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Anotace 

Bakalářská práce „Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters)“ pojednává o 

rozdílech a podobnostech textového zpravodajství, které je produkováno zpravodajskými 

agenturami ČTK a Reuters. Autorka práce se v úvodní části věnuje historii vybraných 

zpravodajských agentur a jejich produkci zpráv obecně. Uvádí také typologii a kategorizaci 

zpravodajských agentur, stejně jako definici základního pojmu - zpravodajské agentury. 

Předmětem zájmu výzkumné části práce je definování dalšího důležitého pojmu, textové zprávy. 

Práce se zabývá její stavbou, strukturou a tím, jak vybrané agentury využívají tzv. metadata. 

Práce dále komparativní analýzou zkoumá, jaké znaky převažují ve vydávání textových zpráv a 

jak se u dvou vybraných agentur liší. U vybraných typů zpráv jsou uvedeny konkrétní příklady, 

které ve zkrácené formě ilustrují charakteristické rysy jednotlivých zpráv. V příloze jsou pak tyto 

zprávy uvedeny v jejich celém znění. 

 

Annotation 

This thesis “Basic formats of agency news (the comparison ČTK/Reuters)” deals with differences 

and similarities of text reports that are produced by the news agencies ČTK and Reuters. The 

author of this work attends to a history of selected news agencies and generally to their 

production of news in the introductory part. She also mentions the typology and categorisation of 

news agencies as well as the definition of the basic term - a news agency. The research part of the 

work is also focused on a definition of further important term - a text report. The work deals with 

its construction, structure and how different agencies use so called “metadata”. The work 

explores by using comparative analysis what features prevail in issuing text reports and how they 
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defer in the chosen agencies. The particular examples are presented at the chosen types of news 

that illustrate individual features of particular types of news in brief form. The annex contains the 

news in a full version. 
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Úvod 

Agenturní zpravodajství tvoří již od 19. století nedílnou součást mediálního světa. Zpravodajské 

agentury jsou důležitými zdroji informací, které poskytují nejen médiím na celém světě, a proto 

je nezbytné, aby byly důvěryhodné. Zpravodajské agentury se od svých počátků přizpůsobovaly 

technickým možnostem komunikace a vyvíjely se společně s nimi. Nejprve pracovaly pro denní 

tisk, později pro rozhlas a televizi a v dnešní době i pro tzv. nová média. V počátcích fungování 

zpravodajských agentur šlo spíše o zachování podstatné informace - již při využívání telegrafu 

bylo nutné, aby vše důležité bylo předáno v úvodu zprávy – kvůli častým poruchám 

telegrafového spojení se tak alespoň to nejdůležitější k příjemcům dostalo – stavba zprávy se tak 

stala tzv. obrácenou pyramidou. Ale dnes jde především o rychlost. Agentury stále bojují o 

každou minutu, aby vydaly zprávu jako první, a ke klíčovým požadavkům agenturní 

zpravodajské práce tak jednoznačně patří rychlost. Agentury si zakládají na nezávislosti a 

objektivitě, ačkoliv některé z nich byly v průběhu historie (například během světových válek atd.) 

nejen pod tlakem, ale přímo v područí vládnoucích režimů.  

Ve své bakalářské práci porovnávám textové zpravodajství agentur ČTK a Reuters na příkladech 

zpráv, které byly vydány v období od září do prosince roku 2009. Jednotkou obsahové analýzy je 

zpráva. Původní záměr, který byl definován v tezích práce, tedy srovnání produkce textových 

zpráv tří zpravodajských agentur – ČTK, Reuters a Associated Press – byl v průběhu 

shromažďování materiálů přehodnocen. Komunikace s českou redakcí agentury AP byla, 

vzhledem k jejímu vytížení, komplikovaná (nebo respektive z jejich strany ne příliš vstřícná), 

navíc jsem po bližším seznámení s produkcí agentur ČTK a Reuters zjistila, že je jejich produkce 

zpráv velice obsáhlá a zařazení třetí agentury by přesahovalo obsahový rámec této bakalářské 

práce. Druhou změnou byla výzkumná metoda, z původně plánovaného kvantitativního 

porovnání jsem upustila ve prospěch komparace formátů zpráv – z hlediska produkce textových 

zpráv je mnohem zajímavější rozebírat specifika jednotlivých zpráv než je kvantifikovat. 

V závěru je produkce zpráv také sumarizována.  

V teoretické části práce jsem využívala  dostupnou odbornou literaturu a relevantní internetové 

zdroje, kterými nejčastěji byly zpravodajské servery jednotlivých zpravodajských agentur.  

Ve výzkumné části jsem pro rozbor a srovnání zpráv využívala také odbornou literaturu, ale 

především infobanku ČTK, osobní rozhovory a e-mailovou korespondenci s Janem Lopatkou, 
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šéf-korespondentem agentury Reuters pro Českou a Slovenskou republiku.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní, teoretické části, je definována 

zpravodajská agentura jako celek a je vymezen předmět její činnosti. Je uvedena také typologie     

a kategorizace zpravodajských agentur a v samostatné kapitole jsou představeny profily 

vybraných zpravodajských agentur a jejich produkce textových zpráv. Výzkumná část se 

soustředí na jednotlivé typy textových zpráv, které agentury vydávají a na příkladech porovnává 

jejich strukturu, obsahové zaměření a využívání metadat.  
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I. Teoretická část 

 

1. Role zpravodajské agentury v mediálním systému 

 

1. 1 Definice zpravodajské agentury a vymezení p ředmětu její činnosti 

Zpravodajské agentury definuje odborná literatura jako mediální organizace, které se zabývají 

získáváním, zpracováváním, ukládáním a šířením textových, obrazových, zvukových nebo 

audiovizuálních informací.1 Agentura poskytuje zpravodajství za úplatu ostatním masovým 

médiím a také jiným právnickým a fyzickým osobám. Zpravodajská produkce tiskových agentur 

je určena hlavně tisku, rozhlasu, televizi a internetovým zpravodajským serverům, ale sdělovací 

prostředky nejsou a nebyly ani v minulosti jejími jedinými nebo výhradními odběrateli.2 Tiskové 

agentury jsou také často označovány jako noviny novinářů nebo továrny na informace.3 Podle 

konvence OSN z roku 1949 jsou zpravodajské agentury označovány jako veřejné nebo soukromé 

organizace, které mají tiskový, rozhlasový, televizní a kinematografický charakter a jejichž 

účelem je „pravidelně získávat a distribuovat zpravodajský materiál a zároveň jsou vybudovány     

a organizovány ve shodě se zákonem a předpisy států, na jejichž území vykonávají své funkce“.4 

Zpravodajské (neboli tiskové) agentury patří k základním zdrojům informací již od 19. století, 

kdy první z nich založil Charles-Louis Havas v Paříži. Tiskové agentury vždy prodávaly 

informace a zprávy jiným médiím – říkalo se jim „wholesalers“ (velkoobchodníci) - a výrazně 

tak přispěly k posílení komodifikace zpráv. Zprávy se staly zbožím, se kterým agentury 

obchodovaly a prodávaly je novinám a dalším klientům.5 Havase následovali další zakladatelé 

agentur, které si navzájem začaly konkurovat. „Po úvodní etapě konkurenční rivality se 

nejvýznamnější zpravodajské agentury nakonec shodly na tom, že si svět rozdělí do výlučných 

sfér zájmu, kde budou operovat, takže vlastně vytvořily multilaterální uspořádání komunikačních 

sítí, jejižch rozsah byl vskutku celosvětový.“6 V roce 1870 uzavřely zpravodajské agentury Havas, 

                                                
1 Reifová, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 17 
2 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum: 1997. s. 13 
3 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum: 1997. s. 9 
4 Citováno dle: Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum. 1997. s. 11   
5 Trampota, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 174 
6 Thompson, John. B. Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004. s. 127 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

16 

 

Reuter a Wolff dohodu o rozdělení světa do několika výlučných sfér zájmu, a vytvořily tak 

celosvětovou komunikační síť. Touto dohodou si „agentury rozdělily svět na několik pásem, 

v nichž každá měla vyhrazeno výlučné právo na shromažďování a šíření zpravodajských 

informací.“7 

Ve 20. letech 20. století se zpravodajské agentury podílely na procesu modernizační politické, 

estetické a kulturní diferenciace společnosti.8 Jejich zakládání bylo jedním z důležitých kroků 

v ustavování a vývoji globální komunikace. Agentury se nejprve v Evropě (a později na celém 

světě) zabývaly shromažďováním a šířením zpráv a informací. Každá z agentur již od počátku 

své existence úzce spolupracovala s politickými a podnikatelskými elitami země, ve které měla 

svoje hlavní sídlo, a mohla tak poskytovat cenné informace pro vedení obchodů i pro diplomacii.9 

Jak již bylo zmíněno, tak mají tiskové agentury globalizační rysy – díky novým informačním 

technologiím šíří masová média informace stejnou rychlostí v celosvětovém i regionálním 

měřítku.10 I americký mediální odborník Oliver Boyd-Barrett ve své eseji Zpravodajské agentury 

jako agenti globalizace uvedl, že „agentury přispívají jak k procesu národní konsolidace, tak 

k procesu globalizace. Byly prvními transnacionálními mediálními systémy“.11 

Rozvoj tiskových agentur úzce souvisel především s technologickým pokrokem – telegraf            

a telefon umožnily rychlejší a spolehlivější přenos informací a ovlivnily i způsob jejich psaní. 

Původní chronologický popis vývoje události nahradila tzv. obrácená pyramida, ve které je to 

nejdůležitější obsaženo hned v úvodu zprávy. Jedním z charakteristických rysů tiskové agentury 

je to, že zpravidla není v přímém kontaktu s veřejností (tj. čtenářem, divákem, občanem), její 

zprávy jsou určeny především pro mediální klientelu. Agentury poskytují svým klientům 24 

hodin denně prostřednictvím textů, fotografií, infografiky, audia, videa nebo elektronických sítí 

přístup k širšímu spektru politických, ekonomických a sportovních zpráv, ke kterým by se klient 

sám nedostal (nebo pokud ano, tak za podmínky vyšších nákladů).  

 

                                                
7 Bunzlová, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: SPN, 1980. s. 21 
8 Jirák, Jan, Köpplová, Barbara. Masová média. Praha: Portál: 2009. s. 71 
9 Thompson, John. B. Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004, s. 127 
10 Reifová, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 18 
11 Boyd-Barrett, Oliver. Zpravodajské agentury jako agenti globalizace. Revue pro média č. 4. Prosinec 2002. 
[online] Dostupné z http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue04/preklad_boyd-barett_rpm04.pdf [cit. 2010-02-20] 
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1. 2 Typologie a kategorizace zpravodajských agentu r 

Zpravodajské (tiskové) agentury můžeme rozdělit do několika kategorií podle následujících 

kritérií: obsahové zaměření činnosti, objem a rozsah působnosti a forma vlastnictví. 

Podle obsahového zaměření se tiskové agentury dělí na univerzální a specializované, podle 

rozsahu působnosti je lze rozřadit mezi světové, mezinárodní, regionální nebo národní. Členění 

podle formy vlastnictví klasifikuje tiskové agentury ve vlastnictví médií, agentury soukromé 

komerční, státní agentury nebo agentury se zvláštním právním statutem.12 

 

 

1.2.1 Univerzální tiskové agentury 

Univerzální tiskové agentury produkují zpravodajské služby v nejširším tematickém záběru – jde 

o všechny oblasti společnosti (politika, kultura, ekonomika, sport, atd.). Dle odborné literatury 

zaujímá ve většině zemí dominantní postavení na zpravodajském trhu jediná zpravodajská 

agentura, jejíž postavení může vyplývat přímo ze zákona, z tradic nebo z faktické převahy na 

zpravodajském trhu.13 Mezi univerzální zpravodajské agentury můžeme zařadit Associated Press, 

Reuters, francouzskou AFP (Agence France-Presse) a také ČTK nebo španělskou EFE, která je 

čtvrtou největší zpravodajskou agenturou na světě14. Univerzální agentury šíří informace 

prostřednictvím satelitního a kabelového přenosu, a podílejí se tak na mezinárodním toku 

informací.15 

 

 

1.2.2 Specializované tiskové agentury 

Specializované tiskové agentury se zaměřují na určitou, tematicky přesně vymezenou oblast, 

nebo určitou formu zpravodajství. Jedná se například o sportovní zpravodajství (SportInformation 

– SI), zpravodajství s náboženskou tématikou (největší katolickou zpravodajskou agenturou 

v Evropě je německá KNA – Katolische Nachrichten-Agentur16), ekonomické zpravodajství 

                                                
12 Rozdělení agentur je uváděno dle: Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 21 - 44 
13 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 22 
14 Agencia EFE. [online] Dostupné z http://www.efe.com/quesefe/principal.asp?opcion=1&idioma=INGLES [cit. 
2010-04-13] 
15 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 22 
16 KNA – Catholic News Agency [online]. Dostupné z http://www.kna.de/ueberkna/kna_en.html [cit. 2010-04-13] 
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(americká agentura Bloomberg News, která vznikla jako Bloomberg Business News a dnes 

bychom ji mohli zařadit spíše do univerzálních agentur) nebo fotoagentury (European Pressphoto 

Agency – epa – která působí od roku 1985 a sídlí v německém Frankfurtu17 nebo švýcarská 

agentura KEYSTONE18). Do této kategorie můžeme zařadit také zpravodajské agentury, které 

jsou specializované na zábavu19 a patří sem například britská agentura WENN, která na 

zpravodajském trhu působí již více než 20 let a zabývá se především světem tzv. celebrit20. 

 

 

1.2.3 Světové tiskové agentury 

Světové tiskové agentury mají (jak už ze samotného názvu vyplývá) nadnárodní charakter a 

působí po celém světě - mají sítě poboček a své zpravodajství šíří do celého světa. Světové 

tiskové agentury jsou charakteristické tím, že pracují nepřetržitě 24 hodin denně a jejich vysílání 

zpráv do světa má několik podob – záleží na cílové zemi a jazyce – mají své zpravodaje a 

pobočky ve více než 80 zemích světa, pracují s několika tisíci zaměstnanci a své služby dodávají 

v různých jazycích více než tisícovce zákazníků ve světě.21 Objem jejich produkce je v porovnání 

s jinými agenturami jednoznačně největší.22 Do této kategorie tiskových agentur musíme zařadit 

AP, Reuters a francouzskou AFP. V posledních letech se jedním z předních světových 

poskytovatelů informací a zpráv stala také agentura Bloomberg23, která má již více než 135 

poboček po celém světě. 

 

 

1.2.4 Mezinárodní tiskové agentury 

Mezinárodní tiskové agentury jsou rozsahem svých zpravodajských sítí srovnatelné se světovými 

agenturami - pracují většinou s více než 40 zahraničními korespondenty, vysílají v několika 

jazycích i pro zahraniční trh a mají také vlastní zahraniční informační zdroje, ale světovým 

                                                
17 History/European Pressphoto Agency. [online] Dostupné z 
http://www.epa.eu/en/article/18.html?CMSSESSID=45a94f666041e8673d3b4ca9681881f0 [cit. 2010-04-13] 
18 KEYSTONE. [online] Dostupné z http://www.keystone.ch/Company.do [cit. 2010-04-13] 
19 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 44 
20 ABOUT – WENN Blog. [online]. Dostupné z http://www.wenn.com/about [cit. 2010-04-13] 
21 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997 s. 29 
22 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001 s. 46 
23About Bloomberg. [online] Dostupné z http://about.bloomberg.com/company.html [cit. 2010-04-13] 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

19 

 

agenturám mohou konkurovat jen zčásti.24 Můžeme mezi ně zařadit italskou agenturu ANSA 

(Agenzia Nazionale Stampa Associata, která má zastoupení v 74 zemích světa25), španělskou 

EFE (zastoupená ve 120 zemích) nebo německou DPA (Deutsche Presse-Agentur, se 

zastoupením ve více než 100 zemích26).  

 

 

1.2.5 Regionální tiskové agentury 

Regionální tiskové agentury definuje odborná literatura jako instituce, které rozšiřují svůj servis 

do zahraničí, z geograficky ohraničených oblastí.27 Tento typ agentur se vytvořil na základě 

příbuznosti kulturních a politicko-ekonomických vztahů, a můžeme sem tedy zařadit 

latinskoamerickou agenturu Prensa Latina (ustavenou krátce po revoluci na Kubě na konci 50. let 

20. století) nebo východoevropskou agenturu VIA, která byla v 80. letech 20. století významným 

zdrojem informací o situaci v zemích rozpadajícího se sovětského bloku.28  

 

 

1.2.6 Národní tiskové agentury 

Národní tisková agentura působí především ve své mateřské zemi a domácí zpravodajství 

převažuje i v servisu pro zahraniční odběratele. Co se týká přísunu zpráv ze zahraničí, využívá 

zpravodajství světových nebo mezinárodních tiskových agentur. Národní tiskové agentury 

představují v mezinárodní výměně zpravodajských informací zdroj ceněný pro svoji 

autentičnost.29 Jako příklady uvádím rakouskou agenturu APA (Austria Presse Agentur) nebo 

ČTK, ale můžeme sem zařadit také norskou NTB (Norsk Telegrambyrå), která je ve vlastnictví 

norských médií a v jejím zpravodajství převažují události z domova.30 

                                                
24 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 31 
25 Agenzia Nazionale Stampa Associata. Wikipedia. [online] Dostupné z 
http://en.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Nazionale_Stampa_Associata [cit. 2010-04-13] 
26 dpa: Company. [online] Dostupné z http://www.dpa.de/Company.366.0.html  [cit. 2010-04-13] 
27 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 31 
28 Zprávy východoevropské informační agentury. [online] Dostupné z http://www.vons.cz/via-praha [cit. 2010-03-
10] 
29 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 33 
30 Velkommen til NTB. [online] Dostupné z http://www.ntb.no/  [cit. 2010-04-13] 
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1.2.7 Agentury ve vlastnictví médii  

Tiskové agentury ve vlastnictví médií se mohou vyskytovat v několika podobách – jako družstva, 

společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Agentury ve vlastnictví médií 

získávají příjmy nejen z prodeje svých zpravodajských služeb, ale také z jiných podnikatelských 

aktivit nebo členských příspěvků.31 

Agentury jako družstva jsou “sdružením osob, které mají ve svém vlastnictví noviny, anebo 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, anebo které mají právo 

zastupovat.“32 Typickým příkladem zpravodajské agentury jako družstva je americká Associated 

Press, která je největší a druhou nejstarší zpravodajskou organizací na světě (vznikla v roce 1848 

a dodnes je centrem světového informačního systému, který slouží dennímu tisku, rozhlasu, 

televizi a uživatelům tzv. nových médií). Jejími vlastníky jsou americká média, jejichž členové 

volí představenstvo, které družstvo řídí. Vše se řídí zákonem, který je platný ve státě New York. 

Jiným příkladem tiskové agentury jako družstva je japonská agentura Kyodo, která je neziskovou 

družstevní organizací, jejíž rozpočet je sestaven z členských příspěvků a příjmů od odběratelů 

jejich servisu.33   

Jako akciová společnost je v agenturním zpravodajství známá švýcarská agentura SDA 

(Schweizerische Depeschenagentur), která byla založena již v roce 1894 a z nadpoloviční většiny 

je vlastněna sdělovacími prostředky. Žádný z akcionářů nevlastní více než 10 % kapitálu.34 

Společností s ručením omezeným je například největší německá agentura Deutsche Presse 

Agentur (DPA), kterou vlastní německá média (jde o přibližně 190 akcionářů, kterými jsou 

vydavatelé novin a časopisů, provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání a také mediální 

skupiny35). Agentura musí být nezávislá, nestranná a objektivní, její příjmy pochází výhradně 

z prodeje slovního a obrazového servisu sdělovacím prostředkům doma i v zahraničí, stejně tak    

i jiným zákazníkům.36 

                                                
31Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 134 
32 Citováno podle Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 37 
33 Kyodo News. [online] dostupné z http://home.kyodo.co.jp/modules/fstStatic/index.php?pageid=2& [cit. 2010-04-
13] 
34 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 38 
35 dpa: Corporate Structure. [online] Dostupné z http://www.dpa.de/Corporate-Structure.370.0.html [cit. 2010-04-13] 
36 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 39 
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1.2.8 Soukromé tiskové agentury 

Za soukromé tiskové agentury jsou považovány takové, jejichž vlastníky nejsou vydavatelé novin 

nebo majitelé dalších sdělovacích prostředků, rozhlasových a televizních stanic a které jsou 

organizovány podle běžných zásad fungování komerčních podniků.37 

V současné době není tato forma vlastnictví tiskové agentury ve světě příliš častá, jako příklad 

zmíním americkou agenturu United Press International (UPI), která působí na zpravodajském 

trhu již od počátku 20. století (založena byla v roce 1907). 

 

 

1.2.9 Státní tiskové agentury 

Státní tisková agentura je charakteristická především tím, že je definovaná zákonem jako oficiální 

zpravodajský orgán státu. Mezi státní organizace patřila v minulosti sovětská TASS nebo 

československá ČTK. V současnosti můžeme mezi státní tiskové agentury zařadit ruskou ITAR-

TASS, která po rozpadu Sovětského svazu změnila název a nyní je hlavní zpravodajskou 

agenturou v Rusku, se sídlem v Moskvě. V Moskvě sídlí také další agentura, která je ve 

vlastnictví státu – RIA Novosti. Státní tiskovou agenturou byla také slovenská agentura TASR 

(Tlačová agentúra Slovenskej republiky), která je od 1. ledna 2009 veřejnoprávní národní 

agenturou. S tímto typem tiskových agentur se dnes můžeme také dále setkat především 

v rozvojových státech (například v Moldavsku, kde působí agentura Moldpres38). 

