
132 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
133 § 11a zákona č. 46/2000 Sb. 
134 Neboli Reporters Without Borders nebo Reporteurs Sans Frontières. 
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Žebříček je sestaven odborníky a kombinuje kvalitativní analýzu s údaji o zneužívání a 

násilných činech vůči novinářům během ročního hodnotícího období.135 

 

 

 

Existuje pět barevných kategorií, a ty jsou následující: 

- dobrá (bílá) 

- poměrně dobrá (žlutá) 

- problematická (oranžová) 

- špatná (červená) 

- velmi špatná (černá).136 

 

Česká republika se dle tohoto indexu umístila na 40. místě, a podle žebříčku je toto již 

„poměrně dobrá“ (žlutá) kategorie. Největší míry svobody tisku se dle Reportérů bez 

hranic dostává médiím v Norsku. Pro zajímavost nutno uvést, jak se umístily další 

 
135  The World Press Freedom Index. [online]. Reporters Without Borders. [citováno 2021-12-15]. 

Dostupné z: https://rsf.org/en/world-press-freedom-index 
136  Detailed metodology. [online]. Reporters Without Borders. [citováno 2021-12-16]. Dostupné z: 

https://rsf.org/en/detailed-methodology 

Obrázek 1: Mapa ukazující svobodu médií ve světě 
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evropské země. Kupříkladu Německo se umístilo na 11. místě, Rakousko na 18. místě, 

Slovensko na 33. místě, Polsko na 62. místě a Maďarsko na 89. místě.137 

 

4.5 2020 a co bude dál? 

 

Nutno zmínit, že v posledních letech se v České republice rozmohl určitý trend, kterým 

je nákup médií velkými podnikateli či jinými osoby ve veřejném zájmu. Zmínila bych 

jedny z větších nákupů, které mohou mít zajímavý kontext pro mediální právo. 

 

V roce 2008 podnikatel Zdeněk Bakala se stal většinový vlastníkem vydavatelství 

Economia. Obdobným případem je nákup vydavatelství MAFRA Andrejem Babišem, 

nynějším předsedou vlády České republiky, jeho skupinou Agrofert (který je nyní ve 

svěřenském fondu).138 Mimo jiné i tato skutečnost přispěla k novele zákona o střetu 

zájmů139. Veřejní činitelé se ve své činnosti pravidelně dostávají do situací, kdy v 

souvislosti s výkonem své funkce rozhodují o významných věcech veřejného zájmu. V 

této činnosti však mohou nastávat situace, kdy se může tento veřejný zájem dostat do 

rozporu s jejich zájmem individuálním, případně zájmem skupinovým. Mediální dům 

Czech News Centre s výrazným podílem na českém mediálním poli byl koupen 

podnikateli Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. Czech News Centre ovládá velmi 

významnou část mediálního trhu, vlastní jedny z nejprodávanějších deníků současnosti – 

například Blesk, Aha! a Sport.140 

 

Ohledně televizního vysílání je nepřehlédnutelnou osobou Jaroslav Soukup, který je 

vlastníkem TV Barrandov spadající pod vydavatelství Empressa Media a který se 

politicky angažuje a využívá média na svoji propagaci.141 Bez povšimnutí se také 

neodehrála koupě televize Nova skupinou PPF zastřešenou podnikatelem Petrem 

Kellnerem.142 

 

 
137  Reportéři bez hranic: V Česku i ve světě mizí svoboda tisku. [online]. ČT 24. 18.4.2019. 

[citováno 2020-07-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2791028-reporteri-bez-hranic-

cesko-si-pohorsilo-ve-svobode-tisku-nejlepsi-je-norsko 
138  BŘEŠŤAN, Robert. Prohlédněte si vazby Andreje Babiše na Agrofert a na jeho svěřenské fondy. 

[online]. Hlídací pes. 31.5.2019 [citováno 2020-07-27]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/prohlednete-si-

vazby-andreje-babise-na-agrofert-a-na-jeho-sverenske-fondy/ 
139  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
140  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 420-421. 
141  BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ (2019), str. 421. 
142  GALLISTL, Vladan, PÁNKOVÁ, Barbora. Kellner koupil televizi Nova. Její matku CME 

ovládne za téměř 50 miliard korun. [online]. E15. 27.10.2019. [citováno dne 2020-07-27]. Dostupné z: 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/kellner-koupil-televizi-nova-jeji-matku-cme-ovladne-za-

temer-50-miliard-korun-1363640 
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V České republice se rozmohl trend, že bohatí čeští podnikatelé a obchodní giganti si 

kupují mediální společnosti. Důvodem pro takovou koupi, která je pro ně spíše ztrátová, 

je jiný účel než výdělek. Média jsou pro ně štítem proti kritice a zbraní kterou mohou 

vrátit útok.143  

 

Nová právní úprava sice umožňuje křížení vlastnictví tištěných a elektronických médiích, 

na druhé straně však zavádí, v zájmu přehlednosti majitelských vztahů, oznamovací 

povinnost provozovatelů, pokud dojde k zákonem uvedenému křížení vlastnictví.144  

V budoucnosti by bylo vhodné, kdyby se přišlo na způsob, kterým by byla zachována 

svoboda projevu a tím pádem i médií bez ohledu na to, kdo je vlastní. 

  

 
143  ŠTĚTKA, Václav. Between Instrumentalization and Para-Journalism, Current challeges to 

democratic roles of the media in the Czech Republic. [online]. Central European University. 2016. 

[citováno 2020-07-30]. Dostupné na: https://publications.ceu.edu/…975 
144  Důvodová zpráva k návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání 
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6. Zasazení vývoje do teorie mediálních systémů 

 

Masová média mají zásadní roli a jsou projevem politického života společnosti. V této 

kapitole se zaměřím na porovnání teoretické části médií a jejich následné aplikování na 

situaci v roce 2020. Podle Daniela C. Hallina a Paolo Manciniho existují tři systémy 

médií. Středomořský model neboli model polarizovaného pluralismu, 

severo/středoevropský model neboli model demokraticko-korporativistický a nakonec 

severoatlantický model neboli liberální model.145 

 

6.1 Středomořský (mediteránní) model 

 

Středomořský (mediteránní) model neboli model polarizovaného pluralismu se 

objevuje v zemích jižní Evropy jako je Řecko, Portugalsko a Španělsko, jedná se tedy o 

státy, kde začalo docházet k demokratizaci ve druhé polovině 20. století. K těmto zemích 

lze přiřadit i Itálii, s tím rozdílem, že tam proces demokratizace začal již dříve. Tyto země 

mají společné to, že se u nich vyskytuje širší politické spektrum a výraznější politické 

rozdíly. Média v těchto oblastech Evropy měla jiný účel – byla propojenější na vládní a 

mocenské instituce. Z toho vyplývá jejich aktivní účast v mocenských konfliktech. Tato 

situace nastala kvůli opožděnějšímu a náročnějšímu přesunu k demokratickému systému 

a díky tomu je vztah mezi médii a politikou odlišný od jiných států.146 

 

Vzhledem ke slabému trhu komerčních médií, zůstala média závislá na politických 

stranách, státu a církvi, případně na bohatých soukromých osobách. Tato skutečnost 

zabraňovala profesionalizaci a samostatnosti médií. V jižní Evropě byla média spíše 

instituty politiky, nefungoval mediální trh. Tisk se začal masové rozvíjet, když na trhu 

začala fungovat střední třída. Ze středomořských zemí se masový tisk rozvinul nejvíce ve 

Francii. Francouzské zkušenosti ovlivnily ostatní státy jižní Evropy (Itálii, Pyrenejský 

poloostrov).147 

 

Nelze opominout význam církve, která ve středomořských zemích hrála důležitou roli a 

měla vliv na média v této oblasti. To se týkalo jak deníků, tak např. televizního kanálu 