                                                
37 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 40 
38 Agentia Informationala de Stat „Moldpres“ [online] dostupné z 
http://portal.moldpres.md/default.asp?Lang=en&HTMid=38 [cit. 2010-04-13] 
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2. Současná produkce vybraných zpravodajských agentur  

 

2. 1 Česká tisková kancelá ř 

Počátky agenturní žurnalistiky u nás jsou spojeny s K. K. Telegrapfen-Korrespondenz-Bureau 

(tzv. Korbyro), která v roce 1867 otevřela svou pobočku také v Praze.39 Se vznikem 

Československé republiky v roce 1918 začíná působit národní Československá tisková kancelář40, 

která se v roce 1924 stala státním podnikem. Ve 20. a 30. letech 20. století spolupracovala 

s největšími světovými agenturami (Havas, Reuter a Wolff). Mnoho změn ve fungování ČTK 

nastalo v období protektorátu, kdy bylo zcela zastaveno vysílání zpráv do zahraničí a výrazně 

byla posílena cenzura – politická i vojenská. „Pokud v prvních letech války měla ČTK v systému 

protektorátních informací jako tisková agentura alespoň formálně své místo, pak od roku 1942 

byla odkázána do role výkonného úřadu bez jakýchkoliv redakčních ambicí.“41 Po roce 1948 se 

ČTK stává se nástrojem politické propagandy Komunistické strany Československa. 

Zpravodajství je opět cenzurováno – jsou vydávány dva druhy zpráv – zprávy pro veřejnost a 

další, které jsou neveřejné, ale určené pro státní a stranické funkcionáře. Po roce 1989 se agentura 

začíná transformovat a zákonem č. 517/ 1992 Sb. o České tiskové kanceláři z října 1992 se 

zřizuje Česká tisková kancelář42, jejímž heslem je „rychlost – spolehlivost – nezávislost“.43  

Česká tisková kancelář (ČTK) je veřejnoprávní institucí, jejíž postavení a působnost upravuje 

zákon č. 517/1992 Sb. ČTK tak není zpravodajským orgánem státu, je politicky i ekonomicky 

nezávislá, a jak je formulováno v zákoně, tak stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře         

a tisková kancelář nedopovídá za závazky státu.44 Základ svého majetku získala dle zákona 

převodem z federální ČSTK.45 Orgánem, jímž je uplatňováno právo veřejnosti na kontrolu 

tiskové kanceláře je Rada tiskové kanceláře46, která je volena Poslaneckou sněmovnou 

                                                
39 Od podzimu roku 1930 sídlí ČTK v Opletalově (dříve Lützově) ulici. 
40 Dle literatury je sporné, kdy vlastně Československá tisková kancelář vznikla, protože faktický konec Korbyra je 
datován na 13. listopadu 1918 a Československá republika vznikla 28. října 1918. In: Stejskal, Jan. Zprávy z českého 
století. Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948. Praha: Triton, 2008. s. 129 
41 Stejskal, Jan. Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948. Praha: Triton, 2008.       
s. 288 
42 Zákon č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
43Základní informace [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ [cit. 2010-04-13] 
44 §1, odst. 3 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři  
45 Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. s. 427 
46 §4, odst. 1 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
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Parlamentu ČR. Na rozdíl například od agentury Reuters má ČTK ze zákona zakázáno 

provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání.47 

ČTK denně vydává okolo 700 textových zpráv48, její zpravodajství je v češtině, angličtině            

a slovenštině, využívá také infografiku, která přehledně znázorňuje a doplňuje zpravodajství 

především k nejdůležitějším událostem doma i v zahraničí (při zvláštních příležitostech se jako 

součást infografiky objevovala od roku 2006 do roku 2009 také 3D animace, jako například při 

ME ve fotbale v roce 2008). ČKT nabízí také foto nebo audio a video zpravodajství. Denně 

vydává až 400 fotografií, 10 video příspěvků a 50 zvukových záznamů.49 Podle výroční zprávy 

z roku 2008 vydala ČTK přes 4000 fleší50, což svědčí o snaze dostat ke klientům základní 

informace co nejrychleji. Agentura se snaží přizpůsobit vnějšímu prostředí a splnit požadavky 

svých klientů. Od podzimu roku 2009 poskytuje také plně multimediální servis pod názvem 

Magazínový výběr51, ve kterém odběratelé naleznou zprávy lehčích témat doplněné o fotografie, 

videa a infografiku. 

Jak je uvedeno v zákoně, tak ČTK zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České 

republice i v zahraničí52 - na území ČR má pobočky v 16 městech a síť zahraničních zpravodajů, 

kteří se nachází v hlavních centrech Evropy a USA.53 Zpravodajové tak působí ve Spojených 

státech amerických (New York), ve Velké Británii (Londýn), v Německu (Berlín), v Rakousku 

(Vídeň), v Belgii (Brusel), na Slovensku mají čtyři působiště – Bratislavu, Košice, Žilinu             

a Banskou Bystricu, v Rusku jsou zastoupeni v Moskvě a v Polsku ve Varšavě. V současné době 

již ČTK nemá své zpravodajské zastoupení ve Francii. Podle výroční zprávy ČTK z roku 2008 

činil průměrný počet zaměstnanců v témže roce 36954 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 255 

zaměstnanců redakčních pracovníků (z toho pracovalo 220 redaktorů a reportérů v úseku 

slovního zpravodajství).55 

                                                
47 §3, odst. 4 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
48 Základní informace. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ [cit. 2010-04-13] 
49 tamtéž 
50 Výroční zpráva ČTK. 2008. s. 9 [online]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58304  [cit. 2010-
04-10] 
51 Newsletter ČTK – NO. 12. Podzim 2009, s. 6 [online]. Dostupné z 
http://www.ctk.cz/.extern_kontejner/CTK/newsletter_pdf/CTK_newsletter_12-CZ.pdf [cit. 2010-04-13] 
52 §3, odst. 2 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
53 Základní informace [online]. Dostupné z http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ [cit. 2010-04-13] 
54 Výroční zpráva ČTK. 2008. s. 9 [online]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58304 [cit. 2010-
04-10]. 
55 tamtéž 
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ČTK využívá informačního servisu světových agentur (AP, Reuters, francouzské AFP, italské 

agentury ANSA nebo ruské agentury ITAR-TASS) a od roku 1970 je členem Evropské aliance 

zpravodajských agentur (EANA – European Alliance of News Agencies), která v současnosti 

sdružuje 31 evropských agentur.56 ČTK je také součástí sdružení 11 vyspělých agentur Evropy, 

USA a Kanady (organizace MINDS International), jejímž posláním je, mimo jiné, vzájemná 

pomoc při prodeji vyspělých produktů, hlavně z oblasti tzv. mobilní komunikace.57 V této oblasti 

ČTK zavedla od podzimu roku 2008 SMS službu pro ministerstvo zahraničních věcí, jehož 

úředníci získávali prostřednictvím SMS zpráv 24 hodin denně informace o aktuálním dění ve 

světě s ohledem na české předsednictví EU.58  

Kromě hlavní zpravodajské služby je součástí ČTK služba Protext, která je určena pro distribuci 

tiskových sdělení v originálním znění a slouží odběratelům zpravodajství ČTK. V roce 1999 byla 

založena dceřiná společnost Neris, která poskytuje zpravodajství pro internet a mobilní média      

a provozuje zpravodajské servery České noviny, Finanční noviny a Sportovní noviny.59 

 

 

2. 2 Reuters 

Ke světové zpravodajské elitě patří britská tisková agentura Reuters, která byla založena jako 

Reuter’s Telegram Company v roce 1851 v Londýně Paulem Juliem Reuterem. Řídil se heslem 

„ follow the label“60 (sleduj kabel). Reuterova agentura nabízela nejprve obchodní zpravodajství    

a trvalo sedm let, než její služby začaly využívat londýnské listy. List The Times odmítl 

Reuterovy služby, a proto v roce 1858 nabídl Reuter listu Morning Advertiser, že mu bude 

několik týdnů poskytovat svůj zpravodajský servis zcela zdarma. Zjistilo se, že Morning 

Advertiser čtenářům přináší zajímavější a aktuálnější informace než jiné listy, což The Times 

přimělo k tomu, že si Reuterův zpravodajský servis začal také abonovat (a následovaly ho také 

ostatní londýnské listy).61 Od té doby se pro britský tisk staly Reuterovy zprávy nepostradatelné, 

                                                
56 The European Alliance of Press Agencies. [online]. Dostupné z http://www.newsalliance.org/default.htm [cit. 
2010-04-25]  
57 MINDS. [online]. Dostupné z http://www.minds-international.com/cms/minds/index2.html [cit. 2010-04-14] 
58 Výroční zpráva ČTK. 2008. s. 8 [online]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58304 [cit. 2010-
03-10] 
59 Neris. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/o_ctk/neris/ [cit. 2010-03-10] 
60 Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters. New York: Oxford University Press, 1999. s. 23 
61 Bunzlová, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: SPN, 1980. s. 17 
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o čemž svědčí i výrok londýnského korespondenta listu Birmingham Journal: „Reuter is not only 

the man of the time, but the master of Time.“62 Zpočátku se agentura Reuters specializovala na 

předávání burzovních zpráv mezi Paříží a Londýnem a postupně přidávala i ekonomické zprávy. 

Během druhé světové války měla své korespondenty na všech hlavních frontách, a ačkoliv zde 

cenzura také fungovala, válečným korespondentům byl poskytován větší prostor. Navzdory 

cenzurním opatřením byla posílena pověst Reuters, jako hlavního zdroje rychlých a přesných 

zpráv. Ve válečných obdobích se agentura úspěšně reorganizovala, stala se efektivnějším 

sběratelem a distributorem zpráv. Jméno „Reuter“ se stalo synonymem příběhů a zpráv, které se 

setkávaly s velkým zájmem čtenářů na celém světě. Do podvědomí se Reuterovo jméno dostalo i 

díky filmu, který byl v roce 1941 natočený ve Spojených státech amerických s názvem „A 

Dispatch from Reuters“ a stal se dobrým příkladem probritské propagandy.63 Od konce 80. let 

využívala Reuters s velkým nadšením novinky počítačové technologie a přispívala k fungování 

globální ekonomiky. Její roli na trhu potvrdil i americký magazín Forbes, který v roce 1989 

uvedl, že se agentura Reuters „z chudého, ale pyšného odchovance britského novinového 

průmyslu neproměnila v nic menšího, než v předního světového dodavatele počítačově 

zpracovávaných informací.“64   

Dnes funguje Reuters jako celosvětová agentura, v roce 2008 se stala součástí nové společnosti 

Thomson Reuters65, jejímž hlavním sídlem je Times Square v New Yorku a sama stále sídlí 

v Londýně.  Je akciovou společností ve veřejném vlastnictví – někteří akcionáři mohou mít větší 

vliv než jiní, ale tzv. Reuter Trust Principles66 (z r. 1941) zakazují vlastnictví více než 30 % 

společnosti jakoukoliv zájmovou skupinou či frakcí. 

Dominantní postavení si Reuters udržuje v oblasti velkoobchodního finančního zpravodajství pro 

nemediální klienty. Právě struktura klientů, která koresponduje se strukturou služeb a je výrazně 

vyhraněná ve prospěch nemediálních klientů, je pro Reuters typická.67 Společnost Thomson 

Reuters má přes 50 tisíc zaměstnanců, z toho 2700 žurnalistů pracujících v síti 200 poboček po 

                                                
62Citováno dle: Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters. New York: Oxford University Press, 
1999. s. 35  
63 Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters. New York: Oxford University Press, 1999. s. 276 

64 Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters. New York: Oxford University Press, 1999. s. 473 
65 Thomson Reuters je součástí kanadské společnosti The Thomson Corporation. 
66 The Trust Principles – Thomson Reuters [online] Dostupné z http://thomsonreuters.com/about/tr_trust_principles/ 
[cit. 2010-04-13] 
67 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 15 
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celém světě.68 Sama agentura Reuters uvádí, že poskytuje informace, které jsou přesné, 

objektivní a nezávislé.69  

Kromě textového zpravodajství nabízí Reuters také vlastní televizní zpravodajství – stanici 

Reuters Television, která distribuuje své produkty takřka dvěma stovkám vysílatelů v 84 zemích 

světa70. Reuters vlastní také Reuters Financial Television, finanční televizní zpravodajství. 

V sídlech svých hlavních informátorů si Reuters vytvořila vlastní televizní studia, a tím má 

zajištěný stálý (a především exkluzivní) přísun prohlášení a komentářů71.  

                                                
68 Annual Report 2009. Thomson Reuters. [online] Dostupné z http://ar.thomsonreuters.com/#/?section=home [cit. 
2010-04-30] 
69 Annual Review 2008. Thomson Reuters. [online] Dostupné z 
http://thomsonreuters.com/content/PDF/corporate/2008_AR/TR_Book1_bookmarked_Ap3-1222.pdf [cit. 2010-04-
30] 
70 Boyd-Barrett, Oliver. Zpravodajské agentury jako agenti globalizace. Revue pro média č. 4. Prosinec 2002. 
[online] Dostupné z http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue04/preklad_boyd-barett_rpm04.pdf [cit. 2010-02-20] 
71 tamtéž 
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II. Výzkumná část 

 

1.  Textová zpráva a její metadata  

Každá agenturní zpráva se vydává a je uchovávána s celým souborem prvků, podle kterých ji 

můžeme identifikovat – to jsou tzv. metadata.72 

Mezi metadata textového zpravodajství ČTK a Reuters patří domicil a signatura, titulek, datum a 

čas vydání, klíčová slova, priorita, kategorie, servis a ID, které slouží pro vnitřní potřeby 

redakce.73 Metada jsou ve zpravodajství agentur uvedena v tzv. hlavičce, která obsahuje základní 

informace o zprávě – hlavička zprávy má zpravidla čtyři řádky74 a u Reuters to je řádek jeden. 

Vše začíná volbou titulku – titulek (v angličtině označovaný jako headline) je mimořádně 

důležitý – podle něj si odběratel zvolí, jestli ho zpráva zajímá nebo ne. Titulek by měl být 

výstižný, stručný a také srozumitelný – charakterizuje obsah zprávy a měl by souviset s jejím 

úvodem. „Dobrý titulek musí vystihnout podstatu obsahu, ale nezveličit ho, musí upoutat, ale 

neměl by upadat do senzačnosti.“75 Heslovitý titulek (tzv. slug) je u zpráv agentury Reuters 

tvořen klíčovými slovy, podle kterých můžeme vystihnout charakter události a pojmenovat také 

obsah zprávy. 

Klíčová slova (neboli keywords) charakterizují obsah vydané zprávy - jde o obdobu anotace.76 

Smyslem klíčových slov je snadnější vyhledávání zpráv a také jejich utřídění v databázi. Mezi 

klíčová slova se nejčastěji uvádí oblast a předmět události (zprávy). Klíčová slova uvádí ČTK 

v hlavičce zprávy, Reuters je uvádí až nakonec a jsou psána verzálkami (například Irák, násilí 

nebo OBAMA, ECONOMY).  

Domicil (dateline) a signatura (signature) se používají v mezinárodním měřítku, jsou vkládány 

mezi titulek a vlastní text zprávy. Domicil je zeměpisné označení místa, kde se událost, o které 

nás agentura informuje, stala nebo odkud je zpracována. Domicil je umístěn na začátku prvního 

řádku zprávy (ještě před datem), je psán velkými písmeny a pro příjemce zprávy má většinou jen 

                                                
72 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 142 
73 Forma agenturních informací. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/forma/ 
74 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 142 
75 Citováno dle: Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 92 
76 Osvaldová, Barbora. Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007, s. 197 
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orientační význam. V současnosti domicil některé zpravodajské agentury již neuvádí (např. 

Bloomberg77).   

Signatura označuje název agentury ve zkratce a v praxi ČTK se umisťuje, stejně jako domicil, na 

první řádek zprávy. Signatura je ochrannou známkou produktu a obvykle vzniká složením 

počátečních písmen názvu agentury – ČTK - nebo zůstává název celý - Reuters. Na konci zprávy 

bývá u zpráv ČTK uveden ještě podpis autora zprávy, který je uveden buď celým jménem, nebo 

zkratkou. Reuters uvádí signaturu, stejně jako klíčová slova, na konec zprávy, kde jsou uvedeny 

kontakty (jak na autora zprávy, tak na agenturní servis). Jmenovitě se uvádí jak autor zprávy 

(autor bývá uveden i v hlavičce zprávy), tak také její editor. 

Datum a čas se uvádí v záhlaví zprávy (zpravidla před titulkem). Datum následuje bezprostředně 

po domicilu. Tyto údaje slouží pro orientaci, kdy se událost stala (nejde tedy o datum a čas, kdy  

o události informuje zpravodaj). Agentury uvádí tyto údaje v různých formátech – ČTK ve 

formátu „den a měsíc“, Reuters např. 09Oct09.  

Datum a domicil zvyšují autentickou hodnotu zprávy a potvrzují její aktuálnost78. 

Agentura klasifikuje každou zprávu, kterou vydává, podle stupně její důležitosti. S prioritou 

zprávy souvisí také její forma (podle priority poznáme, o jaký typ zprávy jde - flash, update atp.). 

Zprávy jsou vydávány průběžně, a proto neexistuje vztah mezi významem sdělení a jeho 

pořadím, zařazením v servisu.79 ČTK uvádí zprávy s prioritou 2 – 5, Reuters jejich prioritu 

nečísluje. 

Zpravodajské agentury poskytují svým odběratelům textové zprávy v co nejširším tematickém 

záběru. Zpráva může být zařazena do jedné nebo několika tematických kategorií. Podle těchto 

kategorií si odběratelé mohou vyhledat pouze ty zprávy, které je zajímají a nemusejí se probírat 

všemi zprávami najednou. Jednotlivé kategorie jsou označovány kódy – každá kategorie má svůj 

specifický kód. ČTK tak uvádí například zprávy z kategorie cestovního ruchu s kódem {TUR} 

nebo politické zprávy s kódem {POL}80. Souhrn všech kódů uváděných ČTK je uveden v příloze 

č. 1. 

Servisem je v praxi ČTK označován třímístný kód, který se skládá ze dvou údajů – obsahuje kód 

                                                
77 Dle Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 149 
78 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 95 
79 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 146 
80 Struktura agenturní zprávy. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/struktura/ [cit. 2010-
04-15] 
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regionu a kód servisu. Jak ČTK vysvětluje, první písmeno kódu udává, do kterého základního 

servisu zpráva patří – jde o písmena d – domácí, e – ekonomický, m – všeobecný zahraniční,       

s – sportovní a c – anglický.81 

Agentura Reuters používá různé kódy, které označují jejich produkci zpráv. Prvním důležitým 

označením je zkratka konkrétní redakce vydávající zprávy – RAM (Reuters Americas), která 

pracuje pro anglicky mluvící mezinárodní servis v Severní a Jižní Americe a její hlavní redakce 

je ve Washingtonu, D. C. nebo EMEA (Reuters Europe, Middle East and Africa), která má hlavní 

redakci v Londýně. Označení typů zpráv může být následující: kódem „N“ jsou označovány 

všechny hlavní všeobecné a politické zprávy ze Severní a Jižní Ameriky, včetně zpráv                 

o mezinárodním obchodu a zpráv o mezinárodních organizacích. Kódem „NEQ“ se označují 

všechny obchodní zprávy a zprávy z trhu cenných papírů. To vše platí pro americkou redakci. 

Londýnská redakce používá jiné kódy: například „YLP“ pro všeobecné a politické zprávy nebo 

„LCF“ pro ekonomické zprávy. Zpravodajové a redaktoři v Asii používají také jiné kódy – 

„YAS“ jako všeobecné zpravodajství nebo „YEH“ jako veškeré ekonomické a finanční 

zpravodajství.82 Jednotlivé redakce si mezi sebou zprávy předávají.  

 

 

1. 1 Struktura textové zprávy 

Podle odborné literatury je standardní agenturní zpráva typická svojí přehledností, věcností          

a dokumentárním zpracováním informací.83 Podle Guy Tuchmanové se zprávy dají rozdělit do 

dvou základních skupin: do první skupiny patří tzv. hard news, což jsou zprávy, které se zabývají 

důležitými a aktuálními tématy nebo tzv. soft news, které nabízejí doplňující informace a zprávy    

o méně závažných událostech (spíše zajímavosti a zprávy z každodenního života). Druhou 

skupinu tvoří tzv. spot news, bezprostřední zprávy, které jsou jednorázové, vypovídají o události, 

která se již dále nevyvíjí. Opakem jsou tzv. developing news, rozvíjející se zprávy, které mají své 

pokračování. Poslední součástí této skupiny zpráv jsou tzv. continuing news, průběžné zprávy, 

                                                
81 Struktura agenturní zprávy. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/struktura/ [cit. 2010-
04-15] 
82 Označení a kódy převzaty z: Handbook of Journalism. Reuters. s. 61 – 63. [online] Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/The_Desk#Desk_filing_codes [cit. 2010-04-15] 
83 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 111 
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které informují o událostech delšího časového období.84  

Každou zprávu můžeme rozdělit do několika částí – úvod (čelo zprávy), trup zprávy a závěr. 