Telepace provozovaný církví.148 

 

 
145  TRAMPOTA, JIRÁK in HALLIN, MANCINI (2008), str. 10-23, 115. 
146  HALLIN, MANCINI (2008), str. 14-23, 117-118, 138. 
147  HALLIN, MANCINI (2008), str. 118-120. 
148  HALLIN, MANCINI (2008), str. 123-124. 
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Do poloviny 20. století se noviny s masovým nákladem tolik nerozšířily v této části 

Evropy. Důvodem bylo to, že nebyly pro vývoj mediálních trhů vhodné politické a 

ekonomické předpoklady. Omezený rozvoj mediálních trhů vedl k nižší úrovni 

profesionalizace novinářské práce v těchto zemích. Projevuje se zde propojení 

žurnalistiky a státu na úkor vývoje této profese. Nejvíce se to projevuje v Itálii. Italská 

média zdůrazňovala politickou hru nad politickými tématy a věnovala více času 

politickému vyjednávání.149 

 

Mediální systém je v těchto zemích úzce propojen s politikou. Po upevnění demokracie 

se rozvinul politický parlamentarismus. Média jsou ovlivňována státem, politickými 

stranami a soukromými vlastníky s politickými vazbami.150 

 

6.2 Severo/středoevropský model 

 

Severo/středoevropský model neboli model demokraticko-korporativistický se 

rozvinul v severní a střední Evropě, a to ve Skandinávii, Beneluxu a německy hovořících 

zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Česká republika a bývalé státy východního 

bloku sdílejí s těmito evropskými státy podstatnou část historie. Naše republika spolu 

s těmito státy se nedá přímo zařadit pod tento systém. Politicko-kulturní situace po druhé 

světové válce šla jiným směrem než u výše zmíněných států. Respektive zkušenost s 

komunistickou vládou ovlivnila jejich politickou i mediální tradici.151 

 

Země severní a střední Evropy se vyznačují vývojem silných komerčních masových 

médií a médii spjatými s politickými stranami, odbory, církvemi a dalšími společenskými 

organizacemi; novinářským profesionalismem a existencí tradice tisku a silného 

zasahování státu do oblasti médií. Média jsou vnímána spíše jako sociální instituce než 

soukromé firmy. Je zde komerční novinový průmysl a velká úroveň čtenosti deníků. 

Média byla využívána jako prostředek veřejné diskuse s různými sociálními, politickými 

a ekonomickými zájmy.152 

 

Tyto země jsou charakteristické novinářským profesionalismem, který se rozvíjel za 

situace, že zde byly silné vazby médií na organizované politické síly. Vzhledem 

k omezené moci státu je patrný rozvoj svobody tisku a práva na přístup k vládním 

 
149  HALLIN, MANCINI (2008), str. 125, 138-139, 168. 
150  HALLIN, MANCINI (2008), str. 165-166. 
151  HALLIN, MANCINI (2008), str. 171-172. 
152  HALLIN, MANCINI (2008), str. 184, 220-221. 
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informacím. Dochází k institucionalizaci silného sociálního státu s typickou ideologií 

kolektivní odpovědnosti.153 

 

6.3 Severoatlantický model 

 

Severoatlantický neboli liberální model, který je znám také jako angloamerický, 

spojuje čtyři anglicky hovořící země – Spojené Státy Americké, Spojené Království, Irsko 

a Kanadu. Už jenom pohledem na společnou historii těchto států vidíme, že míra jejich 

vzájemných vztahů se měnila s postupem času a vztahy, které mají dnes, jsou úplně jiné, 

než tomu bylo například v minulém století. Nejen z historického úhlu, ale i v politickém 

směru se liší. Lze to dobře ukázat na příkladu Spojených států a Británie – Spojené Státy 

Americké jsou příkladem liberálního systému na rozdíl od konzervativní Británie.154 

 

Charakteristickým rysem pro tento model je silný rozvoj komerčního tisku, který 

převažuje nad jinými formami řízení tisku; rozvoj komerčního vysílání; silná 

profesionalizace žurnalistiky; tradice fakticky zaměřené žurnalistiky a objektivita. 

Současně je zde řada různých rozporů – soukromé vlastnictví a současně očekávání, že 

média budou ve prospěch společnosti. Dalším rozporem je etika a profesionalismus 

novinářů a vlivy komercionalismu. Je zde velká tradice svobody tisku a úspěšný kulturní 

průmysl. Tyto země se vyznačují informačně orientovanou žurnalistikou.155 

 

Náklady novin jsou však nižší než u většiny demokraticko-korporativistických zemí. 

Typickým rysem britského tisku je nevyváženost, u amerického tisku je charakteristický 

nedostatek různorodosti. Obě země se vyznačují vysokým stupněm komercionalizace, 

což samozřejmě může ovlivňovat žurnalistickou etiku.156 

 

6.4 Zasazení ČR do modelů 

 

Hallin a Mancini se v rámci svého zkoumání zabývají západní částí Evropy s tím, že 

východoevropské státy byly historickým vývojem odděleny. Česká média si prošla 

historickým vývojem, který byl od poloviny 20. století odlišný od Německa (resp. jeho 

části) a Rakouska.157 

 
153  HALLIN, MANCINI (2008), str. 198, 222. 
154  HALLIN, MANCINI (2008), str. 223. 
155  HALLIN, MANCINI (2008), str. 270-271. 
156  HALLIN, MANCINI (2008), str. 272. 
157  TRAMPOTA, JIRÁK in HALLIN, MANCINI (2008), str. 9, 15-16. 
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Hallin a Mancini poukazují na skutečnost, že uvedené modely představují uskupení 

geograficky si blízkých zemí. Pokud by tomu tak bylo, měl by český mediální systém 

vykazovat charakteristické rysy modelu demokraticko-korporativistického neboli modelu 

severo-středoevropského. Historický vývoj českých médií vykazuje charakteristické rysy 

tohoto modelu (váhavý rozvoj bulvárního a masového tisku, velký význam stranického 

tisku a podobně), ale vlivem vývoje od 2. poloviny 20. století se ČR dostala pod vliv 

Sovětského svazu – média byla podřízena kontrole a docházelo k budování 

centralizovaného systém. Toto období je charakteristické pro model středomořský.  

 

Chceme-li zařadit k jakému modelu se přibližuje systém českých médií v roku 2020, tak 

bez ohledu na historické souvislosti lze konstatovat, že česká média jako symbol svobody 

projevu a demokratického života byla aktivní. Zejména na přelomu 80. a 90. let dala o 

sobě vědět. Převážily však rysy, které přibližují česká média modelu severo-atlantskému, 

který je velmi komercionalizován.158 

 

Hallin a Mancini považují za základní ukazatele srovnání mediálních systémů: 

- vývoj mediálních trhů (výrazný nebo nepatrný vývoj tisku s masovým nákladem) 

- politický paralelismus (stupeň a povaha propojení mediálních systémů 

s politickou sférou) 

- vývoj novinářského profesionalismu 

- míra a charakter státních zásahů do mediálního systému. 

 

Hallin a Mancini rovněž pracují s indexem výše nákladu tisku přepočteného na tisíc 

obyvatel, hledisko rodového rozložení, srovnávají každodenní sledování televizních 

zpráv a čtení novin.159 

 

V případě kritéria vývoje mediálních trhů se jedná o to, zda je výrazný nebo nepatrný 

vývoj tisku s masovým nákladem s tím, že na vývoj tisku má vliv ekonomická situace. 

Je-li tržní prostředí, chovají se média jako obchodní společnosti (výjimky můžeme 

spatřovat ve veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlasu). Vzniká zde otázka, do jaké 

míry lze použít toto kritérium v případě, kdy jsou součástí mediálního trhu i online služby, 

tj. sledování zpráv v internetovém prostředí.  