Rozsah zprávy záleží na jejím typu. Standardní agenturní zpráva má podobu tzv. obrácené 

pyramidy (v angličtině označena jako inverted pyramid85) – v úvodu jsou obsaženy nejdůležitější 

informace, které jsou v dalších částech rozšířeny. Každý rozsáhlejší text je členěn do několika 

menších samostatných celků, které se mohou v případě potřeby využít separátně.86 

První část zprávy se nazývá lead – čelo. Jedná se o úvodní odstavec zprávy, který na malém 

počtu řádků (jde většinou o pět až deset řádků) přináší základní zpravodajské údaje – co, kdo, 

kdy a kde. Lead, který navazuje na titulek a rozvíjí ho, je nejdůležitější částí zprávy, měl by být 

stručný a jasný. Podle literatury můžeme lead ještě rozdělit na tvrdý (hard), který najdeme           

u většiny zpráv (především u politických a ekonomických zpráv) a měkký (soft), který převažuje 

u odlehčených zpravodajských žánrů a zpráv typu feature.87 V agenturní praxi je běžné, že 

odběratelé zprávy krátí podle jejich potřeby a nechávají pouze úvodní část, která se tak sama 

může stát novou zprávou. Proto musí být lead schopný upoutat pozornost a přinést především 

faktické a konkrétní udáje. „Jádro výpovědi by autor neměl utopit v záplavě nepodstatných faktů, 

abstraktních myšlenek či ve všeobecném jazyce.“88 Optimální rozsah čela zprávy by měl být tak 

okolo 25 – 35 slov.89 

Druhou částí zprávy je její trup, který je členěn do několika odstavců řazených sestupně podle 

významu. Opět se tak děje proto, aby odběratelé mohli text co nejjednodušeji krátit. Trup zprávy 

přináší odpovědi na další otázky, které doplňují hlavní fakta uvedená v úvodu, interpretuje 

událost a zasazuje ji do společenského kontextu, přináší nová fakta nebo zajímavé detaily            

a vysvětluje jejich význam nebo možné dopady na událost.90 Trup je „plnovýznamovým textem 

s vlastní vnitřní strukturou“.91  

Důležitým prvkem zprávy je také její kontext (background). Kontext je nutný pro pochopení 

                                                
84 Typologie zpráv převzata z: Trampota, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 30 - 32 
85 Handbook of Journalism. s. 26. [online] Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_and_Writing_Basics [cit. 2010-04-15] 
86 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 99 
87 Osvaldová, Barbora. Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007. s. 110 
88 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 115 

89 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 114 
90 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 111 
91 tamtéž 
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uvedené události a jeho rozsah i umístění je v každé agentuře rozdílné – závisí především na 

předpokládané informovanosti odběratelů92 (je rozdíl v tom, jestli jsou zprávy určeny pro domácí 

nebo zahraniční klientelu) a také na charakteru události. Čím je zpráva komplexnější, tím je 

zapotřebí méně kontextových informací.93 Při tvorbě kontextu se vychází z již dříve vydaných 

zpráv (například agentura Reuters u svých zpráv využívá odkazů k původním zprávám, ze 

kterých vychází), nebo z údajů dokumentačních databází.  

Závěrem zprávy je její konec (tzv. footer94), který většinou sestává ze závěrečné signatury, která 

je podpisem autora zprávy, ať už je uveden celým jménem nebo zkratkou. V závěru se uvádějí 

také kontatní informace na autora nebo na redakci. U zpráv agentury Reuters se uvádí přesný čas 

a datum, kdy byla zpráva vydána (odeslána), klíčová slova a také odkazy na další zprávy, které 

s tématem souvisí nebo jej dále rozvíjejí. 

 

 

2. Komparace formát ů textových zpráv vybraných 

zpravodajských agentur 

Agenturní zpráva je základním produktem tiskové agentury. Nejčastěji bývá spojována se 

standardní stavbou zprávy – tzv. obrácenou pyramidou (inverted pyramid story structure). Zpráva 

by měla být pravdivá, stručná a jasná a měla by odpovídat na základní zpravodajské otázky: kdo, 

co, kdy a kde, v rozšířených zprávách potom také na otázky proč a jak (agentura Reuters uvádí 

v příručce pro novináře, že odpovědi na základní zpravodajské otázky „Who? What? When? 

Where? Why? How? So What?“ musí čtenáři najít v první větě95). 

Kromě textové zprávy, která je nejstarší podobou agenturní zprávy, dále rozlišujeme obrazovou 

zprávu, grafickou a zvukovou (audiovizuální) zprávu. Hlavním znakem agenturního 

zpravodajství je chronologické řazení vydávaných zpráv. Neexistuje tu vztah mezi významem 

sdělení a jeho pořadím, zařazením.96  

                                                
92 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007. s. 31 
93 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 132 
94 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 95 
95 Handbook of Journalism. s. 26. [online] Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_and_Writing_Basics [cit. 2010-04-15]  
96 Osvaldová. Barbora. (ed). Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. s. 33 
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Produkce zpráv ČTK se v posledních letech zvyšuje jen mírně – jde především o kvalitu 

poskytovaných zpráv. Výroční zpráva za rok 2008 uvádí celkový počet textových zpráv (za 

uvedený rok) s prioritou 1 – 4 s číslem 213 499 zpráv, což je oproti roku 2007 jen nepatrný nárůst 

(tehdy to činilo 212 367 textových zpráv s prioritou 1 – 4). S tím, jak se stále zrychluje životní 

tempo, zbývá na čtení zpráv méně času. Tomu se podřizují i zpravodajské agentury, které 

nabízejí to nejdůležitější z dané události již v první větě nebo dokonce v titulku. 

Agentura poskytuje svým odběratelům zprávy, které mohou získávat různými distribučními 

cestami. Nejužívanějším způsobem, jakým odběratelé zpráv ČTK abonují mediální zpravodajství, 

je satelitní přenos, jehož výhodou je spolehlivý a rychlý přenos informací a jak uvádějí oficiální 

internetové stránky ČTK, tak také možnost adresného šíření výběrů zpráv, fotografií a grafů na 

jednotlivá pracoviště.97 Odběratelé mohou dále využívat databázi zpravodajství, tzv. infobanku 

ČTK, která je rozdělena do několika sekcí, jež usnadňují odběratelům vyhledávání zpráv. 

Například v sekci Aktuální zpravodajství najdeme textové zprávy, které byly vydány za 

posledních 28 dnů. Infobanka ČTK obsahuje archiv zpravodajství, kde je zaznamenána kompletní 

textová produkce ČTK po jednotlivých ročnících od roku 1988 do současnosti. Společně 

s infobankou je k dispozici také fotobanka nebo videobanka. Zpravodajství se může přenášet také 

pomocí pronajatých linek (po pevných datových okruzích), jejichž výhodou je nižší cena ve 

srovnání se satelitním přenosem.98 ČTK také nabízí možnost nechat si zasílat vybrané informace 

z aktuálního zpravodajství ČTK e-mailem nebo SMS a MMS zprávami99. Vybrané informace se 

odesílají ve stanovených pravidelných intervalech nebo online po jednotlivých zprávách na 

zadanou e-mailovou adresu.100 Dalším způsobem je využití softwaru Lotus101, který umožňuje 

odběrateli pracovat s přijatými daty i po odpojení se od internetu nebo jiného připojení.  

                                                
97 Distribuční cesty. ČTK. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/distribucni_cesty/ [cit. 
2010-04-15] 
98 tamtéž 
99 pro SMS a MMS službu se vybrané zprávy ČTK krátí, jde o stručné a rychlé informace, které klient může přijmout 
kdekoliv, kde je pokrytí signálu jednotlivými operátory. 
100 Distribuční cesty. ČTK. [online] Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/distribucni_cesty/ [cit. 
2010-04-15] 
101 tamtéž 
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Globální agentura Reuters vydává různé typy zpráv v 17102 světových jazycích. V jejich 

infobance se dají zprávy vyhledávat podle nejrůznějších kritérií a v určitém jazyce. Na začátku 

zpráv jsou uváděny hvězdičkou (*) tzv. bullet points, což jsou nejdůležitější body zprávy ve 

zjednodušené podobě. Každý bullet point má dva až pět bodů, z nichž žádný nesmí přesáhnout 

deset slov v jedné řádce. Bullet points se vydávají u zpráv typu Brief, Wrapup, Interview, Market 

reports    a Factbox. Na konci každé zprávy je uveden autor a editor, kontakty na redakci (Reuters 

tyto údaje nazývá Bylines) a také klíčová slova, podle kterých se dá zpráva vyhledat. Dle slov 

šéf-korespondenta pro Českou a Slovenskou republiku, Jana Lopatky, v praxi platí, že čím kratší 

zprávy jsou, tím lepší (a efektivnější).  

Reuters má na svých webových stránkách k dispozici tzv. Handbook of Journalism, která je 

jakousi příručkou, ve které můžeme najít základní principy, kterými se řídí vydávání jejich zpráv.  

Agentura Reuters zároveň vydává kodex obchodního jednání a etiky, tzv. Code of Business 

Conduct and Ethics, který obsahuje základní pokyny o některých otázkách jednání, které jsou pro 

ně nejdůležitější a vztahuje se na všechny funkcionáře, ředitele a zaměstatnce Thomson Reuters 

Corporation a jejich dceřiné společnosti.103 

 

 

2. 1 Textové zprávy (základní) agentur ČTK a REUTERS  

Vybrané agentury vydávají následující typy textových zpráv, jejichž ekvivalent můžeme najít 

v každé z uvedených agentur. Pod každým typem zprávy je uveden její příklad, pokud byly 

k dispozici, tak z produkce ČTK i Reuters. Příklady zpráv, které jsou uvedeny ve zkrácené 

podobě, jsou označeny titulkem „zkráceno“ a jejich celé znění je uvedeno v přílohách č. 2 až 21. 

Jako příklady zpráv byly vybrány takové, které agentury vydávají nejčastěji. Ostatní zprávy jsou 

bez příkladů. 

V období od září do prosince roku 2009 vydala ČTK 84 882 zpráv, z toho 1455 zpráv bylo 

flešových, zpráv s prioritou 3 – 4 bylo 73 609. U agentury Reuters to bylo přibližně 560 000 

                                                
102 Výroční zpráva z roku 2009 udává počet 20 jazyků, dle informací Jana Lopatky je to 17 jazyků. In: Thomson 
Reuters Annual Report 2009, s. 6. [online] Dostupné z: http://ar.thomsonreuters.com/#/?section=home [cit. 2010-05-
05] 
 
103 Code od Business Conduct and Ethics. Thomson Reuters. s. 2- 3 [online]. Dostupné z 
http://thomsonreuters.com/content/PDF/corporate/corp_govern/TR_COBC_English_20081028.pdf [cit. 2010-04-10] 
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zpráv (přesná čísla se mi nepodařila zjistit, výroční zprávy uvádějí sumarizaci především 

ekonomických zisků, ne však celkového počtu vydaných zpráv).       

Pro zpravodajství Reuters je dané, že každá jazyková mutace vydává vlastní zprávy – Reuterovo 

označení zpráv v češtině je uvedeno v hlavičce zprávy a je následující: analýza, rozhovor, data 

v kostce, závěr obchodování, tabulka, akcie v pohybu, měny v regionu, faktografie, text, oprava, 

oficiální oprava, indikátory, deník, Reuters témata dne, verze, souhrn, výhled, průzkum, profil, 

feature, ekonomické ukazatele, globální trhy a opakování. Zprávy můžeme v hlavním servisu 

Reuters vyhledávat fulltextově nebo podle kódu (sektory ekonomiky, země, obor, různé druhy 

aktiv atd). Rovněž lze vyhledávat podle klíčových slov, která jsou uvedena v hlavičce (tzv. 

SLUGS, například: CZECH-ELECTION). Pro zprávy vydávané agenturou Reuters platí, že 

všechny typy zpráv (kromě Flashe) musí obsahovat titulek v maximální délce 50 znaků včetně 

mezer.104 

V Infobance ČTK lze zprávy vyhledávat podle nejrůznějších kritérií – plný text, klíčová slova, 

titulek, období, datum vydání, priorita, kategorie, servis, autor, editor, původ, jazyk a také se dá 

zvolit, zda zpráva byla vydána s headlinem. 

                                                
104 Handbook of Journalism. s. 37. [online]. Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_and_Writing_Basics#Basic_story_structure [cit. 2010-04-13] 
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Titulek:       Poslanci projednají zákony o evidenci výbušnin a o rozvojové spol... 
Datum vydání:  1.10. 2009   Čas vydání:    04:02 
Klíčová slova: ČR; sněmovna; schůze; OTVÍRÁK; HEADLINE   ID: T200909300848601 
Servis:        dce   Priorita:      3     Kategorie:     for; pol; pod 
 
Poslanci projednají zákony o evidenci výbušnin a o rozvojové spol... 
 
Poslanci projednají zákony o evidenci výbušnin a o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Na programu 
jsou také interpelace na ministry. 

2. 1. 1 HEADLINE 

ČTK využívá od sklonku léta 2009 (tj. od 1. 8. 2009) nový typ textových zpráv – tzv. headline 

servis. Jde o servis, který je založený na tom, že každé důležité zprávě (fleši nebo zprávě 

s prioritou 3) bude předcházet krátká informace o nejvýše 144 znacích105, která bude označena 

klíčovým slovem headline. Jedná se o první informaci, často z místa události, která se ke 

klientům dostane rychleji než fleš. Headline může mít dvě priority – vyšší a nižší. ČTK vydává 

přibližně 10 – 15 headlinů nejvyšší priority a 80 – 100 nižší priority v pracovní dny. Headline 

servis může být vhodným nástrojem například pro internetové vydavatele a boxy rychlého 

zpravodajství.106 Tento servis odběratelé naleznou jako součást aktuálního zpravodajství. 

Reuters headlinových zpráv nevyužívá, vydává hned Flashe. 

Příklad headlinové zprávy z ČTK má 208 znaků včetně mezer. Zpráva je stručná a jasná, čtenáři 

přináší fakta o tom, co a kde se stalo, kdy událost proběhla a jací jsou její hlavní aktéři. Již 

v titulku je uvedeno to nejdůležitější. 

                        Tabulka 1 -   Headline, ČTK                                      

                                                
105 Newsletter ČTK – NO. 12. Podzim 2009. s. 6 [online]. Dostupné z 
http://www.ctk.cz/.extern_kontejner/CTK/newsletter_pdf/CTK_newsletter_12-CZ.pdf [cit. 2010-04-13] 
106 tamtéž 
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2. 1. 2 FLEŠ / FLASH (ALERT) 

Fleš je typický právě pro agenturní zpravodajství. Označení bylo zavedeno agenturou Associated 

Press po katastrofě způsobené zemětřesením v San Francisku v roce 1906. Označovaly se tak 

vysoce naléhavé, neočekávané informace a události mimořádného významu.107 Fleš je v praxi 

zkoumaných agentur první, velmi stručná agenturní informace o mimořádně důležité události, 

která se označuje červenou barvou. ČTK jej vydává s prioritou 2. Do roku 2008 ČTK označovala 

zprávu s nejvyšší prioritou jako „blesk“.108 Fleš patří u obou agentur k nejkratším typům zpráv – 

zpráva bývá jednovětá a týká se důležité nebo neočekávané události, vydává se bez titulku, ale 

sama se může stát titulkem v novinách109. Reuters využívá v prvním vydání různé zkratky,           

a pokud jde o událost typu projevu nebo prohlášení, fleše jsou průběžně aktualizovány a řazeny 

za sebe. Po fleši musí následovat rozvinutí, které agentura vydává nejpozději do několika minut – 

u ČTK to je 30 minut, Reuters musí rozvinutí zprávy vydat do 10 minut. V praxi Reuters je fleš 

vydáván v reálném čase události – vychází zpravidla bez prodlevy, přímo během konkrétní 

události. Může být označován signálním slovem Alert a je zprávou s nejvyšší prioritou. Je 

vydáván v délce 80 – 100 znaků110, psaný velkými písmeny a v přítomném čase (děje se právě 

teď). Jak se uvádí v tzv. Handbook of Journalism, Alert upozorňuje čtenáře na nové skutečnosti 

události a seznamuje je se základními fakty. 

Jako příklady uvádím z produkce ČTK sérii tří flešových zpráv, které v různou dobu informují o 

pumových útocích v Bagdádu, přinášejí vždy nové, doplňující informace a také plán dalšího 

zpravodajského pokrytí na nejbližší dobu. Z produkce Reuters je uveden aktualizovaný Flash, 

který přináší informace z tiskové konference B. Obamy. 

                                                
107 Agentura Associated Press dnes tento typ zprávy označuje slovem NEWS. 
108 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009. s. 154 
109 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007. s. 73 
110 Handbook of Journalism. s. 32. [online]. Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_and_Writing_Basics#Basic_story_structure [cit. 2010-04-13] 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Bagdádem otřásly útoky, zemřelo prý téměř 40 osob 
Datum vydání:  8.12. 2009     Čas vydání:    09:45   Klíčová slova: Irák; násilí; FLEŠ; FOTO  
ID: T200912080229301  Servis:  mbv    Priorita: 2   Kategorie:     pol 
 
Bagdádem otřásly útoky, zemřelo prý téměř 40 osob 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Při sérii útoků v různých čtvrtích irácké metropole Bagdádu dnes zahynulo 
přinejmenším 37 osob. Dalších nejméně 83 lidí bylo zraněno. Informovala o tom s odvoláním na úřady agentura 
Reuters. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Titulek:       Počet mrtvých v Bagdádu stoupl na 62, zraněno přes 100 lidí 
Datum vydání:  8.12. 2009  Čas vydání:    09:57 
Klíčová slova: Irák; násilí; 3; FLEŠ; FOTO   ID: T200912080236801 
Servis:        mbv  Priorita:  2    Kategorie:     pol 
 
Počet mrtvých v Bagdádu stoupl na 62, zraněno přes 100 lidí 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Bilance dnešních útoků v irácké metropoli Bagdádu se vyšplhala na 62 mrtvých a 105 
zraněných. Podle Reuters o tom informovala místní policie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Titulek:       Počet obětí útoků v Bagdádu přesáhl stovku, až 200 zraněných 
Datum vydání:  8.12. 2009    Čas vydání: 11:33   Klíčová slova: Irák; násilí; 4; FLEŠ; FOTO 
ID: T200912080317401  Servis:  mbv  Priorita: 2    Kategorie: pol 
 
Do půl hodiny vydáme PROFIL s přehledem útoků v Iráku s největším počtem obětí od konce války v zemi v 
květnu 2003. 
------------------------------   
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Počet mrtvých po dnešní sérii bombových útoků v Bagdádu stoupl na 112. S 
odvoláním na místní policii o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je dalších 197 osob zraněno. 

ZKRÁCENO  
08:32 08Dec09 -SEVERAL EXPLOSIONS HEARD IN CENTRAL BAGHDAD - WITNESSES  
08:35 08Dec09 -Several blasts heard in central Baghdad - witnesses 
  BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - Several explosions were heard in central Baghdad on Tuesday, witnesses said.  
   There was no immediate indication of casualties. (Writing by Mohammed Abbas: Editing by Matthew Jones) 
((mohammed.abbas@reuters.com, +964 790191 7035; Reuters Messaging: 
mohammed.abbas.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ VIOLENCE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
09:49 08Dec09 -TOLL IN BOMBINGS IN BAGHDAD RISES TO AT LEAST 62 KILLED, 105 WOUNDED - 
IRAQI POLICE  
09:51 08Dec09 -Death toll in Baghdad bombings rises to 62 - police 
    BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - The death toll from a series of car bombs in the Iraqi capital on Tuesday rose to 
62, with 105 people wounded, police said. (Writing by Mohammed Abbas; Editing by Charles Dick) 
((michael.christie@thomsonreuters.com; +964 7901 917 030; Reuters Messaging: 
michael.christie.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ VIOLENCE/DEATHS 

                        Tabulka 2 – Fleš, ČTK                   
               

                        

 Tabulka 3 – Flash, Reuters 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Soud musí znovu řešit rozpuštění Komunistického svazu mládeže 
Datum vydání:  1.9. 2009  Čas vydání:    12:44 
Klíčová slova: ČR; soud; strany; KSM; správní   ID:  T200909010380901 
Servis:        dbn  Priorita:  3    Kategorie:  zak; pol; pod 
 
Soud musí znovu řešit rozpuštění Komunistického svazu mládeže 
 
Brno 1. září (ČTK) - Městský soud v Praze se musí znovu zabývat žalobou Komunistického svazu mládeže (KSM) 
proti rozhodnutí, jímž ministerstvo vnitra svaz rozpustilo. Na základě kasační stížnosti KSM to nařídil Nejvyšší 
správní soud. Stručné rozhodnutí bez odůvodnění zveřejnil na své úřední desce. Upozornil na to server 
Aktuálně.cz. 
Ministerstvo rozpustilo svaz v roce 2006 především kvůli slovům o "revolučním překonání kapitalismu" a 
"odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků" v programu KSM. V rozhodnutí o rozpuštění vnitro 
uvedlo, že sdružení vyvíjí činnost, jejímž cílem je porušovat ústavu a zákony. 
 

2. 1. 3 ZPRÁVA / NEWSBREAK 

Standardní zpráva je u ČTK označena prioritou 3 – 4. Jedná se o rozvinutí fleše nebo o 

samostatné první sdělení dané události. Standardní zpráva má u všech agentur většinou podobu 

obrácené pyramidy, kdy v jejím prvním odstavci nalezneme ty nejdůležitější informace, tzv. jádro 

zpravodajské výpovědi.111 Pokud je nutné zprávu souhrnně aktualizovat, následuje vydání její 

verze. 

Reuters vydává do deseti minut od Alertu zprávu, kterou označuje jako Newsbreak (nebo také 

Urgent či Full Out) a označuje ji prioritou 2. Jde o standardní zprávu, která není delší než dva 

odstavce, pokud jde o neočekávanou zprávu (v jiném případě může být i delší). V textu jsou 

obsažena základní fakta – kdo (co), kdy a kde, základní kontext události a žádoucí je také citát. 

Většinou se jedná o shrnutí a rozvinutí Alertu. V případě, že se po vydání Newsbreaku vyskytnou 

další fakta, která by měla být zveřejněna, následuje rychlý Update. Pokud bychom v produkci 

Reuters hledali klasickou zprávu, jakou známe z ČTK, tak bychom našli zprávu, která se vydává 

bez konkrétního označení, je psána černou barvou a obsahuje standardní headline. Jako zprávy 

Reuters vydává tzv. spot stories (denní události), top news (souhrny a přehledy nejdůležitějších 

zpráv) nebo také special reports, což jsou obsáhlejší zprávy. Spot stories jsou základním 

textovým souborem produkce Reuters. Jejich cílem je poskytnout informace rychle, jasně            

a jednoduše. 

Zkrácené příklady standardní zprávy a Newsbreaku.          

                                                
111 Osvaldová, Barbora. (ed). Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. s. 40 
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ZKRÁCENO  

20:50 04Dec09 -Namibia's ruling SWAPO in landslide poll victory 
WINDHOEK, Dec 4 (Reuters) - Namibia's ruling SWAPO party won a resounding victory in the country's 
parliamentary polls, giving it the chance to change the constitution at will, according to final results released on 
Friday.  
Results of 107 contested constituencies showed SWAPO won 75.27 percent of the vote and its nearest rival, the 
Rally for Democracy and Progress (RDP) which broke away from the ruling party in 2007, held 11.31 percent.  
Earlier on Friday, the RDP and seven other opposition parties said they will not accept the results because the vote 
contravened the country's laws.  
(Reporting by Jo-Mare Duddy) ((marius.bosch@thomsonreuters.com; +27 11 775 3040; Reuters Messaging: 
marius.bosch.reuters.com@reuters.net))  
(For more Africa cover visit: http://af.reuters.com -- To comment on this story email: 
SouthAfrica.Newsroom@reuters.com)  
Keywords: NAMIBIA ELECTIONS/RESULT  

                    Tabulka 4 – Zpráva, 
ČTK 

                 Tabulka 5 - Newsbreak, Reuters 
 

 

2. 1. 4 VERZE ZPRÁVY / UPDATE 

Verze zprávy (neboli Update) je obsáhlejší, aktualizovaná zpráva. Vydává se se stejnou prioritou 

jako původní zpráva, kterou její nová verze doplňuje o fakta, reakce, citáty.112 Na změny ve 

zprávě je odběratel upozorněn informací, která je umístěna mezi titulek a nové znění zprávy. Jak 

ČTK, tak Reuters uvádějí, na jakém řádku a v jakém odstavci se původní informace změnily, 

případně co bylo doplněno. Reuters vydává Updaty do 30 minut od Newsbreaku s novým 

titulkem i kódem. Rozsah prvního Updatu je cca 6 odstavců (ne více než 200 slov) – jde-li o 

normální zprávu, jedná se o přibližně 60 řádků, pokud jde o závažnější zprávu, zprávu z tzv. top 

world news, její rozsah může být i delší (avšak ne více než 600 slov113). Tato zpráva již 

nenavazuje na Alert. Jednotlivé verze zprávy (i Updaty) se číslují a nejnovější vydání vždy 

nahrazují ta předchozí. Tento typ zprávy je vždy označen signálním slovem verze / Update a 

číslem vydání. Podle informací Jana Lopatky nemusí mít v praxi Reuters Update klasickou 

                                                
112 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009. s. 157 
113 Handbook of Journalism. S. 34. [online]. Dostupné z 
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_and_Writing_Basics#Basic_story_structure [cit. 2010-04-13] 
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ZKRÁCENO  
09:52 08Dec09 -UPDATE 2-Car bombs rock Iraqi capital, 62 killed 
    * Blasts reported as car bombs  
   * Target sensitive sites in heart of Iraqi capital  
   * Likely to undermine security gains ahead of polls  
    (Adds official, death toll)  
   BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - At least 62 people were killed and 105 wounded when four or more large car 
bombs shook Baghdad on Tuesday, the latest high-profile blasts apparently aimed at sensitive Iraqi government 
buildings, police said.  
The explosions rattled buildings across the capital, and undermined a fragile sense of security ahead of an auction 
of oilfield contracts this weekend, when executives from top oil firms will fly into town, and before an election 
next year.  
Three people died and five were wounded in a first blast in a southern Baghdad suburb, police said.  
Others were killed and wounded in at least three successive explosions in the city centre half an hour later, police 
said.  
"Civilians and security personnel have definitely been kiled. We all announce more details as we have them," 
Baghdad security spokesman Major General Qassim al-Moussawi told Reuters.  
Some police sources said there had been five explosions, two near judicial buildings, one near a university, 
another near in a central Baghdad commercial district and the earlier one in the south. Smoke billowed from at 
least two sites. 

ZKRÁCENO  
Titulek:       Bagdádem otřásly výbuchy, zemřelo nejméně 90 lidí 
Datum vydání:  8.12. 2009   Čas vydání:    11:12 
Klíčová slova: Irák; násilí; 3.VERZE; FOTO  ID: T200912080284103 
Servis:   mbv   Priorita: 3    Kategorie:     pol 
 
Bagdádem otřásly výbuchy, zemřelo nejméně 90 lidí 
--------------------  
Aktualizovali jsme počet obětí, doplnili jsme další podrobnosti ibackground. 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Iráckou metropolí Bagdádem dnes ráno otřásla série výbuchů, které si vyžádaly 
nejméně 90 mrtvých a více než 115zraněných. Podle agentury AP o tom informoval činitel z místního 
ministerstva vnitra. Agentura AFP a server BBC News dokonce píší o více než stovce mrtvých a 182 zraněných. 
Podle médií šlo o tři až pět koordinovaných útoků, které byly provedeny auty naloženými trhavinou. Exploze se 
prý ozvaly v těsném sledu za sebou. Podle zpravodajské stanice CNN první výbuch nastal asi v 8:00 SEČ. 
Zasažen byl mimo jiné komplex ministerstva práce a sociálních věcí a nová budova ministerstva financí, jehož 
minulé sídlo zničila exploze v srpnu. Postiženy byly i rušné komerční oblasti města. 
Atentáty byly spáchány jen den poté, co po explozi bomby před školou ve slumu v bagdádské šíitské čtvrti Sadr 
City zahynulo sedm dětí a další desítky byly zraněny. 

pyramidovou stavbu, ve zprávě se rozvíjí kontext události, vysvětluje se, proč je událost zařazena 

mezi důležité zprávy a vkládá se do ní citát. Updaty se posílají editorům do Londýna. Pokud se 

během vydání Updatu stane něco důležitého, ze zprávy se stává Flash a Newsbreak. 

Příkladem zprávy ČTK je rozšířená zpráva, která navázala na uvedené fleše. Byla vydána do 

hodiny a půl po vydání prvního fleše.  

    Tabulka 6 – 3. verze, ČTK 

 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

41 

 

ZKRÁCENO  
Titulek:       Středočeský kraj v Londýně vydražil vzácnou knižní miniaturu 
Datum vydání:  8.12. 2009     Čas vydání:    18:22 
Klíčová slova: Británie; ČR; výtvarné; aukce; SHRNUTÍ; FOTO; VIDEO; FOTO   ID:    T200912080678801    
Servis:        mes    Priorita:      3    Kategorie:     kul; bos 
 
Středočeský kraj v Londýně vydražil vzácnou knižní miniaturu 
--------------------  
Ke zpravodajství: PROFIL; FOTO ve Fotobance; VIDEO; FOTO/aktuality 
--------------------  
Londýn/Praha 8. prosince (zpravodajové ČTK) - Středočeský kraj dnes získal na aukci v Londýně vzácnou knižní 
miniaturu z 15. století zobrazující dolování stříbra v Kutné Hoře. Dílo bylo vydraženo v aukční síni Sotheby's 
za 615.450 liber (zhruba 17,450.000 korun). Podle hejtmanství by se malba měla stát jedním z nejvýznamnějších 
exponátů vznikající Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. 
 
Zástupci ODS a KSČM ve středočeském krajském zastupitelstvu se ale k jejímu pořízení vyjadřují spíše kriticky a 
tvrdí, že při současném nedostatku financí by měl kraj investovat uvážlivěji. Vzácnou miniaturu měl podle nich 
zakoupit spíše stát. 
Podobný názor má také český kunsthistorik Jiří Fajt, který míní, že o získání této mimořádné památky mělo 
usilovat ministerstvo kultury. Miniatura totiž podle něj patří spíše do Národní knihovny nebo Knihovny 
Národního muzea v Praze než do Středočeské galerie. Ministerstvo však tvrdí, že mimořádné prostředky na 
podobné nákupy již byly pro letošek vyčerpány. Ocenilo naopak, že se v tomto případě chopil iniciativy kraj. 

           Tabulka 7 – Update 1, Reuters 

 

2. 1. 5 SHRNUTÍ / WRAPUP 

Shrnutí se vydávají v ČTK na konci každé zpravodajské směny, na konci sledované události nebo 

i v jinou dobu (například tehdy, aby s informacemi mohly pracovat televizní redakce před 

hlavními večerními zprávami). Jedná se o obsáhlou, komplexní agenturní zprávu, ve které je 

zrekapitulováno to nejdůležitější z popisované události. Shrnutí je zároveň poslední verzí dané 

zprávy, bývá označeno prioritou 4 a díky své ucelenosti je užitečným produktem, který šetří 

odběratelům čas.114 Reuters vydává tzv. Wrapup, což je zastřešující zpráva, která sjednocuje 

události týkající se více zemí. Wrapup obsahuje množství odkazů na zprávy, ze kterých se 

vychází. Tento typ zprávy Reuters také čísluje a vydává jej každý den do půlnoci. Tzv. bullet 

points se v této zprávě používají ke zvýraznění klíčových údajů zprávy, ale neměly by opakovat 

informace z headlinu nebo z prvních několika řádků zprávy. 

 

        Tabulka 8 – Shrnutí, ČTK 

                                                
114 Osvaldová, Barbora, (ed). Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. s. 46 
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ZKRÁCENO  
19:48 08Dec09 -WRAPUP 4-Car bombs kill 112 in coordinated Baghdad attacks 
    * Some car bombs detonated by suicide bombers  
   * Government sites targeted in heart of Iraqi capital  
   * Large-scale attacks mark change of tactics by insurgents  
    (Changes election date after pushed back one day)  
   By Suadad al-Salhy  
   BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - At least four car bombs killed 112 people in Baghdad on Tuesday, leaving 
charred buses and scattered body parts in a blow to the government's efforts to show it can defend Iraqis before 
U.S. troops withdraw in 2011.  
   The blasts could undermine Prime Minister Nuri al-Maliki's claims to have brought security to Iraq as he 
campaigns for a March 7 election and also rattle foreign oil executives due in Baghdad this week for an auction of 
oilfield contracts.  
   In the third coordinated attack on Baghdad in four months, bombs hit areas near justice buildings, a finance 
ministry office and a police checkpoint, symbols of government authority and all supposedly under tight security 
after earlier bombs.  
   "We had entered a shop seconds before the blast, the ceiling caved in on us, and we lost consciousness. Then I 
heard screams and sirens all around," said Mohammed Abdul Ridha, one of the 425 wounded in the series of at 
least four blasts.  
 

ZKRÁCENO  
Titulek:       Sněmovna se bude zabývat situací v NKÚ a návrhy KSČM 
Datum vydání:  11.12. 2009  Čas vydání:    04:05 
Klíčová slova: ČR; sněmovna; schůze; OTVÍRÁK     ID:   T200912100661301 
Servis: dce   Priorita:  3   Kategorie: for; pol; pod 
 
Sněmovna se bude zabývat situací v NKÚ a návrhy KSČM 
Praha 11. prosince (ČTK) - Sněmovna se dnes bude zabývat situací v Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ). 
Poslancům se nelíbí, že jim v úterý prezident NKÚ František Dohnal odmítl poskytnout podklady nutné 
prokontrolu údajných chyb v hospodaření úřadu. 
Zákonodárci budou dnes také rozhodovat o několika komunistických novelách. KSČM v nich usiluje o zrušení 
takzvaných stropů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění pro lidi s vyššími příjmy. Občanští demokraté 
užavizovali, že budou navrhovat zamítnutí těchto návrhů. 

                     Tabulka 9 – Wrapup 2, Reuters 

 

 

2. 1. 6 OTVÍRÁK / FACTORS TO WATCH 

Ať už se zprávě říká otvírák nebo Factors to Watch, jedná se o první zprávu dne. Reuters ji 

označuje jako tzv. první vydání dne, ve kterém je uveden souhrn zpráv z minulého dne                 

a očekávání událostí aktuálního dne. Každá jazyková mutace Reuters vydává vlastní Factors to 

Watch, které obsahují i souhrny z místního denního tisku. 

                       Tabulka 10 – Otvírák, ČTK 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Reuters: Za Nigerijcův pokus o útok prý mohou studia v zahraničí 
Datum vydání:  28.12. 2009   Čas vydání:    14:41 
Klíčová slova: Nigérie; USA; terorismus; školy; islám; MONITOR     ID: T200912280148801 
Servis:        maf     Priorita:      4 
Kategorie:     mnt; pol; zak; sko; nab 
 
Reuters: Za Nigerijcův pokus o útok prý mohou studia v zahraničí 
 
Funtua (Nigérie) 28. prosince (Reuters/ČTK) - Za krajním chováním Umara Abdul Mutallaba, který se na Boží 
hod vánoční pokusil o útok na civilní americké letadlo, může podle obyvatel jeho domovského města v severní 

ZKRÁCENO  
07:40 20Dec09 - MIDEAST STOCKS - Factors to watch - Dec 20 
    (Adds Saudi press items)  
Dec 20 (Reuters) - Here are factors that may affect Middle East markets on Sunday. Reuters has not verified the 
press reports and does not vouch for their accuracy.  
     
   REGIONAL  
   * OPEC needs more compliance with oil targets-Libya [OIL-LY]  
   * OPEC may need to cut supply in 2010, not now [OIL]  
   * Dubai World's banks expect formal standstill request  
[DBWLD.UL]  
   * Saudi's Naimi expects no OPEC output change - paper [OIL]  
   * U.S. hails Emirates nuclear deal as model [NUC-AE]  
   UNITED ARAB EMIRATES  
   * Dubai considers full debt repayment (www.thenational.ae)  
   * Etisalat plans further UAE expansion (www.business24-7.ae)  
   * Kenya looks to UAE for tourism investments (www.business24-7.ae)  
   * ThyssenKrupp says Abu Dhabi MAR preferred HSY bidder  
[TKAG.DE]  
   * Dubai seeks govt department surpluses [DBT-AE]  
   * Dubai scrambles to restore confidence [DBT-AE]  
   * UAE prices rise in Nov after four-month fall [ECI-AE]  
   * Dubai fears keep Dubai retail gold sales stagnant [AE-GOL]  
   * Dubai woes may delay UAE real estate recovery [CON-AE]  
   * Goldman ups ratings on Abu Dhabi banks, cuts Dubai [BNK-AE]  
 

      Tabulka 11 – Factors to watch, Reuters 

 

2. 1. 7 MONITOR 

Monitorem jsou v praxi ČTK míněny doslovné překlady celých textů (nebo jejich částí) 

zahraničních agentur, které ČTK vydává. V monitoru musí být uvedeno, od které agentury (nebo 

jiného zahraničního média) text převzala. 

               Tabulka 12 – Monitor, ČTK 
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Titulek:       Avízo, 15.12.: TK vedení divadla k premiéře hry Briana Friela... 
Datum vydání:  9.12. 2009  Čas vydání:    11:48 
Klíčová slova: ČR; divadlo; premiéra; Most; 15.12.; AVÍZO; OPRAVA   ID:  T200912090304701 
Servis:        dul    Priorita:      5     Kategorie:     den; kul 
 
Avízo, 15.12.: TK vedení divadla k premiéře hry Briana Friela... 
 
Opravili jsme termín zahájení TK, posouvá se o 30 minut na 13:30. ČTK o tom informovala Ivana Bonaventurová 
z PR servis divadla, tel.: 723 727 432. 
--------------------  
Most - 13:30 TK vedení divadla k premiéře hry Briana Friela Tanec na konci léta v režii Alexandra Galperina, 
která se uskuteční 18. prosince. 
 
Místo: Městské divadlo, divadelní klub, Divadelní 15 
 
Pramen: Ivana Bonaventurová, PR servis divadla, tel.: 723 727 432 
 
ČTK 

2. 2 Další typy agenturní textové produkce 

Mezi další typy agenturní textové produkce patří sdělení agentur o očekávaných událostech a 

další organizační zprávy, které svou povahou přesahují rámec standardních textových zpráv. Do 

této skupiny můžeme zařadit události, avíza, deníky, plány a souhrny z praxe ČTK a Reuters, ale 

také specifický typ sdělení o očekávaných událostech Reuters – tzv. Polls. Jiným typem agenturní 

komunikace jsou také rozhovory, ekonomické zprávy a tabulky. 

 

 

2. 2. 1 AVÍZO 

Avízo je zvláštním typem zprávy, která s předstihem upozorňuje odběratele na očekávanou 

událost. Avízo má většinou podobu krátkého, jednoodstavcového sdělení, které je určeno 

především novinářům nebo dalším abonentům servisu (upozorňuje je na akce předem ohlášené 

tiskové agentuře). Sdělení musí odpovědět na základní zpravodajské otázky: co nebo kdo, kdy a 

kde. Avíza se používají jako oznámení například tiskových konferencí atp. „Agentura tak 

v podstatě plní organizátorskou či koordinační funkci a oznamovatele zpravidla uvádí v avízu 

jako zdroj informace.“115 

    Tabulka 13 – Avízo, ČTK 

                                                
115 Citováno dle: Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 30 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Deník zahraničních událostí na 11. prosince 
Datum vydání:  10.12. 2009   Čas vydání: 17:08 
Klíčová slova: Deník; zahraniční; 11. prosince   ID: T200912100678201 
Servis:  mpl  Priorita: 5   Kategorie: den 
 
Deník zahraničních událostí na 11. prosince 
------------------------------------------------------------ 
Přehled zahraničních událostí 
Ekonomické aktuality jsou označeny ES, události ze světa zábavy a životního stylu MAG 
------------------------------------------------------------ 
Všechny časy jsou uvedeny v SEČ (SELČ) 
Úplný, trvale doplňovaný a aktualizovaný přehled očekávaných událostí je klientům ČTK k dispozici v Infobance 
ČTK v Databázi událostí na adrese http://ib.ctk.cz 
 
..... Mezinárodní den hor; slaví se z rozhodnutí VS OSN z roku 2003. 
 
Brusel (Belgie) 
.. Končí summit Evropské unie. 
 
Stockholm 
..... Mimořádná konference předsedů parlamentů členských států EU ve Stockholmu. Za ČR předseda Poslanecké 
sněmovny Miloslav Vlček. 
 
Pramen: Kristýna Landová, e-mail: LandovaK@psp.cz, tel.: 257 173 010, 602 314 887  
 
Londýn (Británie) 
 
ES... Index výrobních cen za listopad v Británii. 

2. 2. 2 DENÍKY / PREVIEWS 

Deníky ČTK jsou přehledy očekávaných událostí z domova i ze zahraničí na nejbližší časové 

období (obvykle na příštích deset dnů), které informují o tiskových konferencích, státních 

návštěvách, besedách nebo také divadelních a filmových premiérách. Deníky jsou průběžně 

aktualizovány a vydávají se například v těchto podobách: deník celorepublikových a pražských 

událostí, deník krajských událostí, deník zahraničních událostí, deník sportovních událostí nebo 

deník ekonomických událostí. 

Předběžné deníky s informacemi o všech očekávaných událostech se vydávají vždy ve 13:00 na 

den dopředu a o půlnoci na deset dní dopředu.116 Deník je označen klíčovým slovem deník na 

prvním místě klíčových slov. 

V praxi Reuters se vydávají tzv. Previews, což jsou výhledy na dva dny dopředu. 

     Tabulka 14 – Deník, ČTK 

                                                
116 Očekávané události. [online]. Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/ocekavane_udalosti/ [cit. 2010-04-13] 
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ZKRÁCENO  
16:30 11Dec09 -PREVIEW-Cadbury to counter Kraft with strong defence 
    * Cadbury defence document due Monday Dec. 14  
   * Cadbury to reject Kraft bid on valuation  
   * Workers lead campaign against Kraft takeover  
   * Prime Minister warns against asset stripping bid  
   By David Jones  
   LONDON, Dec 11 (Reuters) - Cadbury Plc <CBRY.L> will argue for its independence on Monday with a 
defence document set to highlight its upbeat trading and show that its valuation is way above that of Kraft Food's 
<KFT.N> bid, analysts said on Friday.  
   The American group's hostile cash and shares offer is currently worth 725 pence, or 10 billion pounds ($16.3 
billion), against Cadbury's share price of 787p by 1415 GMT, and most analysts believe Kraft will need to pay 
820p to 850p to win.  
   Cadbury's Chief Executive Todd Stitzer will argue his group is worth a lot more than Kraft's bid in a formal 
defence presentation, and look to focus on its upbeat prospects as a standalone high-growth-focused confectionery 
group.  
   "Until Kraft is willing to pay over 800p we cannot see how Cadbury's directors could even countenance opening 
discussions, and until 850p is offered cannot consider recommending a bid," said analyst Charlie Mills at brokers 
Credit Suisse.  