 

 
158  TRAMPOTA, JIRÁK in HALLIN, MANCINI (2008), str. 16, 170. 
159  TRAMPOTA, JIRÁK in HALLIN, MANCINI (2008), str. 17. 
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Dalším kritériem je politický paralelismus, který představuje propojení mediálních 

systémů s politickou sférou. Propojení mohou být osobní, organizační, ideologická, a to 

jak formální nebo neformální.160 Z pohledu historického byly vazby médií na politické 

organizace i v českém prostředí časté (meziválečné období, období poválečné). Během 

totalitního režimu byly deníky spojeny s politickými stranami či organizacemi. Z hlediska 

organizačního propojení médií a politických stran lze od roku 1990 zaznamenat určitý 

vývoj, kdy po změně režimu byly snahy některých politických stran vydávat periodický 

tisk (deníky), ale bez velkého úspěchu. Vliv politiků na média (zejména na tisk) v České 

republice ale nevymizel.161 Přesto lze říct, že v České republice není historicky otevřené 

propojení médií s politickými stranami, v posledních letech se projevuje trend, kdy média 

vlastní zámožní podnikatelé, případně společnosti, jejichž cílem není mít z provozování 

médií zisky, ale naopak financují média (zejména tisk) se ztrátami. Tyto mediální 

společnosti jsou propojeny s politiky či politickými stranami a hájí jejich politické zájmy 

(například dlouholetý premiér České republiky Andrej Babiš, který je majitelem několika 

médií). Nebezpečí spočívá v tom, že vlastníci vstupují na mediální trh, protože chtějí 

používat média k prosazování svých obchodních nebo politických zájmů.162  

 

Hallin a Mancini vycházejí z teorie, že politický paralelismus souvisí s tím, jak média 

pracují s rozdílnosti názorů a vlivů, a to s externím a interním pluralismem. V České 

republice je v tomto ohledu pro média typický interní pluralismus, který se projevuje 

například v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání.163 164 

 

Profesionalizace žurnalistiky je ovlivněna postavením profesních sdružení v dané zemi. 

Důležitý je nejen legislativní rámec dané profesní organizace, ale i možnost obrany 

novináře před případnými politickými či ekonomickými tlaky. Důležité jsou i další 

skutečnosti – vzdělání novinářů, stabilita zaměstnání, fluktuace a roztříštěnost novinářů, 

kteří mohou být rozdělení buď politikou nebo generacemi.165 Dobrovolným profesním 

 
160  HANÁK, Peter. Slovakia on Hallin and Mancini map: Terminology of media systems theory. 

[online]. Megatrends nad media, Media in future. 2017. [citováno 2020-07-31]. Dostupné 

na: https://fmk.sk/…pdf 
161 HALLIN, MANCINI (2008), str. 20. 
162  HANÁK, Peter. Slovakia on Hallin and Mancini map: Terminology of media systems theory. 

[online]. Megatrends nad media, Media in future. 2017. [citováno 2020-07-31]. Dostupné 

na: https://fmk.sk/…pdf 
163  § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
164  HALLIN, MANCINI (2008), str. 20. 
165  HANÁK, Peter. Slovakia on Hallin and Mancini map: Terminology of media systems theory. 

[online]. Megatrends nad media, Media in future. 2017. [citováno 2020-07-31]. Dostupné 

na: https://fmk.sk/…pdf 

https://fmk.sk/download/konferencie/Megatrends-and-Media-Media-future.pdf
https://fmk.sk/download/konferencie/Megatrends-and-Media-Media-future.pdf
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sdružením novinářů v České republice je Syndikát novinářů ČR, z.s., jehož členem se 

může stát každý aktivní novinář. Členové jsou povinni dodržovat Stanovy a řídit se 

Kodexem etiky. 