Tabulka 15 – Preview, Reuters 

 

2. 2. 3 PLÁNY / SCENARIOS 

Plány jsou přehledem událostí, o kterých bude agentura informovat. Vydávají se na začátku 

každé směny (tedy 2x denně) a v praxi ČTK se označují prioritou 5. Předběžné plány s 

informacemi o událostech se vydávají v 07:00 na tentýž den a v 16:00 na druhý den. Předběžné 

plány vydané v 16:00 hodin a v 07:00 hodin nově obsahují i informace o médiích (text, foto, 

audio, video, infografika), ve kterých ČTK plánuje danou událost pokrýt. U některých informací 

z plánů je také udáno, v kolik hodin bude k tématu vydána zpráva. Označením „SLEDUJEME“ 

agentura avizuje, že daný zpravodaj událost sleduje, ale zpráva bude vydána pouze v případě, že 

se stane něco zpravodajsky zajímavého. Závazné plány jsou značeny klíčovým slovem plán, které 

je umístěno na prvním místě klíčových slov. Přeběžný plán je označen slovem „PŘEDBĚŽNÝ“ 

na posledním místě klíčových slov. V úvodu plánu je kromě standardních metadat uveden 

kontakt na editory a vedoucí vydání servisu. 

Agentura Reuters vydává také jakési scénáře (Scenarios), které představují možnosti vývoje 

události, toho, co se očekává a nezáleží přitom na tématu nebo charakteru události. Pokud je to 

možné, měli by zpravodajové předložit určitá vodítka k pravděpodobnosti každého scénáře. 
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ZKRÁCENO  
14:26 18Dec09 -SCENARIOS-What will happen at the Copenhagen climate talks? 
 Dec 18 (Reuters) - About 120 U.N. world leaders were meeting on Friday to try to overcome barriers to a new 
deal to combat climate change. Following are possible scenarios for the outcome:  
     
   WHAT'S THE STRONGEST POSSIBLE OUTCOME?  
A few nations still want a legally binding treaty in Copenhagen but most agree it is out of reach. A legal text 
would include binding deep cuts in greenhouse gas emissions for developed nations by 2020, actions by 
developing nations to slow their rising emissions, and a package for finance and technology to help poor nations.  
     
WHAT SORT OF DEAL IS MORE LIKELY?  
World leaders would agree what they call a "politically binding" text including targets for slowing climate chase 
by 2020. They would also set a deadline for transforming it into a legal text -- a draft text suggests the end of 
2010. They might then leave and tell environment ministers to stay in Copenhagen for a day or two to work on 
details, such as transfers of green technology to poor nations or a plan to slow deforestation.  
           
HOW ABOUT DEVELOPING NATIONS?  
They would have to commit to a "substantial deviation" to slow the rise in their greenhouse gas emissions below 
projected growth rates by 2020, for instance by shifting to more use of solar or wind power and away from coal-
fired power plants.  
((For overview of the Copenhagen talks, click [ID:nLL527527]  
 For overview of climate change stories, click [ID:nCLIMATE]  

ZKRÁCENO  
Titulek:       Plán magazínového zpravodajství ČTK na 27. září 
Datum vydání:  27.9. 2009   Čas vydání:    10:00 
Klíčová slova: Plán; magazínový; 27. září, 10:00    ID: T200909260414801 
Servis:        dpl   Priorita:      5    Kategorie:     mag; pla 
 
Plán magazínového zpravodajství ČTK na 27. září 
------------------------------------------------------------ 
Dotazy ke zpravodajství zodpoví editoři magazínového servisu, 
tel. +420 222 098 309; 
provozní dotazy vyřídí dispečink ČTK, 
tel. č. 222 098 451, 222 098 452; ctk@mail.ctk.cz 
Vedoucí vydán: Darina Richterová 
------------------------------------------------------------ 
Všechny časy jsou uvedeny v SEČ (SELČ) 
Úplný, trvale doplňovaný a aktualizovaný přehled očekávaných událostí je klientům ČTK k dispozici v Infobance 
ČTK v Databázi událostí na adrese http://ib.ctk.cz 
 
ČR 
Praha 
Zjistíme, jak vypadá situace v psích útulcích. Lidé často si vozí z dovolených štěňata a pak je odloží do útulku, 
když zjistí, kolik je s nimi práce. Zpráva do 12:00. 
Klíčová slova: ČR;hobby;příroda;psi 
FOTO/ilustrační 
 

                        Tabulka 16 – Scenarios, Reuters 

 

           Tabulka 17 – Plán, ČTK 
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2. 2. 4 UDÁLOST 

Specifický typ zpravodajské informace, kterou ČTK zavedla v roce 2006. Událost neobsahuje 

zpravodajský text, ale především organizační informace - dlouhodobě plánovaná jednání 

politických a správních orgánů, přehled výstav a veletrhů, divadelních a filmových premiér, 

koncerty, různá výročí i celý rozpis významných sportovních soutěží.117 Tento typ zpravodajství 

se zakládá ihned poté, co se o chystaném nebo právě se odehrávajícím zpravodajském vývoji 

agentura dozví.118 Události nejsou součástí běžného agenturního servisu, ale jsou uloženy 

v Infobance. ČTK vydává denně 150 až 200 událostí119, které jsou součástí tzv. deníků nebo 

plánů událostí. 

       

 

2. 2. 5 SOUHRN / OVERNIGHT / INSTANT VIEW 

ČTK vydává pětkrát denně stručné souhrny zpráv, které zaznamenávají ve zkrácené podobě vše 

podstatné v aktuálním dění doma, v zahraničí, ekonomice i ve sportu. Souhrny se vydávají ve 

4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00 hodin. Reuters vydává tzv. Overnights, což jsou přehledy 

očekávaných událostí příštího dne a zároveň shrnutí dne předešlého. Overnight se také 

aktualizuje a v podstatě vychází ze zprávy typu Wrap up, který se tím upravuje. Jiným typem 

souhrnu je v praxi Reuters tzv. Instant view, čímž se rozumí souhrn dat (například výsledky 

voleb, indikátory zásob ropy atd.), které odběratele informují o tom, co bylo. Jde o dva typy 

zpráv, kde jsou data uvedena v bodech a přidávají se komentáře odborníků. Prvním typem Instant 

view jsou názory (uváděné jako citace) nejméně třech odborníků. Jsou aktualizovány stejně jako 

standardní zprávy tak, že je každý nový údaj přidáván a číslován zvlášť. První uvedení zprávy by 

mělo být nejpozději do 15 minut od události a série aktualizovaných by měla být zakončena po 

30 minutách (později se zpráva stává nezajímavou). Jednotlivé názory (citace) odborníků musí 

být uvedeny jménem dotyčného a organizace, za kterou vystupuje. Tento druh zpráv se 

zpracovává také v rámci Wrap up. Druhý typ Instant view poskytuje klientům tzv. „one-stop 

shop“ bezprostředně po skončení události. Odběratelé nemusí hledat mezi jednotlivými 

položkami, aby získali celou zprávu, a Instant view je tak nejrychlejším způsobem, jak mít 

                                                
117 Očekávané události. [online]. Dostupné z http://www.ctk.cz/sluzby/ocekavane_udalosti/ [cit. 2010-04-13] 
118 Šmíd, Milan. Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum. 2009, s. 162 
119  Očekávané události. [online]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/sluzby/ocekavane_udalosti/ [cit. 2010-04-13] 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

49 

 

ZKRÁCENO  
09:13 11Nov09 -INSTANT VIEW 2-Czech September output falls 11.9 pct 
    PRAGUE, Nov 11 (Reuters) - Czech industrial output fell by 11.9 percent year-on-year in September, exactly in 
line with  a flash estimate released on Oct. 30, data showed on Wednesday.  
The September drop accelerated from a 8.4 percent year-on-year fall in August and represented a seasonally  
adjusted month-on-month drop of 9.7 percent.  
Seasonally adjusted output fell 1.4 percent month-on-month. The annual drop was mainly due to a decline in the  
production of machinery and metal products.  
*************************************************** *************  
KEY POINTS:  
 (y/y change in pct)       Sept         Aug       Sept forecast  
 Industrial output        -11.9         -8.4        -12.0  
 Industrial sales         -16.2        -12.7          n/a  
  
 (Full table of data............................[ID:nPRA004846])  
      
DETAILS:  
- Overall new orders fell 13.8 percent year-on-year, and new  
orders from abroad decreased by 10.9 percent.  
- Orders in the vehicle making sector rose by 5.1 percent.  
- Construction uoutput, measures by a separate index, rose 3.6  
percent year-on-year in September.  
      
COMMENTARY:  
    TOMAS VOLF, ANALYST, CITCO FINANCNI TRHY:  
    "Today's numbers are the last to show this deep drop in industrial output. Last September was the last month 
when industry showed growth, of 9.6 percent.  
"There is no reason for joy yet, mainly after September new orders dropped by 13.8 percent."  
 

ZKRÁCENO  
Titulek:       Souhrn ekonomických zpráv ČTK 14. listopadu 08:00 
Datum vydání:  14.11. 2009   Čas vydání:    08:00 
Klíčová slova: Souhrn; ekonomický; 08:00   ID: T200911140024101 
Servis:        epl   Priorita:      5   Kategorie:  sue; sou 
 
Souhrn ekonomických zpráv ČTK 14. listopadu 08:00 
 
Soul/Londýn - Globální bankovní skupina HSBC prodá za 772,5 milionu liber (asi 22,1 miliardy Kč) své ústředí v 
moderní londýnské čtvrti Canary Wharf. Novým majitelem bude jihokorejský státní penzijní fond NPS, který chce 
letos do nákupu realit vložit asi tři miliardy dolarů. Prodej londýnského ústředí HSBC je v letošním roce na 
realitních trzích jednou z největších transakcí svého druhu. 
 
Praha - Vláda bude na pondělní schůzi schvalovat státní program na podporu projektů v oblasti úspor a využití 
obnovitelných zdrojů energie v příštím roce. Týká se projektů, které nelze financovat s použitím financí z 
operačních programů Evropské unie, tedy například malých a pilotních nebo projektů na území Prahy. 
 

všechno důležité pohromadě. 

Tabulka 18 – Souhrn, ČTK 

 

 Tabulka 19 - Instant View 2, Reuters 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Největší teroristické útoky v roce 2009 
Datum vydání:  8.12. 2009   Čas vydání:    10:10 
Klíčová slova: Svět; terorismus; 2009; PROFIL; FOTO   ID: T200911120394701 
Servis:        mus    Priorita:      4      Kategorie:     pol; zak 
 
Největší teroristické útoky v roce 2009 
--------------------  
Praha 8. prosince (ČTK) - Výběr teroristických útoků ve světě v roce 2009 (s více než 20 oběťmi na životech): 
 
LEDEN 
1. - Při útoku bojovníků afghánského islamistického hnutí Taliban přišlo v provincii Hílmand o život 20 
afghánských policistů. 
ÚNOR 
2. - Jednadvacet obětí z řad afghánských policistů si vyžádal útok na policejní výcvikové centrum na jihu 
Afghánistánu. 
5. - Sebevražedný atentátník zabil u šíitské mešity ve městě Dera Ghazí Chán v Pákistánu 24 lidí, nejméně 40 jich 
bylo zraněno. 
13. - Sebevražedná atentátnice zabila v Iráku 40 lidí, většinou žen a dětí. Dalších asi 80 osob bylo zraněno. 
Terčem se stali šíitští poutníci. 

2. 2. 6 POLL 

Polls jsou důležitou součástí zpravodajství Reuters – zaměřují se na nejrůznější témata, ale 

nejčastěji se zabývají finančními očekáváními trhu (průzkumy u bank atd.). Zabývají se tak 

událostmi, které se stanou v budoucnosti – zveřejňování ekonomických dat nebo výsledků voleb. 

Každá zpráva typu Poll, kterou Reuters vydává, je exkluzivní. Polls jsou podstatnou součástí 

zpravodajské nabídky agentury Reuters - kvůli nim si je klienti abonují.  

 

 

2. 2. 7 PROFIL / FACT BOX 

Profily jsou přehledy, kterými ČTK zachycuje vývoj určité události (chronologický přehled) nebo 

osobnosti. Profil může mít nejen faktografickou podobu, ale také formu jakéhosi medailonku 

nebo vizitky osobnosti (jde o texty, které přibližují kariéru významné osobnosti nebo vývoj 

nějaké důležité aktuální události). Zprávy podobné profilům vydává Reuters pod názvem Fact 

box – jsou to zprávy prakticky o čemkoliv nebo o komkoliv. Ve zprávě je hodně kontextových 

informací, předkládají se očekávání a možné dopady dané události. Uvádí se také, kdo co řekl 

nebo se připomínají události, které se staly v minulosti. Fact boxy mohou být rozšířenou zprávou, 

která byla původně updatem (dalo by se říct, že jde o update s detaily) nebo může mít formu 

rozhovoru (Q&A). 

Tabulka 20 – Profil, ČTK 
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ZKRÁCENO  
17:26 08Dec09 -UPDATE 1-FACTBOX-Possible elements of U.S. jobs package 
(Updates with detail)  
Dec 8 (Reuters) - The Obama administration and Democrats in Congress are planning a range of measures aimed 
at bringing down the United States' 10 percent unemployment rate before the November 2010 congressional 
elections. President Barack Obama unveiled some of his ideas in a speech on Tuesday. Congress could act on 
some of them in coming weeks. Here are some details and background on the proposals put forward by Obama 
and congressional Democrats.  
AID TO SMALL BUSINESS  
Obama suggested eliminating all capital-gains taxes on new purchases of small-business stock for one year, up 
from the 75 percent exclusion passed earlier this year. Obama also called for extending provisions that allow 
small businesses to expense up to $250,000 in qualified investments and deduct the cost of capital costs at an 
accelerated rate. He also suggested eliminating fees and increasing guarantees for businesses that borrow 
through the U.S. Small Business Administration in 2010. Small businesses should also get tax cuts if they create 
new jobs, he said.  

 

ZKRÁCENO  
Titulek:       Stanovisko vlády ČR k postupu ratifikace lisabonské smlouvy 
Datum vydání:  12.10. 2009   Čas vydání:    15:56 
Klíčová slova: ČR; EU; vláda; diplomacie; Klaus; smlouva; DOKUMENT   ID:  T200910120467601 
Servis:        dce  Priorita:      4   Kategorie:     for; pol; pod; eur 
 
Stanovisko vlády ČR k postupu ratifikace lisabonské smlouvy 
 
Praha 12. října (ČTK) - Stanovisko vlády ČR k dalšímu postupu ratifikace lisabonské smlouvy v České republice: 
 
Vláda ČR bere na vědomí stanovisko prezidenta republiky, který podmínil dokončení ratifikačního procesu 
lisabonské smlouvy poskytnutím záruky pro vyjednání obdobné výjimky pro uplatnění Listiny základních práv 
EU, jakou mají Polsko a Spojené království. 
Vláda s politováním konstatuje, že tato podmínka prezidenta republiky nebyla známa v době sjednávání 
lisabonské smlouvy, a nebyla ze strany prezidenta vznášena ani v průběhu ratifikačního procesu v Parlamentu ČR. 
Vláda konstatuje, že Listina základních práv EU nemůže působit zpětně a nemůže jakkoliv zpochybnit majetkové 
poválečné vztahy. Vláda zdůrazňuje, že Ústavní soud navíc již shledal Listinu základních práv EU v souladu s 
ústavním pořádkem České republiky. 
Nedávné rozhodnutí Rady ČTK, jímž byl do role ředitele této nejvýznamnější české tiskové agentury zvolen pan 

  Tabulka 21 – Factbox, Reuters         

 

 

2. 2. 8 DOKUMENT 

Dokumentem se označuje plné znění oficiálních textů bez redakčních zásahů - jedná se například 

o plné znění smluv nebo novoroční projev prezidenta, ale také třeba přehledy sportovních 

výsledků. 

Tabulka 22 – Dokument, ČTK 
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2. 2. 9 TABULKY / TABLE 

ČTK má ve svém textovém zpravodajství také formát, který netvoří souvislý text, ale pouhé 

tabulky. Jde například o sportovní výsledky, kurzovní lístky atd. 

Agentura Reuters vydává tzv. Table, což jsou ekonomická data a indikátory, většinou ve formě 

krátkého textu a tabulek. Table se ve zvláštních (naléhavých) případech může stát také Flashem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 23 – Tabulka, ČTK 

 

 

2. 2. 10 FEATURE 

Feature je zvláštním druhem zprávy s reportážními prvky, který je psaný většinou zpravodajem 

z terénu.120 Tento formát zprávy se využíval především v 80. letech, dnes se již prakticky 

nevyskytuje. Pokud ČTK vydává tento typ zprávy, tak většinou v angličtině.  

Agentura Reuters vydává tzv. Feature jako zprávy, které dávají zpravodajům možnost vytvořit 

hloubkový rozbor události nebo aktuálního problému, může se také zaměřit na nějakou osobnost 

– vše je zasazeno do širšího kontextu, který dokládá možné společenské, ekonomické nebo 

politické důsledky, které z toho vyplývají. Zpráva by neměla být delší než 800 slov (výjimečně 

může být delší, pokud to schválí editor) a je doprovázena ilustračním materiálem (například 

obrázky nebo grafikou).  Jedná se o zprávu, která by měla oslovit široké spektrum publika.  

                                                
120 Osvaldová. Barbora. (ed). Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. s. 49 

Titulek:       Londýnský bílý cukr č.5-14:08, 1. září 
Datum vydání:  1.9. 2009    Čas vydání:    14:08 
Klíčová slova: Británie; komodity; cukr; 14:08; 1.9.; TABULKA 
ID: T200909010483001    Servis:  ees 
Priorita: 4   Kategorie:  bur; buk 
 
Londýnský bílý cukr č.5-14:08, 1. září 
 
měsíc poslední změna prodeje  
říjen 09 591,8 18,7 1  
prosinec 09 620,5 19,5 1  
 
(Zpracováno podle agentury Reuters) 
zr 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

53 

 

Titulek:       U.S. citizens welcome Obama's inauguration in Prague pub 
Datum vydání:  20.1. 2009  Čas vydání:    20:04 
Klíčová slova: Czech; USA; Obama; inauguration; FEATURE ; PHOTO   ID: T200901200927801 
Servis:        cce   Priorita:      3     Kategorie:     eng 
 
U.S. citizens welcome Obama's inauguration in Prague pub 
 
Prague, Jan 20 (by CTK reporter Jakub Dospiva) - A large group of English-speaking guests to the Jama 
restaurant in the city centre today emotionally celebrated the inauguration of Barack Obama as the 44th U.S. 
president, drinking beer, hugging each other and clapping hands. 
None of the guests who watched the inauguration online said he is a voter of the Republicans, whose president 
George Bush today left his office. 
Jay Jones, a square-shouldered Afro-American from Virginia who works for a U.S. geology company and has 
been living in Prague for two years, is a fan of Obama at first sight. He has Obama's picture on his shirt and 
baseball cap. Jay and his friends were singing "Goodbye Goodbye" when the presidential helicopter flew away 
with Bush for the last time. Jay said all U.S. citizens expected changes. Obama definitely was the right choice, he 
added. 
Christine, an elegant lady from Connecticut, who now teaches English at university in Prague, said she believes 
the United States finally has hope after eight years that it will do the right things for itself and the world or at least 
try to do them. But Christine admitted people probably expect too much from Obama. 
Along with U.S. citizens, English-speaking people from other countries took part in the celebration. 
Simon, a Briton working for a media company based in Prague, told CTK that he was proud of Obama because 
Obama is black as he is. However, Simon said he does not expect Obama to push through big changes as he did 
not believe the political system that produced Obama. 
 

 Tabulka 24 – Feature, ČTK 

 

2. 2. 11 ROZHOVORY / INTERVIEWS (Q+A) 

V rozhovorech využívá agentura Reuters exkluzivity, kterou má zajištěnou u vysokých 

politických funkcionářů, představitelů bankovního sektoru a dalších významných osob. 

Rozhovory (Q + A) nemají formu otázek a odpovědí, ale jsou tvořeny souhrnným textem, ve 

kterém je uvedený kontext události, k níž se rozhovor vztahuje (kontext je důležitý především pro 

klientelu odběratelů ze zahraničí). V rozhovorech se většinou jedná o předpokládaném vývoji      

a očekáváních ke konkrétní události. Rozsah rozhovoru bývá okolo 60 řádků, ale může být jak 

kratší, tak v případě nějakého důležitého a aktuálního tématu, také delší (jako v případě, který 

uvádím jako příklad). Text zprávy je členěn do několika odstavců se samostatnými nadpisy. 

V praxi ČTK jsou rozhovory většinou součástí magazínového servisu a sportovního zpravodajství 

a stejně tak jako v Reuters nemají podobu klasického strukturovaného rozhovoru.  
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ZKRÁCENO  
19:16 31Dec09 -Q+A-Healthcare, economy, security on Obama's 2010 agenda 
 Dec 31 (Reuters) - U.S. President Barack Obama faces a long list of challenges as he returns from his Hawaiian 
holiday and begins the new year.  
Here are some questions and answers about Obama's agenda as he nears the end of his first year in office.  
    
WHAT IS OBAMA'S MOST PRESSING CHALLENGE?  
Obama's top priority is to cut 26-year high unemployment. He is expected to push hard on this in January, after a 
jobs summit and banker meetings in December. Growth resumed in the third quarter after the worst recession in 
70 years, but job creation has lagged, hurting his popularity and dimming the prospects for his Democratic Party, 
which faces midterm congressional elections in November. On top of a $787 billion emergency spending bill 
Obama signed in February, the House of Representatives approved a $155 billion jobs bill on Dec. 16, which the 
Senate is expected to consider in early 2010. The U.S. Treasury says it will ask Congress to ease restrictions on a 
bank bailout fund called the Troubled Asset Relief Program, or TARP, to free around $30 billion to help the flow 
of credit to small businesses to encourage them to hire. 
WHAT IS HAPPENING WITH HEALTHCARE REFORM?  
Obama received a big present on Christmas Eve when the Senate passed its version of healthcare reform, his top 
legislative priority. The measure passed with no Republican support after the House version passed on Nov. 7 with 
just one Republican in favor. Months of political wrangling over healthcare cost Obama support from moderates 
and independents wary of the price of overhauling the $2.5 trillion healthcare industry.  
 

ZKRÁCENO  
18:20 08Dec09 -SNAP ANALYSIS-Modest nod to jobs winning Obama few friends 
By Pedro Nicolaci da Costa  
WASHINGTON, Dec 8 (Reuters) - U.S. President Barack Obama's middle-road approach to surging 
unemployment is likely to face resistance from many quarters, with some accusing him of spending too much and 
others of doing too little. In a speech on Tuesday, Obama laid out proposals to  
alleviate the worst job market since the early 1980s, although he did not outline a concrete price tag for the plan.  
The plan includes several measures aimed at small businesses, including:  
   * Eliminating capital gains taxes for one year  
   * Providing tax deductions for businesses that hire  
   * Scrapping fees and boosting government loan guarantees  
The president, who hosted a "jobs summit" in Washington last week, also voiced support for investments in  
infrastructure and clean energy. "There are those who claim we have to choose between paying down our deficits 
on the one hand, and investing in job creation and economic growth on the other. But this is a false choice," 
Obama said.  
OBAMA'S WAY  
The modest nature of the president's proposal, which effectively proposes very little in the way of new spending,  
should make it politically palatable, particularly in a Congress controlled by his fellow Democrats.  

Tabulka 25 – Q + A, Reuters 

 

2. 2. 12 ANALYSIS 

Analýzami jsou myšleny hlubší rozbory problémů, které musí být podloženy tvrzeními                

a dokumenty a jejich rozsah bývá v délce cca 90 řádků. Analýzy se zabývají i výhledy do dalších 

období. V uvedeném příkladu tzv. snap analysis je text členěn do několika samostatných 

odstavců, které jsou odděleny jednotlivými nadpisy. 

Tabulka 26 – Snap Analysis, Reuters 
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ZKRÁCENO  
12:35 08Dec09 -TIMELINE-Deadliest bomb attacks in Iraq 
    Dec 8 (Reuters) - At least 112 people were killed and 197 wounded when four or more large car bombs shook 
Baghdad on Tuesday, the latest high-profile blasts aimed at government  
buildings, police said.  
Here is a timeline of the deadliest bomb attacks since 2007:  
    Feb. 3, 2007 - A truck bomb kills 135 people and wounds 305 at a market in the Sadriya district of central 
Baghdad.  
    March 6 - Two suicide bombers strike in Hilla, south of Baghdad, killing 105 pilgrims. Insurgents launch a total 
of 12 attacks against Shi'ite pilgrims. In all, 137 pilgrims are  
killed and 310 are wounded.  
    March 27 - A truck bomb explodes in Tal Afar, near the Syrian border and Mosul, killing 152 people.  
    April 18 - Multiple car bombings kill 191 people around Baghdad. One car bomb near a market in the central 
Sadriya neighbourhood kills 140 people and wounds 150.  
    April 28 - A suicide car bomber kills 60 people and wounds 170 at a checkpoint in Kerbala.  
    May 13 - A suicide truck bombing in northern town of Makhmour kills 50, with 70 people wounded.  
    June 19 - A car bomb near the Khilani Shi'ite mosque in central Baghdad kills 87 people.  
    July 7 - A truck packed with explosives covered with hay blows up in a crowded market in the northern town of 
Tuz  Khurmato, killing 150 people and wounding 250.   
    July 20 - Reformist former president Mohammad Khatami calls for a referendum on the legitimacy of the 
government.    

ZKRÁCENO 
12:22 16Nov09 -TRADE IDEA-Bet on Kazakh tenge gains via rouble-Unicredit 
    MOSCOW, Nov 16 (Reuters) - Unicredit suggests betting on Kazakhstan's tenge currency appreciating against 
the already rallying Russian rouble, citing relative levels in relation to oil and hints from the Kazakh central bank 
it may allow gains.  
Kazakh central bank chairman Grigory Marchenko said last week that fundamentals were supportive for the tenge 
<KZT=> to appreciate. [ID:nLB115692]  
Rising oil price has helped ease the economic slowdown in the central Asian country and boost its current account 
surplus. Fellow energy exporter Russia has allowed the rouble to track oil prices higher by rallying 11.5 percent 
versus the dollar since the start of September <RUB=> as it moves towards a more flexible exchange rate policy. 
Kazakhstan has so far kept the tenge in a 145-155 band versus the dollar, although the band is set to be widened 
next year.  
external shocks," Unicredit analysts said in a research note.  

 

2. 2. 13 TRADE IDEA, FUND VIEW 

Do této kategorie můžeme zařadit zprávy o obchodování a bankovnictví – Trade Idea, které jsou 

většinou krátké nebo Fund View, které jsou delší. Tyto zprávy radí odběratelům o investicích a 

penězích.  

Tabulka 27 – Trade Idea, Reuters 

2. 2. 14 TIMELINE 

Timeline značí časovou osu události, která den po dni rekapituluje její vývoj. Na příkladu je 

uveden vývoj bombových útoků v Iráku z roku 2007, který agentura Reuters vydala po 

událostech z 8. prosince 2009.  

         Tabulka 28 – Timeline, Reuters 
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12:53 30Sep09 -FIAT CEO SAYS ITALY 2009 CAR SALES SEEN JUST ABOVE 2 MLN, MORE THAN 6 
PCT DOWN ON 2008 
12:58 30Sep09 -BRIEF-Fiat CEO says 2009 Italy car sales down over 6 pct 
    ROME, Sept 30 (Reuters) - Fiat <FIA.MI> CEO Sergio  
Marchionne says:  
   * Italian new car sales likely to be slightly above 2 million units in 2009, down more than 6 pct on 2008.  
   (Reporting by Stefano Bernabei, writing by Gavin Jones)  
   ((stephen.brown@thomsonreuters.com; +39 06 8522 4350; stephen.brown.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: FIAT EUROPE/S.KOREA  
 

ZKRÁCENO  
Titulek:       CTK's Business News in Brief 
Datum vydání:  10.12. 2009   Čas vydání:    20:47 
Klíčová slova: Czech; business; news in brief; Dec 10; afternoon   ID: T200912100505301 
Servis:        cce    Priorita:      4    Kategorie:     bns 
 
CTK's Business News in Brief 
 
FinMin to open tender for sale of bonds to people --server 
---------------------------------------------------------- 
Prague - Finance Minister Eduard Janota has decided to call a tender for a company to secure the sale, 
management and records of state bonds for individuals, server iHNed.cz. writes today. 
The decision was made after the announcement that the order is to go to northern Moravian IT company ADS 
Software of Sumperk without a tender. The background documents have been sent to three entities - the Central 
Securities Registry (SCP), the Prague Stock Exchange (BCPP) and ADS Software, Janota said. 
 
Janota's resignation would be negative sign for investors 

2. 2. 15 BRIEF 

Krátká, stručná zpráva, která se týká méně důležitých událostí. ČTK vydává v angličtině zprávy 

označované jako News in Brief, které shrnují aktuální události v ČR. 

 

 Tabulka 29 – Brief, Reuters 

 

Tabulka 30 – News in Brief, ČTK 
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2. 3 Další formy agenturní komunikace  

 

2. 3. 1 OPRAVY / CORRECTED  

Ačkoliv se zpravodajské agentury snaží o vydávání přesných informací, mohou se v jejich 

zprávách objevit chyby. Opravy chyb ve zprávách jsou důležitou součástí textového 

zpravodajství - jak z etického, tak z informačního hlediska. Každá opravená zpráva musí být 

zřetelně označena.  

Oprava ve zprávě ČTK vychází pod stejným titulkem jako původní sdělení, ke kterému se oprava 

vztahuje. Ve zprávě je uvedeno, ve kterém odstavci a řádku je oprava učiněna a nahrazena 

správným údajem. „V případě, že rozsah chyby nelze odstranit opravou, agentura zruší dříve 

vydanou zprávu tím, že použije tzv. storno, a zpravidla nahradí původní text novým plným 

zněním.“121 ČTK vydává tzv. storno zprávy v případě, že se jedná o chybu v textu, kterou nelze 

odstranit opravou. Agentura stornem ruší vydanou zprávu a tím žádá odběratele, aby ji 

nezveřejňovali. Odběratelé by však měli být informováni o tom, jestli bude vydána zpráva 

v novém znění nebo jestli je zpráva stornována bez náhrady122. 

Reuters vydává dva typy oprav - Corrected je standardní oprava chybné informace a Corrected 

(Official) se používá, pokud chybnou informaci dodá třetí strana (například Český statistický 

úřad pošle chybné číslo o inflaci, které agentura převezme), a pak data sama opraví. Opravy ve 

zprávách agentury Reuters se musí editovat v Londýně a vydávají se na jakoukoliv chybu 

(opravují se i Flashe). Omluvy, jako druh opravy, Reuters nevydávají. 

Ekvivalentem storna je tzv. Story Withdrawn (nazývané také „kill“), které je připraveno pro 

případ zcela špatné zprávy, která nelze opravit. Vedoucí redakce nebo editor musí v takovém 

případě zprávu stáhnout z vydání a odstranit ji. Reuters vydává ještě tzv. Refile, který umožní 

agentuře rozpoznat a opravit drobné chyby ve zprávách, aniž by je musely opakovat nebo jimi 

znepokojovat čtenáře. Žádná zpráva nesmí být stornována bez předchozí konzultace s editorem. 

 

                                                
121 Citováno dle: Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 137 
122 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007. s. 201 
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ZKRÁCENO  
Titulek:       Obama převzal v norském Oslu Nobelovu cenu za mír 
Datum vydání:  10.12. 2009    Čas vydání:    14:40 
Klíčová slova: Svět; Norsko; Obama; ocenění; Nobelova; mír; 3.VERZE; OPRAVA ; FOTO; VIDEO 
ID:            T200912100503303 
Servis:        mus    Priorita:      3 
Kategorie:     for; pol 
 
Obama převzal v norském Oslu Nobelovu cenu za mír 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; VIDEO 
 
Opravili jsme ve třetím odstavci, třetím řádku text z nesprávného "...oznámil loni v říjnu. ..." na správný 
"...oznámil letos v říjnu. ...". Zprávu jsme aktualizovali a doplnili po projevu prezidenta Obamy. Text jsme 
upravili. 
--------------------  
Oslo 10. prosince (ČTK) - Barack Obama dnes jako čtvrtý americký prezident převzal na radnici v norské 
metropoli Oslu Nobelovu cenu za mír. Získal zlatou medaili, diplom a odměnu deset milionů švédských korun (asi 
25 milionů Kč). Nobelův výbor ocenil Obamu za jeho snahu o posílení mezinárodní diplomacie a spolupráce. 

ZKRÁCENO  
02:03 31Dec09 -CORRECTED-Times Square security a preview of Sept. 11 trials 
 (Deletes erroneous reference to $75 million cost of the plan in first paragraph)  
   * Similar procedures at different high-profile events  
   * Officials "hold their breath" every New Year's Eve  
    
   By Basil Katz  
   NEW YORK, Dec 30 (Reuters) - A plan to protect New Year's Eve revelers in Times Square is a template for 
how New York City will secure Manhattan during the trials of Khalid Sheikh Mohammed and other suspected 
Sept. 11 plotters, police say.  
   Critics have accused the U.S. Justice Department of endangering America's most populous city by choosing to 
try Mohammed, the suspected mastermind of the Sept. 11 attacks on the United States, and four others in a lower 
Manhattan court.  
   Tens of thousands of people pack Times Square and nearby streets every year to celebrate New Year's Eve, 
making the party a potential target. Security has been particularly tight at the celebrations since the 2001 attacks 
that killed nearly 3,000 people.  
   "You have similar elements protecting Times Square that would be employed protecting the prison. We're 
concerned about similar things," police spokesman Paul Browne said, adding that a suicide car bomb was a 
concern at both sites. 

Tabulka 31 – Oprava, ČTK 

 

Tabulka 32 – Corrected, Reuters 
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2. 3. 2 ZPRÁVY S EMBARGEM / PUBLICATION, TRANSMISSI ON EMBARGO 

V agenturní praxi embargo podmínečně zavazuje odběratele zpráv nezveřejňovat vydanou zprávu 

nebo jiný materiál do předem stanoveného času, anebo do udělení souhlasu se zveřejněním.123 

Embargo časové je tak uvolněno vypršením stanoveného času, embargo do uvolnění se ruší až 

aktuální zprávou nebo zvláštním pokynem redakci.124  

Jak ČTK, tak Reuters vydávají zvláštní druh zpráv, na které je uděleno embargo. Výše uvedený 

popis koresponduje s praxí ČTK, kde je zpráva s embargem označena signálním slovem embargo 

v klíčových slovech. V praxi agentury Reuters pojem Transmission Embargo znamená 

neposkytovat klientům zprávy do stanovené doby. Publication Embargo dovoluje přenášet zprávu 

okamžitě všem mediálním klientům pouze s takovou podmínkou, že zpráva nesmí být 

publikována (zveřejněna) dříve než ve stanovenou dobu. V praxi to znamená, že nelze posílat 

zprávy na obrazovky nebo na zpravodajské servery, ale uvést je pouze na jejich mediálních sítích.   

                                                
123 Hlavčáková, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. s. 104 
124 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Praha: Libri, 2007. s. 64 
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2. 4 Výsledky komparace textových zpráv ČTK a Reuters 

Metodou zkoumání rozdílů v textových zprávách agentur ČTK a Reuters byla zvolena 

komparativní analýza, která je vhodná jako východisko pro měření kvality mediovaného 

sdělení.125 Každé sdělení musí splňovat základní kritéria (tzv. zpravodajské hodnoty), aby se stalo 

zprávou a také taková kritéria, jaká od sdělení očekávají jeho příjemci. Podle odborné 

literatury126 k těmto kritériím patří relevance, pravdivost a srozumitelnost, ale nesmí se 

zapomenout ani na kritérium objektivity, přesnosti, transparentnosti nebo různorodosti. Podle 

vytyčených cílů práce se analýza zaměřila na srovnání textových zpráv uvedených agentur 

s důrazem na rozdíly v typech a strukturách jednotlivých zpráv a především na podobu a 

využívání tzv. metadat.  

Obě agentury využívají metadata takřka shodným způsobem. Jedním z rozdílů je postavení 

klíčových slov - agentura Reuters je uvádí až v závěru zprávy a jsou psána velkými písmeny, 

zatímco ČTK je uvádí v úvodu zprávy (jsou čtvrtým bodem ve skupině metadat uvedených 

v úvodu zprávy) a psána jsou převážně malými písmeny (verzálkami je uvedeno pouze to, o jaký 

druh zprávy se jedná a je-li k ní připojen ještě další druh zprávy – například foto, video nebo 

grafika). Dalším rozdílem je uvádění tzv. ID, které slouží v obou případech pro vnitřní potřeby 

redakce – ve zprávách Reuters tento údaj opět nalezneme v závěru zprávy (ještě před jmény 

zpravodajů, editorů a kontaktů na redakci), ČTK udává ID v úvodu zprávy (je to hned další 

položka po klíčových slovech). Ve zpravodajství agentur (a následně i jiných médií) se objevují 

zprávy, které přinášejí informace s různými obsahy a odlišnou prioritou.127 Priorita jednotlivých 

zpráv je u vybraných agentur značena také odlišně -  jak již bylo zmíněno, Reuters ji neuvádí – 

důležitost a význam zprávy se pozná podle informace v titulku, ve kterém je uvedeno, o jaký typ 

zprávy se jedná a ČTK prioritu čísluje na stupnici 2 – 5. Obě agentury pro své zprávy volí co 

nejvýstižnější titulky, ve kterých je sděleno, co bude ve zprávě následovat, aby tak svým 

odběratelům usnadnily výběr zpráv hned od začátku. Titulek se tak stává kritériem relevance 

zprávy – pro odběratele „jsou relevantní všechna fakta, která jsou pro něj užitečná, a stojí tudíž 

za pozornost“.128 Co se týká kategorií, do kterých jsou zprávy zařazovány, využívá je především 

                                                
125 Schulz, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 52 
126 tamtéž 
127 Schulz, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 57 
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ČTK, která je uvádí na posledním místě mezi metadaty.  

V praxi Reuters jsem se se stejným nebo podobným označováním kategorií nesetkala. Kategorie 

zpráv by se z jejich zpráv dala vyčíst pomocí klíčových slov. Zařazení do kategorií zpráv je 

příkladem kritéria různorodosti zpráv, která „vyjadřuje výskyt informací o nejrůznějších oblastech 

života, zeměpisných regionech, etnických či zájmových skupinách, stejně jako různých 

názorech“.129 Domicil a první signatura jsou v praxi obou agentur uváděny pod titulkem, ještě 

před vlastním textem zprávy. Domicil je psán velkými písmeny, signatura následuje v závorce 

(jako označení agentury). Druhou signaturu uvádějí agentury v závěru zprávy, kde je podpis 

autora zprávy (případně další kontakty – Reuters udává e-mailové i telefonické spojení - nebo 

jména).  

Ve struktuře zpráv jsou si obě agentury podobné – stavba zpráv jako obrácené pyramidy je 

zachována, delší zprávy jsou členěny do několika monotematických odstavců a v praxi agentury 

Reuters bývají uvedeny samostatnými mezititulky, které předznamenávají to, s čím se v textu 

odběratel dále setká. Obě agentury ve svých zprávách využívají citace a odkazy na zdroje, ze 

kterých informace čerpají -  splňují tak kritérium transparentnosti zpráv.  

Jedním z hlavních požadavků na agenturní zpravodajství je aktuálnost zpráv, což vydané textové 

zprávy vybraných agentur splňují – informují o událostech, které byly v daném období aktuální 

(ať už to byl podpis Lisabonské smlouvy českým prezidentem nebo summit Evropské unie kvůli 

změnám klimatu).  

Z hlediska kvantifikace zpráv vydává agentura Reuters, v porovnání s ČTK, nesrovnatelně vyšší 

počet zpráv – za hodinu se vydá jak 5 – 10 flešů (pokud se jedná o téma z tzv. top world news 

bývá to i více flešů), tak ostatních zpráv. Je to dáno také tím, že je Reuters mezinárodní 

agenturou a zpravodajsky tudíž pokrývá mnohem větší území. ČTK sice vydává také aktuální 

zprávy z celého světa, ale soustředí se především na domácí události a za hodinu vydá přibližně 

23 zpráv s prioritou 3 – 4 a 1 – 2 fleše (ale vše samozřejmě závisí na aktuálním dění, o kterém 

agentura informuje).  

                                                                                                                                                        
128 Schulz, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 53 
129 Citováno dle Schulz, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 64 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat produkci textových zpráv, které jsou vydávány 

zpravodajskými agenturami ČTK a Reuters, a přiblížit tak speficika jejich vydávání.  Šlo 

především o to najít a popsat rozdíly v textovém zpravodajství vybraných agentur a seznámit se 

s jejich produkcí. Zaměřila jsem se zejména na to, nakolik jsou vydávané zprávy odlišné v jejich 

stavbě a ve využívání tzv. metadat. Cílem bylo také přinést teoretické poznatky o specifikách 

agenturních zpráv a doložit je na konkrétních příkladech. Pro důkladné seznámení s produkcí 

agentur bylo důležité vymezit jejich zařazení mezi zpravodajskými agenturami, od čehož se 

produkce jejich zpráv také odvíjí. Ač ve stručnosti, připomenuta byla i historie vybraných 

agentur.  

Jak již z práce vyplývá, hlavním tématem tak byla komparativní analýza specifik jednotlivých 

textových zpráv. Po úvodním seznámení s produkcí vybraných agentur bylo zřejmé, že se 

nejedná (vzhledem ke kvantitě zpráv) o lehký cíl, výzkumná část však přesto potvrdila hlavní 

domněnku, že hlavní (a nejdůležitější) formáty textových zpráv jsou u sledovaných agentur 

takřka shodné. Na základě porovnávání jednotlivých zpráv z období od září do prosince roku 

2009 jsem vybrala takové příklady, které nejlépe vystihují teoretický předpoklad, jak má textová 

agenturní zpráva vypadat. U základních typů zpráv (jako jsou fleš, zpráva nebo její verze) jsem se 

také snažila vybírat takové události, které byly zpracovány oběma agenturami v (alespoň 

přibližně) stejnou dobu. V těchto případech jsem se setkala s takřka totožným podáváním 

informací o konkrétní události a tím pádem stejnými (nebo velmi podobnými) titulky a také 

dalšími hlavními znaky zpráv.  