 

Kritérium státní moci v mediálním systému závisí na míře propojení médií s politickou 

sférou. Česká republika má historické zkušenosti se zásahy státu do médií, kdy média 

byla ovlivňována komunistickou vládou, která státními zásahy omezovala svobodu tisku 

a fungovala silná cenzura. Domnívám se, že v současné době v České republice sdělovací 

prostředky mohou sdělovat informace, které uznají za vhodné a nedochází zde k zásahům 

ze strany státu, a to i když některá média jsou ve vlastnictví politiků či podnikatelů 

propojených s politiky. Z tohoto hlediska se blížíme k demokraticko-korporativistickému 

modelu. Svoboda projevu v České republice není omezena její regulací zákonnými 

předpisy, které stanoví nejen pravidla pro vydávání tisku či televizní vysílání, ale i 

možnosti jejich vlastnictví, kdy mohou být ve státním nebo soukromém vlastnictví. 

V České republice fungují zároveň jak veřejnoprávní, tak soukromá média, která 

koexistují společně. Jak již bylo zmiňováno v předchozí kapitole, Reportéři bez hranic 

umístili za pomocí indexu Českou republiku v roce 2020 na 40. příčku v rámci žebříčku 

svobody tisku, přičemž bylo porovnáváno 180 států a regionů.  

 

V posledních letech můžeme sledovat trend, kdy veřejně činné osoby či významní 

podnikatelé se stávají vlastníky různých mediálních domů. Již zmiňovaný Andrej Babiš 

a jeho skupina Agrofert vlastní Mafru, mediální skupinu vydávající deníky Mladá fronta 

Dnes, Lidové noviny, různé časopisy a současně provozuje internetové zpravodajské 

portály. Další nepřehlédnutelnou osobností v posledních letech se na mediálním poli stal 

také podnikatel Petr Kellner, když jeho skupina PPF v roce 2019 převzala společnost 

CME, která provozuje televizní stanice i v dalších zemích.  Pod společnost CME spadá 

společnost CET 21, která v České republice má licence k televiznímu vysílání ke stanicím 

televize Nova. Podnikatelé Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Roman Korbačka jako 

vlastníci společnosti CMI, pod kterou spadá mediální dům Czech News Center, který 

v České republice vydává jak deníky (např. Blesk) nebo časopisy (např. Reflex). CMI 

také provozuje rozhlasové stanice (např. Evropa 2).166 167 Vzhledem k vlivu změn 

 
166  Mapa vlastníků českých médií v roce 2020. [online]. Mediaguru. 27.10.2020 [citováno 2022-01-

08]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/10/mapa-vlastniku-ceskych-medii-v-roce-2020/ 
167  Česká média si rozebrali magnáti. Podívejte se, kdo vlastní deník, weby i televize. [online]. 

Aktuálně.cz. 30.10.2019 [citováno 2022-01-08]. Dostupné z: 



 

43 

 

vlastnictví českých médií, lze pozorovat posun mediálního systému v České republice 

k jižnímu modelu politického paralelismu. Domnívám se však, že tyto změny dosud 

nebyly legalizovány právními předpisy zabývajícím se mediálním právem, které by tuto 

skutečnost zakotvovaly. Posun směrem k jižnímu modelu je tedy pouze díky propojení 

médií a politiků či podnikatelů, avšak není tato změna ukotvena v mediálním právu.  

 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/majitele-medii-v-cesku-noviny-weby-televize-kdo-

vlastni/r~67160c86faff11e9ac60ac1f6b220ee8/v~sl:626c36919d940c0af0cb2f39cdb9544b/ 



 

44 

 

7. Závěr 
 

Závěrem bych ráda shrnula všechny získané poznatky, které plynou z této bakalářské 

práce. Cílem práce bylo zmapovat změny mediálního práva České republiky od 90. let do 

současnosti, respektive je zaměřena na období do konce roku 2020. Rozdělením do 

několika období jsem vyčlenila časové úseky, ze kterých jsem se snažila vybrat ty 

nejvýznamnější a nejdůležitější zákony dané problematiky v konkrétním časovém 

období. 

 

V teoretické části práce jsem shrnula právní rámec zakotvený v Ústavě a Listině 

základních práv a svobod. Zaobírala jsem se ústavněprávním a lidskoprávním zakotvením 

mediálního práva, následně jsem se podrobněji zaměřila na svobodu projevu a právo na 

informace. Ve své práci jsem také okrajově nastínila regulaci internetu. 

 

V další části jsem se snažila zanalyzovat jednotlivé zákony týkající se médií, které byly 

pro dané období nejvýznamnější. Každá ze zvolených etap měla svá specifika, proto jsem 

je na počátku vyčlenila do tří kapitol. Nejdříve popisuji období 90. let 20. století, kdy 

docházelo k budování nového porevolučního zázemí pro média a docházelo 

k postupnému rozvoji v této oblasti. Spadají sem například zákony o České televizi a o 

Českém rozhlasu, které v rámci mediálního práva hrají významnou roli pro celý mediální 

systém. Ve druhém období, v letech 2000 až 2009, vznikly zákony, které byly ovlivněny 

především velkým technologickým pokrokem. Ke sklonku tisíciletí patří neodmyslitelně 

vznik nového tiskového zákona, který stanovil specifika vydavatele a také povinnosti při 

vydávání periodického tisku. Zároveň určil, kdo je za obsah v periodickém tisku 

odpovědný. Pro toto období je také specifický telekomunikační zákon, který byl 

v polovině první dekády nového tisíciletí nahrazen zákonem o elektronických 

komunikacích, a to právě z důvodu rychlého technologického pokroku. V posledním 

sledovaném období, tedy v letech 2010 – 2020, byl nejvýraznějším počinem zákon o 

audiovizi, který má svůj význam pro internetová média. 

 

Poslední část práce je věnovaná systémům médií dle kritérií a modelů Hallina a 

Manciniho. Na základě kritérií, které určili, jsem se zabývala aplikací kritérií – vývoj 

mediálních trhů, politický paralelismus, profesionalismus žurnalistiky a roli státu 

aplikovat na české mediální prostředí. Dle mého názoru se Česká republika nejvíce 

přibližuje středomořskému nebo polarizovaně pluralitnímu modelu.  
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Summary 

 

In the summary, I would like to gather all obtained experiences, which result from this 

thesis. The goal of this work was to map all changes of medial law in Czech Republic 

from the 90s to the year 2020. Separation to several periods was done to specify time 

periods, from which I tried to choose the most important law changes. 

 

Theory part contains medial basics of the Czech Republic law – I speak of constitutional 

level. I dealt with the constitutional and human rights anchoring of media law and its 

place, then I focused in more detail on freedom of speech and the right to information. In 

this part I focused on the regulation of the internet. 

 

In the following sections, I analyzed the rights that were most important for these periods. 

Each decade is specific, so at the beginning I set them into 3 chapters. Firstly I described 

the 90s, which includes building a new post-revolutionary background for the media and 

that there was a gradual strengthening in this area. These includes laws concerning Czech 

television and radio broadcasts, and play an important role for the entire media system 

within the framework of media rights. In all periods, between 2000 and 2009, laws were 

created for mainly affecting major technological advances. The end of the millennium 

includes the emergence of new press law, which set out the specifics of the publisher and 

assumed the obligation to publish periodicals. You can specify who is responsible for 

content in periodicals – you can contact the publisher. Specific for this period is the 

Telecommunications Act, which was replaced in the middle of the first decade of the new 

millennium by the Electronic Communications Act precisely because of the rapid 

technological evolution. For the last monitored period, the years 2010–2020, the most 

significant act was the Audiovisual Act, which has its significance for the internet media. 

 

The last part is devoted to the media systems of Hallin and Mancini. Based on the criteria 

that they raised, I tried to apply them on Czech Republic – development of media market, 

political paralism, professionalism of journalism and the role of the state on czech media 

environment. According to my opinion, Czech Republic is closest to mediterranean or 

polarized plurality model. 
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