Textová produkce agentury Reuters mnohonásobně převyšuje produkci ČTK. Je to dáno také tím, 

že Reuters je globální agenturou, zatímco ČTK je především národní agenturou.  

Problematika formátů textových zpráv je natolik zajímavá, že bych se jí ráda věnovala i nadále, 

například při porovnávání produkce zpráv dalších významných světových agentur. Vzhledem 

k tomu, že se k této problematice vztahuje poměrně málo literatury, může tato práce sloužit jako 

teoretický základ pro další studium.  
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Resumé:  

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat produkci textových zpráv, které jsou vydávány 

zpravodajskými agenturami ČTK a Reuters, a přiblížit tak speficika jejich vydávání.  Šlo 

především o to najít a popsat rozdíly v textovém zpravodajství vybraných agentur a seznámit se 

s jejich produkcí. Cílem bylo také přinést teoretické poznatky o specifikách agenturních zpráv a 

doložit je na konkrétních příkladech. Hlavním tématem byla komparativní analýza specifik 

jednotlivých textových zpráv. 

 

Summary: 

The aim of the bachelor work is to compare production of text news that are issued by the news 

agencies ČTK and Reuters and to introduce thus specifics of their issuing. The thing was to find 

and describe differences in text reporting in the chosen agencies and become familiar with their 

production. The aim also was to gather theoretical knowledge about specifics of agency news and 

show particular examples. The main subject was to make the comparative analysis of specifics of 

the particular text news.
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kategorie zpráv ČTK 

ANGLICKÉ 

• Business News {BNS} 

• Daily News {ENG} 

• Summary {SEN} 

  

DENÍK 

• Deníky a avíza {DEN} 

• Plány {PLA} 

  

VŠEOBECNÉ 

• Politika {POL} 

• Parlamenty a vlády {FOR} 

• Politika ČR {POD} 

• Bohemika {BOS} 

• Evropská unie - zprávy {EUR} 

• Slovenika {SLO} 

• Kriminalita a právo {ZAK} 

• Kultura {KUL} 

• Náboženství {NAB} 

• Počasí {MET} 

• Práce a odbory {ODB} 

• Sociální problematika {SOP} 

• Školství {SKO} 

• Věta a technika {VAT} 

• Zdravotnictví {ZDR} 

• Životní prostředí {EKL} 

• Životní styl {SPL} 

  

EKONOMICKÉ 

• Automobilový průmysl {AUT} 

• Burzy * {BUR} 

• Burzy akciové = kapitálové {BUA} 

• Burzy komoditní {BUK} 

• Burzy peněžní {BUP} 

• Cestovní ruch {TUR} 

• Doprava {DPR} 

• Dřevařský, papírenský průmysl (v) {DRE} 

• Energie {ENE} 

• Finanční služby {FIN} 

• Firmy {EFM} 

• Hutnictví, zpracování kovů * {HUT} 

• Chemický a farmaceutický průmysl {CHE} 

• Lehký průmysl {PRM} 

• Makroekonomika {MAK} 

• Média a reklama {MED} 

• Obchod {OBO} 

• Potravinářství {PTR} 

• Služby {SLZ} 

• Stavebnictví a reality {STA} 

• Strojírenství {STR} 

• Suroviny, těžba a zpracování nerostů * 
{SUR} 

• Telekomunikace a IT {PIT} 

• Textil, oděvy * {TOK} 
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• Zemědělství {ZEM} 

  
 

OSTATNÍ 

• Diplomatický bulletin {DIB} 

• Magazínový servis {MAG} 

• Mix zajímavostí {MIX} 

  

SOUHRNY 

• Ekonomické souhrny * {SUE} 

• Souhrny z pravodajství {SOU} 

  

SPORTOVNÍ 

• Fotbal {FOT} 

• Hokej {HOK} 

• Motoristický sport {MOT} 

• Sport {SPO} (pro všechny sportovní zprávy) 

 

 

Příloha č. 2: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Fleš / Flash 

Titulek:       Bagdádem otřásly útoky, zemřelo prý téměř 40 osob 
Datum vydání:  8.12. 2009  Čas vydání:    09:45 
Klíčová slova: Irák; násilí; FLEŠ; FOTO  ID: T200912080229301 
Servis:        mbv  Priorita:      2   Kategorie:     pol 
 
Bagdádem otřásly útoky, zemřelo prý téměř 40 osob 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Při sérii útoků v různých čtvrtích irácké 
metropole Bagdádu dnes zahynulo přinejmenším 37 osob. Dalších nejméně 83 
lidí bylo zraněno. Informovala o tom s odvoláním na úřady agentura Reuters. 
 
lab mik 
---------------------------------------------------------------- 
Titulek:       Počet mrtvých v Bagdádu stoupl na 62, zraněno přes 100 lidí 
Datum vydání:  8.12. 2009  Čas vydání:    09:57 
Klíčová slova: Irák; násilí; 3; FLEŠ; FOTO   ID: T200912080236801 
Servis:        mbv Priorita:      2   Kategorie:     pol 
 
Počet mrtvých v Bagdádu stoupl na 62, zraněno přes 100 lidí 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Bilance dnešních útoků v irácké metropoli 
Bagdádu se vyšplhala na 62 mrtvých a 105 zraněných. Podle Reuters o tom 
informovala místní policie. 
 
lab mik 
 
Titulek:       Počet obětí útoků v Bagdádu přesáhl stovku, až 200 zraněných 
Datum vydání:  8.12. 2009  Čas vydání:    11:33 
Klíčová slova: Irák; násilí; 4; FLEŠ; FOTO  ID: T200912080317401 
Servis:        mbv  Priorita:      2   Kategorie:     pol 
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Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; PROFIL 
 
Do půl hodiny vydáme PROFIL s přehledem útoků v Iráku s největším počtem obětí od konce války v zemi v květnu 
2003. 
------------------------------   
Počet obětí útoků v Bagdádu přesáhl stovku, až 200 zraněných 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Počet mrtvých po dnešní sérii bombových útoků v 
Bagdádu stoupl na 112. S odvoláním na místní policii o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je dalších 197 
osob zraněno. 
 
lab mik 
 
08:32 08Dec09 -SEVERAL EXPLOSIONS HEARD IN CENTRAL BAGHDAD - WITNESSES  
08:35 08Dec09 -Several blasts heard in central Baghdad - witnesses 
    BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - Several explosions were heard in central Baghdad on Tuesday, witnesses said.  
   There was no immediate indication of casualties. (Writing by Mohammed Abbas: Editing by Matthew Jones) 
((mohammed.abbas@reuters.com, +964790191 7035; Reuters Messaging: 
mohammed.abbas.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ VIOLENCE 
 
09:49 08Dec09 -TOLL IN BOMBINGS IN BAGHDAD RISES TO AT LEAST 62 KILLED, 105 WOUNDED - 
IRAQI POLICE  
09:51 08Dec09 -Death toll in Baghdad bombings rises to 62 - police 
    BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - The death toll from a series of car bombs in the Iraqi capital on Tuesday rose to 62, 
with 105 people wounded, police said. (Writing by Mohammed Abbas; Editing by Charles Dick) 
((michael.christie@thomsonreuters.com; +964 7901 917 030; Reuters Messaging: 
michael.christie.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ VIOLENCE/DEATHS 
 
Příloha č. 3: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Zpráva s prioritou 3 / Newsbreak 
 
Titulek:       Soud musí znovu řešit rozpuštění Komunistického svazu mládeže 
Datum vydání:  1.9. 2009 Čas vydání:    12:44 
Klíčová slova: ČR; soud; strany; KSM; správní  ID: T200909010380901 
Servis:        dbn Priorita:      3  Kategorie:     zak; pol; pod 
 
Soud musí znovu řešit rozpuštění Komunistického svazu mládeže 
 
Brno 1. září (ČTK) - Městský soud v Praze se musí znovu zabývat žalobou Komunistického svazu mládeže (KSM) 
proti rozhodnutí, jímž ministerstvo vnitra svaz rozpustilo. Na základě kasační stížnosti KSM to nařídil Nejvyšší 
správní soud. Stručné rozhodnutí bez odůvodnění zveřejnil na své úřední desce. Upozornil na to server Aktuálně.cz. 
Ministerstvo rozpustilo svaz v roce 2006 především kvůli slovům o "revolučním překonání kapitalismu" a 
"odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků" v programu KSM. V rozhodnutí o rozpuštění vnitro 
uvedlo, že sdružení vyvíjí činnost, jejímž cílem je porušovat ústavu a zákony. 
Soud dal vloni ministerstvu za pravdu. "Soud musí zdůraznit, že ochrana soukromého vlastnictví, včetně 
soukromého vlastnictví výrobních prostředků, na které ty záměry žalobce míří, jsou podstatnou náležitostí 
demokratického právního státu," řekla tehdy soudkyně Naděžda Řeháková. 
Podle KSM ale ministerstvo postupovalo v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu a s jeho právem 
vyhledávat a šířit informace a svobodně se sdružovat. 
 
tmd sap 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

70 

 

 
20:50 04Dec09 -Namibia's ruling SWAPO in landslide poll victory 
    WINDHOEK, Dec 4 (Reuters) - Namibia's ruling SWAPO party won a resounding victory in the country's 
parliamentary polls, giving it the chance to change the constitution at will, according to final results released on 
Friday.  
Results of 107 contested constituencies showed SWAPO won 75.27 percent of the vote and its nearest rival, the 
Rally for Democracy and Progress (RDP) which broke away from the ruling party in 2007, held 11.31 percent.  
Earlier on Friday, the RDP and seven other opposition parties said they will not accept the results because the vote 
contravened the country's laws.  
(Reporting by Jo-Mare Duddy)  ((marius.bosch@thomsonreuters.com; +27 11 775 3040; Reuters  Messaging: 
marius.bosch.reuters.com@reuters.net))  
(For more Africa cover visit: http://af.reuters.com -- To  comment on this story email: 
SouthAfrica.Newsroom@reuters.com)  
 Keywords: NAMIBIA ELECTIONS/RESULT  
 
Příloha č. 4: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Verze / Update 
 
Titulek:       Bagdádem otřásly výbuchy, zemřelo nejméně 90 lidí 
Datum vydání:  8.12. 2009 Čas vydání:    11:12 
Klíčová slova: Irák; násilí; 3.VERZE; FOTO  ID: T200912080284103 
Servis:        mbv  Priorita:      3  Kategorie:     pol 
 
Bagdádem otřásly výbuchy, zemřelo nejméně 90 lidí 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 
 
Aktualizovali jsme počet obětí, doplnili jsme další podrobnosti i background. 
--------------------  
Bagdád 8. prosince (ČTK) - Iráckou metropolí Bagdádem dnes ráno otřásla série výbuchů, které si vyžádaly nejméně 
90 mrtvých a více než 115 zraněných. Podle agentury AP o tom informoval činitel z místního ministerstva vnitra. 
Agentura AFP a server BBC News dokonce píší o více než stovce mrtvých a 182 zraněných. 
Podle médií šlo o tři až pět koordinovaných útoků, které byly provedeny auty naloženými trhavinou. Exploze se prý 
ozvaly v těsném sledu za sebou. Podle zpravodajské stanice CNN první výbuch nastal asi v 8:00 SEČ. 
Zasažen byl mimo jiné komplex ministerstva práce a sociálních věcí a nová budova ministerstva financí, jehož 
minulé sídlo zničila exploze v srpnu. Postiženy byly i rušné komerční oblasti města. 
Atentáty byly spáchány jen den poté, co po explozi bomby před školou ve slumu v bagdádské šíitské čtvrti Sadr City 
zahynulo sedm dětí a další desítky byly zraněny. 
Statistiky doposud ukazovaly, že v posledních 12 měsících se míra násilí v Iráku snížila. V listopadu zemřelo 88 
civilistů, což byl nejnižší počet obětí za jeden měsíc od roku 2003. 
Podle BBC ale úřady v Iráku v poslední době upozornily, že před parlamentními volbami, které se budou konat 
zřejmě v únoru, počet útoků opět vzroste. 
 
lab mik 
 
09:52 08Dec09 -UPDATE 2-Car bombs rock Iraqi capital, 62 killed 
    * Blasts reported as car bombs  
   * Target sensitive sites in heart of Iraqi capital  
   * Likely to undermine security gains ahead of polls  
    (Adds official, death toll)  
   BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - At least 62 people were killed and 105 wounded when four or more large car 
bombs shook Baghdad on Tuesday, the latest high-profile blasts apparently aimed at sensitive Iraqi government 
buildings, police said.  
   The explosions rattled buildings across the capital, and undermined a fragile sense of security ahead of an auction 
of oilfield contracts this weekend, when executives from top oil firms will fly into town, and before an election next 
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year.  
   Three people died and five were wounded in a first blast in a southern Baghdad suburb, police said.  
   Others were killed and wounded in at least three successive explosions in the city centre half an hour later, police 
said.  
   "Civilians and security personnel have definitely been kiled. We all announce more details as we have them," 
Baghdad security spokesman Major General Qassim al-Moussawi told Reuters.  
   Some police sources said there had been five explosions, two near judicial buildings, one near a university, another 
near in a central Baghdad commercial district and the earlier one in the south. Smoke billowed from at least two 
sites.  
   The blasts are the first large, high-profile explosions in Baghdad since Oct. 25, when two massive truck bombs 
killed 155 people at the justice ministry and Baghdad governorate headquarters.  
   A smaller blast, which some police officials said might have involved the accidental explosion of a hidden 
stockpile of munitions, killed seven children at a school in the Shi'ite slum of Sadr City on Monday.  
   The major bomb attacks in the heart of the Iraqi capital in October and a similar earlier attack in August marked a 
change of tactics for Iraq's stubborn insurgency.  
   Rather than stage frequent smaller-scale attacks against soft targets like marketplaces or mosques, insurgent groups 
like al Qaeda now appear to be aiming for spectacular and less frequent strikes against heavily defended government 
targets.  
   Overall violence triggered by the 2003 U.S.-led invasion has fallen dramatically. The health ministry in November 
reported the lowest monthly death toll of Iraqi civilians in 6-1/2 years. (Writing by Mohammed Abbas: Editing by 
Michael Christie) ((mohammed.abbas@reuters.com, +964 790191 7035; Reuters Messaging: 
mohammed.abbas.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ VIOLENCE/ 
 
Příloha č. 5: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Shrnutí / Wrapup 
 
Titulek:       Středočeský kraj v Londýně vydražil vzácnou knižní miniaturu 
Datum vydání:  8.12. 2009 Čas vydání:    18:22 
Klíčová slova: Británie; ČR; výtvarné; aukce; SHRNUTÍ; FOTO; VIDEO; FOTO    ID: T200912080678801 
Servis:        mes  Priorita:      3   Kategorie:     kul; bos 
 
Středočeský kraj v Londýně vydražil vzácnou knižní miniaturu 
--------------------  
Ke zpravodajství: PROFIL; FOTO ve Fotobance; VIDEO; FOTO/aktuality 
--------------------  
Londýn/Praha 8. prosince (zpravodajové ČTK) - Středočeský kraj dnes získal na aukci v Londýně vzácnou knižní 
miniaturu z 15. století zobrazující dolování stříbra v Kutné Hoře. Dílo bylo vydraženo v aukční síni Sotheby's za 
615.450 liber (zhruba 17,450.000 korun). Podle hejtmanství by se malba měla stát jedním z nejvýznamnějších 
exponátů vznikající Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. 
Zástupci ODS a KSČM ve středočeském krajském zastupitelstvu se ale k jejímu pořízení vyjadřují spíše kriticky a 
tvrdí, že při současném nedostatku financí by měl kraj investovat uvážlivěji. Vzácnou miniaturu měl podle nich 
zakoupit spíše stát.  
Podobný názor má také český kunsthistorik Jiří Fajt, který míní, že o získání této mimořádné památky mělo usilovat 
ministerstvo kultury. Miniatura totiž podle něj patří spíše do Národní knihovny nebo Knihovny Národního muzea v 
Praze než do Středočeské galerie. Ministerstvo však tvrdí, že mimořádné prostředky na podobné nákupy již byly pro 
letošek vyčerpány. Ocenilo naopak, že se v tomto případě chopil iniciativy kraj. 
Iluminace je památkou srovnatelnou s fragmentem věhlasné Dalimilovy kroniky, který ČR v dražbě získala před 
čtyřmi lety, a vznikla v nejvýznamnější české iluminátorské dílně konce 15. století. Do roku 1920 byla ve vídeňské 
soukromé sbírce; pak byla desítky let nezvěstná a známá pouze z černobílé kopie. 
Odhadní cena byla stanovena na 200.000 až 300.000 liber, tedy 5,8 až 8,7 milionu korun. Dílo bylo nakonec po 
dramatickém přihazování vydraženo za 510.000 liber, ale s přirážkou aukčního domu a daní skutečná cena činí 
615.450 liber. Hejtman David Rath (ČSSD) připustil, že výsledná částka je vyšší, než na jakou byl středočeský tým 
před aukcí připraven jít, ale neuvedl o kolik. Podle něj se ale šance získat tak vynikající dílo objeví "jednou za 100, 
200 let nebo nikdy". 
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Hejtman vyjádřil naději, že by knižní malba mohla být v ČR do Vánoc a mezi svátky by mohla být na jeden den 
mimořádně v Kutné Hoře vystavena. To však záleží na technických okolnostech a přepravě díla, která se bude nyní 
organizovat. Vydražené dílo musí být zaplaceno do jednoho měsíce. Podle Ratha bude miniatura zaplacena buď z 
přebytků letošního rozpočtu, nebo z rozpočtu na příští rok, a to z fondu pro kulturu nebo investice. V rozpočtu kraje, 
který je asi 17 miliard korun, to podle něj není zas až tak vysoká částka. 
Před aukcí se objevily pochyby o tom, zda měl kraj předem zveřejňovat svůj zájem o miniaturu. Podobně před 
čtyřmi lety vydražila česká Národní knihovna na pařížské aukci zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky za 
přibližně deset milionů korun. Také tehdy byl kritizován fakt, že stát zveřejnil nejen zájem dražit, ale také cenu, 
kterou je ochoten zaplatit, a údajně tak zvýšil výslednou cenu. Rath však dnes řekl, že záměr byl zveřejněn kvůli 
tomu, že celá věc musí "projít určitým schvalováním" a to "logicky připoutá pozornost". 
Ředitel Středočeské galerie Jan Třeštík, který iluminaci dražil, zdůraznil, že malba v budoucnu jen získá na hodnotě. 
Vložená částka by se podle něj měla postupně vrátit i na cestovním ruchu a na upomínkových předmětech z muzea, 
které získá na větší prestiži. Podle Fajta však nemůže být iluminace dlouhodobě vystavena, protože jde o velmi 
citlivou malbu na pergamenu, kterou nelze z konzervátorských důvodů dlouhodobě exponovat na přirozeném či 
umělém světle. Třeštík ale namítl, že ve světových institucích bývá zvykem, že se vystavují v podstatě jen kopie. 
Dílo by tak mohlo být uloženo v depozitáři a vystavováno jen po určitou dobu. 
Nákup díla vzbudil rozruch i mezi krajskými politiky. Podle opozičních zastupitelů za ODS jde o neuvážený krok, 
kvůli kterému budou v krajské pokladně scházet prostředky. Kriticky se k nákupu vyjádřili i někteří zástupci 
komunistů, kteří obvykle rozhodnutí menšinové krajské vlády ČSSD podporují. Šéf krajské KSČM Stanislav 
Grospič dokonce míní, že stát by od kraje mohl cennost převzít a náklady na její pořízení zaplatit. Komunisté o tom 
podle něj budou s vedením kraje určitě diskutovat. 
Rath oponuje, že podobná vzácná díla se musejí kupovat, když jsou na trhu a ne když na ně jsou peníze. Pokud by 
kraj miniaturu nekoupil, skončilo by podle hejtmana v nějaké soukromé sbírce a pro ČR by bylo již nenávratně 
ztraceno. 
 
khj ml šeb 
 
19:48 08Dec09 -WRAPUP 4-Car bombs kill 112 in coordinated Baghdad attacks 
    * Some car bombs detonated by suicide bombers  
   * Government sites targeted in heart of Iraqi capital  
   * Large-scale attacks mark change of tactics by insurgents  
    (Changes election date after pushed back one day)  
   By Suadad al-Salhy  
   BAGHDAD, Dec 8 (Reuters) - At least four car bombs killed 112 people in Baghdad on Tuesday, leaving charred 
buses and scattered body parts in a blow to the government's efforts to show it can defend Iraqis before U.S. troops 
withdraw in 2011.  
   The blasts could undermine Prime Minister Nuri al-Maliki's claims to have brought security to Iraq as he 
campaigns for a March 7 election and also rattle foreign oil executives due in Baghdad this week for an auction of 
oilfield contracts.  
   In the third coordinated attack on Baghdad in four months, bombs hit areas near justice buildings, a finance 
ministry office and a police checkpoint, symbols of government authority and all supposedly under tight security 
after earlier bombs.  
   "We had entered a shop seconds before the blast, the ceiling caved in on us, and we lost consciousness. Then I 
heard screams and sirens all around," said Mohammed Abdul Ridha, one of the 425 wounded in the series of at least 
four blasts.  
   Baghdad security spokesman Major General Qassim al-Moussawi gave a lower death toll of 63. It was not possible 
to explain the discrepancy with the figures provided by police sources.  
   The Health Ministry said it was difficult to determine the exact number because many bodies had been blown to 
pieces.  
   Smoke billowed and sirens wailed as emergency workers removed the dead in black body bags. Blood splattered 
the street next to burnt-out minibuses, police vehicles and dozens of crumpled cars at one site, where the blast left a 
huge crater.  
   Similar attacks in the past have been blamed on Sunni Islamist insurgents such as al Qaeda and the outlawed Baath 
party of executed dictator Saddam Hussein.  
   Maliki on Tuesday repeated those accusations and described the bombings as an attempt by enemies to destabilise 
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Iraq after parliament on Sunday ended an impasse over an election law, allowing national elections to be held next 
year.  
   "The timing of the cowardly terrorist attacks ... after parliament overcame the last obstacle ahead of the elections, 
confirm that the enemies of Iraq and its people aim to sow chaos in the country," Maliki said in a statement.  
   The United States strongly condemned the attacks.  
   Political analysts said the bombings were meant to shake faith in Iraq's Shi'ite Muslim-led government.  
   "There is one political motive: to show that the government has failed to provide security," said Hazim al-Nuaimi, 
a political science professor at Mustansiriya University.  
     
   NEW INSURGENT TACTIC  
   The attacks triggered uproar among Iraqi lawmakers, who lodged a formal summons for Maliki to appear before 
them in a session on Thursday, a parliamentary official said.  
   Earlier this year, Iraqi officials began removing some of the barriers that had turned many Baghdad streets into 
canyons of concrete, but the plan was stopped and security tightened after a series of high profile attacks in recent 
months.  
   Overall violence in Iraq has fallen sharply in the past two years. November's monthly civilian death toll of 88 was 
the lowest since the 2003 U.S. invasion.  
   Even so, Iraq's security forces have struggled to prevent major attacks since they started largely operating alone 
when U.S. troops pulled out of cities in June. Battling insurgents requires strong intelligence-gathering, which they 
lack.  
   A handful of U.S. soldiers were at the scene of one blast site collecting evidence, while Iraqi police looked on.  
   Tuesday's attacks were the worst in Baghdad since Oct. 25, when two truck bombs killed 155 people at the Justice 
Ministry and the Baghdad governor's offices. In August, 95 people were killed when the Finance and Foreign 
Ministries were targeted.  
   The blasts marked a change of tactics for the Sunni Islamist insurgency. Rather than frequent, smaller-scale attacks 
against soft targets such as markets, they now appear to aim for fewer but spectacular strikes against heavily guarded 
state targets.  
      
   OIL AUCTION STILL ON  
   In one attack on Tuesday, a suicide bomber blew up his vehicle in a courthouse car park after passing a checkpoint.  
   Another blast, this time from a parked car, struck a temporary building used by the Finance Ministry after its main 
premises were devastated in the August bombing.  
   A suicide bomber also detonated his car near a judicial training centre, police said.  
   The first blast of the day struck a police checkpoint in south Baghdad about 30 minutes before the other three. It, 
too, was a suicide bomber in a car packed with explosives.  
   Iraq's Oil Ministry said it would not cancel the planned tender of oilfield development contracts on Dec. 11 and 12, 
which executives from the world's main oil companies are due to attend. The deals are seen as crucial to Iraq's efforts 
to raise the cash required to rebuild after years of war and destruction. (Writing by Mohammed Abbas, additional 
reporting by Ayla Jean Yackley, Aseel Kami, Waleed Ibrahim and Ahmed Rasheed; Editing by Michael Christie and 
Noah Barkin) ((mohammed.abbas@reuters.com, +964 790191 7035; Reuters Messaging: 
mohammed.abbas.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: IRAQ/ 
 
Příloha č. 6: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Otvírák / Factors to Watch 
 
Titulek:       Sněmovna se bude zabývat situací v NKÚ a návrhy KSČM 
Datum vydání:  11.12. 2009  Čas vydání:    04:05 
Klíčová slova: ČR; sněmovna; schůze; OTVÍRÁK   ID: T200912100661301 
Servis:        dce  Priorita:      3   Kategorie:     for; pol; pod 
 
Sněmovna se bude zabývat situací v NKÚ a návrhy KSČM 
 
Praha 11. prosince (ČTK) - Sněmovna se dnes bude zabývat situací v Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ). 
Poslancům se nelíbí, že jim v úterý prezident NKÚ František Dohnal odmítl poskytnout podklady nutné pro kontrolu 
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údajných chyb v hospodaření úřadu. 
Zákonodárci budou dnes také rozhodovat o několika komunistických novelách. KSČM v nich usiluje o zrušení 
takzvaných stropů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění pro lidi s vyššími příjmy. Občanští demokraté už 
avizovali, že budou navrhovat zamítnutí těchto návrhů. 
Negativně se ODS postaví zřejmě i k dalšímu návrhu KSČM na zrušení třídenní takzvané karenční doby, kdy se 
nemocným neproplácí náhrada mzdy. Stropy i karenční dobu dlouhodobě kritizují také sociální demokraté. 
K novele zákoníku práce, která počítá se zrušením karenční doby, připojil její předkladatel Miroslav Opálka (KSČM) 
i nesouvisející paragraf o mateřské. Pokud dnes poslanci schválí tento návrh a senátoři ho nesmetou ze 
stolu, matky by v příštím roce nemusely dostat nižší mateřskou tak, jak to vyplývá z vládního úsporného balíčku.   
Jak se ale ukázalo i při středečním hlasování o rozpočtu, levice má nyní ve sněmovně šanci prosadit své návrhy. 
Na rozhodnutí poslanců dnes čeká také novela zákona o audiovizuálních mediálních službách. Pokud bude 
schválena, mohly by se v televizních filmech a seriálech brzy objevovat výrobky konkrétních značek jako reklama. 
 
hck jup 
 
07:40 20Dec09 - MIDEAST STOCKS - Factors to watch - Dec 20 
    (Adds Saudi press items)  
Dec 20 (Reuters) - Here are factors that may affect Middle East markets on Sunday. Reuters has not verified the 
press reports and does not vouch for their accuracy.  
     
   REGIONAL  
   * OPEC needs more compliance with oil targets-Libya [OIL-LY]  
   * OPEC may need to cut supply in 2010, not now [OIL]  
   * Dubai World's banks expect formal standstill request  
[DBWLD.UL]  
   * Saudi's Naimi expects no OPEC output change - paper [OIL]  
   * U.S. hails Emirates nuclear deal as model [NUC-AE]  
     
   UNITED ARAB EMIRATES  
   * Dubai considers full debt repayment  
   (www.thenational.ae)  
   * Etisalat plans further UAE expansion  
   (www.business24-7.ae)  
   * Kenya looks to UAE for tourism investments  
    (www.business24-7.ae)  
   * ThyssenKrupp says Abu Dhabi MAR preferred HSY bidder  
[TKAG.DE]  
   * Dubai seeks govt department surpluses [DBT-AE]  
   * Dubai scrambles to restore confidence [DBT-AE]  
   * UAE prices rise in Nov after four-month fall [ECI-AE]  
   * Dubai fears keep Dubai retail gold sales stagnant [AE-GOL]  
   * Dubai woes may delay UAE real estate recovery [CON-AE]  
   * Goldman ups ratings on Abu Dhabi banks, cuts Dubai [BNK-AE]  
     
  QATAR  
   * Qatar becomes major shareholder in Volkswagen [VOWG.DE]  
     
   SAUDI ARABIA  
    * The Saudi Consumer Protection Association is concerned over rising prices in the kingdom. 
(www.arabnews.com)  
    * Saudi Basic Industries Corp (SABIC) <2010.SE> signed an agreement worth 475 million riyals with the King 
Saud University to provide supervision services for a SABIC center at the university. (www.aleqt.com)  
   * Saudi Sipchem completes acetyls complex project [2310.SE]  
   * Savola will not bid for Turkish sugar plants [2050.SE]  
   * Saudi IDB eyes $850 mln sukuk in H1 2010 [DBT-SA]  
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   EGYPT  
   * Egypt to build biggest car tyre factory in Mideast  
[EG-AUT]  
     
 (Compiled by Nicolas Parasie; Gulf bureaux))  ((rania.oteifyl@thomsonreuters.com;  
dubai.newsroom@thomsonreuters.com; +971 4 391 8301)  
 Keywords: MIDEAST FACTORS  
    
Příloha č. 7: Vybraná textová zpráva ČTK – Monitor 
 
Titulek:       Reuters: Za Nigerijcův pokus o útok prý mohou studia v zahraničí 
Datum vydání:  28.12. 2009  Čas vydání:    14:41 
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Reuters: Za Nigerijcův pokus o útok prý mohou studia v zahraničí 
 
Funtua (Nigérie) 28. prosince (Reuters/ČTK) - Za krajním chováním Umara Abdul Mutallaba, který se na Boží hod 
vánoční pokusil o útok na civilní americké letadlo, může podle obyvatel jeho domovského města v severní 
Nigérii studium v zahraničí, a ne jeho severonigerijské muslimské kořeny, píše agentura Reuters. 
Třiadvacetiletý Nigerijec byl v sobotu ve Spojených státech obviněn z toho, že se pokusil vyhodit do vzduchu let 253 
společnosti Northwest Airlines z Amsterodamu do amerického Detroitu s takřka 300 lidmi na palubě. 
Syn velmi uznávaného nigerijského bankéře tak šokoval bohatou nigerijskou elitu i obyvatele převážně muslimského 
severonigerijského města Funtua, kde jeho rodina sídlí. 
Ibrahim Bello, 65letý obyvatel Funtuji, se stejně jako mnoho starších členů místní komunity domnívá, že 
Mutallabovo studium v cizině vedlo k tomu, že byl vychován mimo zvyky severní Nigérie, regionu s tradicí 
umírněného islámu s prvky súfismu. 
"Moje jediná rada smetánce je taková, aby svým dětem dovolila setkávat se s dětmi většinové společnosti tak, aby si 
osvojily některé tradiční zvyky a hodnoty, které měl sám (starý) Mutallab," řekl Bello. 
Abdul Mutallab pochází z privilegované rodiny v Nigérii, nejpočetnějším africkém státě, jehož většina 
odhadovaných 140 milionů lidí žije za méně než dva dolary na den. Jeho otec Umaru dříve tento měsíc odešel do 
penze po mimořádné kariéře ve finančnictví z postu předsedy nejstarší nigerijské banky First Bank. 
Stejně jako mnoho dětí z bohatých rodin Abdul Mutallab studoval ve školách v cizině. "Byli jsme šokováni, když 
jsme zaslechli na jedné z mezinárodních rozhlasových stanic, že Mutallabův syn je ve Spojených státech zapojený do 
terorismu," říká vrstevník útočníka Ahmed Ibrahim. "Mnoho z nás děti Mutallabů nezná, protože tady ve Funtuji 
nevyrůstaly." 
Abdul Mutallab získal vzdělání na britské škole v hlavním městě Toga Lomé, internátní škole pro cizince především 
ze západní Afriky, a pak do roku 2008 studoval inženýrství na na strojní fakultě Univerzity College London (UCL). 
Podle jednoho z jeho přátel, který ho v Londýně znal, se prý držel stranou a vždy nosil čapku na temeni hlavy, což je 
mezi nigerijskými muslimy vzácné, většinou ji nosí pouze při náboženských příležitostech.  
Podle nigerijského tisku This News mu na škole v Togu byla dána přezdívka alfa, lokálního označení islámského 
učence, údajně kvůli jeho kázání dalším studentům. Podle rodinného přítele při studiích také podnikl několik cest 
do Jemenu kvůli arabským a islámským kurzům. 
Pokud se Abdul Mutallab zradikalizoval za hranicemi Nigérie, jak mnoho jeho krajanů věří, pak to není první případ. 
Z podobně privilegovaného prostředí pocházel islámský radikál britského původu Ahmad Umar Saíd Šajch, v roce 
2002 odsouzený v Pákistánu k trestu smrti za zabití amerického novináře Daniela Pearla a kvůli podezření z účasti na 
teroristických útocích 11. září 2001. Syn velkopodnikatele s látkami Šajch chodil na nejdražší britské školy. Z 
Londýnské ekonomické školy, která je jednou z nejprestižnějších, však vypadl. 
Nigerijský převážně muslimský sever zažil několik etap náboženských nepokojů. I když někteří západní diplomaté se 
obávají, že vysoká populace a rozšířená chudoba by mohly islámský extremismus přitahovat, jeho přítomnost se v 
zemi přesvědčivě nepotvrdila  
V červenci zemřely stovky lidí v severonigerijském městě Maiduguri při střetech mezi bezpečnostními silami a 
islámskou radikální sektou Boko Haram, která požaduje rozšíření islámského práva šaría. Islámská právní věda v 
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Nigérii je však postavena na umírněné právní škole sunnitského islámu, jejímž zakladatelem byl imám Málik ibn 
Anas, a muslimští političtí i duchovní vůdci ideologii sekty Boko Haram odsoudili. 
Mladí muslimové, kteří ve Funtuji vyrostli, proto tvrdí, že to byl Mutallabův pobyt v zámoří, který je podle nich 
cizácký a jenž stojí v základech jeho extremistických názorů, nikoli nigerijský islám. "Tady jsme děti mas, o 
terorismus nevíme nic, protože naši rodiče jsou chudí. Nemají peníze na to, aby nás brali do zahraničí," říká 25letý 
student a obyvatel Funtuje Usman Mati. 
 
kne mik 
 
Příloha č. 8: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Deník / Preview 
 
Titulek:       Deník zahraničních událostí na 11. prosince 
Datum vydání:  10.12. 2009  Čas vydání:    17:08 
Klíčová slova: Deník; zahraniční; 11. prosince   ID: T200912100678201 
Servis:        mpl   Priorita:      5    Kategorie:     den 
 
Deník zahraničních událostí na 11. prosince 
------------------------------------------------------------ 
Přehled zahraničních událostí 
Ekonomické aktuality jsou označeny ES, události ze světa zábavy a životního stylu MAG 
------------------------------------------------------------ 
Všechny časy jsou uvedeny v SEČ (SELČ) 
Úplný, trvale doplňovaný a aktualizovaný přehled očekávaných událostí je klientům ČTK k dispozici v Infobance 
ČTK v Databázi událostí na adrese http://ib.ctk.cz 
 
..... Mezinárodní den hor; slaví se z rozhodnutí VS OSN z roku 2003. 
 
Brusel (Belgie) 
..... Končí summit Evropské unie. 
Stockholm 
..... Mimořádná konference předsedů parlamentů členských států EU ve Stockholmu. Za ČR předseda Poslanecké 
sněmovny Miloslav Vlček. 
Pramen: Kristýna Landová, e-mail: LandovaK@psp.cz, tel.: 257 173 010, 602 
314 887  
 
Londýn (Británie) 
ES... Index výrobních cen za listopad v Británii. 
 
Pchjongjang (Čína) 
..... Zvláštní vyslanec USA pro KLDR Stephen Bosworth navštíví Čínu. 
 
Kodaň (Dánsko) 
..... Pokračuje klimatická konference, z níž má vzejít nástupce kjótského protokolu o omezování škodlivých emisí 
oxidu uhličitého. Potrvá do 18. prosince. 
 
Paříž (Francie) 
ES... Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zveřejní měsíční zprávu o situaci na trhu s ropou. 
 
Paříž (Francie) 
MAG.. Francouzský soud rozhodne, zda se bude zabývat obviněním, že známý fotograf François-Marie Banier 
zneužil důvěry miliardářky Liliane Bettencourtové, která mu poskytla Banierovi finanční a hmotné dary v hodnotě 
zhruba miliardy eur. 
 
Budapešť (Maďarsko) 
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ES... Index spotřebitelských cen za listopad v Maďarsku. 
 
Haag (Nizozemsko) 
..... Před Mezinárodním soudním dvorem OSN (ICJ) skončí slyšení týkající se jednostranného odtržení Kosova od 
Srbska v roce 2008. Rozsudek se očekává v průběhu května 2010. 
 
Oslo (Norsko) 
MAG.. Koncert u příležitosti udílení Nobelovy ceny za mír (slavnostně předána 10. prosince). 
 
Bratislava (Slovensko) 
..... Veřejná prezentace kandidátů na post generálního ředitele Slovenského národního divadla. Akreditace: 
prezentace se mohou zúčastnit akreditovaní novináři. 
Pramen: Jozef Bednár, mluvčí ministerstva kultury, tel.: +421 259 391 112 
 
Bratislava (Slovensko) 
ES... 09:00 Statistický úřad zveřejní údaje o inflaci v listopadu. 
Pramen: www.statistics.sk 
 
Bratislava (Slovensko) 
ES... 09:00 Statistický úřad zveřejní údaje o zahraničním obchodě v říjnu. 
Pramen: www.statistics.sk 
 
Veľké Slemence (Slovensko) 
..... 07:00 Slovensko opět otevře hraniční přechody pro pěší s Ukrajinou v obcích Veľké Slemence a Ubľa. Přechody 
byly uzavřeny kvůli chřipkové epidemii na Ukrajině. 
Místo: hraniční přechody Ubľa, Veľké Slemence 
 
Pramen: http://www.government.gov.sk/ 
 
Miami (USA) 
..... Předseda ODS Mirek Topolánek se sejde na Floridě s kubánskými disidenty.  
Pramen: Tiskový mluvčí ODS Martin Kupka 
 
Pasadena (USA) 
..... 15:09 Plánované vypuštění teleskopu WISE, které chystá americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). 
 
Washington (USA) 
ES... Vývoj maloobchodního obratu za listopad v USA. 
 
Washington (USA) 
ES... Vývoj vývozních a dovozních cen za listopad v USA. 
 
Vatikán (Vatikán) 
..... Papež Benedikt XVI. přijme vietnamského prezidenta Nguyen Minh Trieta. Cílem schůzky je posílit normalizaci 
vztahů mezi touto komunistickou zemí a Vatikánem.  
 
ČTK 
 
16:30 11Dec09 -PREVIEW-Cadbury to counter Kraft with strong defence 
    * Cadbury defence document due Monday Dec. 14  
   * Cadbury to reject Kraft bid on valuation  
   * Workers lead campaign against Kraft takeover  
   * Prime Minister warns against asset stripping bid  
   By David Jones  
   LONDON, Dec 11 (Reuters) - Cadbury Plc <CBRY.L> will argue for its independence on Monday with a defence 
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document set to highlight its upbeat trading and show that its valuation is way above that of Kraft Food's <KFT.N> 
bid, analysts said on Friday.  
   The American group's hostile cash and shares offer is currently worth 725 pence, or 10 billion pounds ($16.3 
billion), against Cadbury's share price of 787p by 1415 GMT, and most analysts believe Kraft will need to pay 820p 
to 850p to win.  
   Cadbury's Chief Executive Todd Stitzer will argue his group is worth a lot more than Kraft's bid in a formal 
defence presentation, and look to focus on its upbeat prospects as a standalone high-growth-focused confectionery 
group.  
   "Until Kraft is willing to pay over 800p we cannot see how Cadbury's directors could even countenance opening 
discussions, and until 850p is offered cannot consider recommending a bid," said analyst Charlie Mills at brokers 
Credit Suisse.  
   British Prime Minister Gordon Brown gave a veiled warning to any foreign buyer who attempts to asset strip 
Cadbury and move jobs out of its home city of Birmingham, but added that his government would not oppose a 
takeover bid in principle.  
   "I think it is very important that we don't have a hostile bid for Cadbury which is an asset-stripping bid," Brown 
told local radio station Radio WM.  
   Cadbury will use its ethical credentials, play up the heritage of its chocolate and Fairtrade links to persuade 
shareholders to throw out the bid, analysts said. Stitzer has said Cadbury has cultural similarities with Hershey Co 
<HSY.N>.  
   U.S.-based Hershey and Italy's Ferrero have said they are contemplating bidding for Cadbury, while Nestle 
<NESN.VX> is said by analysts to be watching events closely.  
   Nomura analyst Alex Smith expects more details on Cadbury's margin target for 2011 and its plans beyond, and 
say it is likely to be in a strong position to argue for further savings with current support from its workers against a 
Kraft bid.  
   British and Irish workers at Cadbury will launch a "Keep Cadbury Independent" campaign on Dec. 15 at the 
group's main Bournville chocolate factory in Birmingham to fend off Kraft's bid and so avoid job losses and pay 
outs.  
    "They will focus on brand value, growth and restructuring opportunities," said one banker talking about Cadbury's 
defence.  
   Kraft has declined to raise its bid from the terms first announced on Sept. 7 with 300p in cash and the rest in new 
Kraft shares, and some analysts ponder how Kraft will push through a hostile bid with a big paper component with 
limited room to raise its bid due to its current debt position.  
   "We would question how Kraft would justify suddenly raising its offer by the 130 pence we think is needed to get 
an agreement ... True, this is a one horse race, but Kraft could still lose," said Mills.  
   Many analysts believe with Kraft agreeing a $9.2 billion loan it can raise its cash element by 100p and still 
maintain its investment grade rating for its debt.  
   "We think an 850p bid with a 400p cash element could satisfy the criteria Kraft has laid out for remaining a 
disciplined buyer," said analyst Warren Ackerman at Evolution Securities.  
   Credit Suisse's Mills says using a Cadbury price of 720p a share and consensus 2010 earnings of 41.8p puts the 
offer on 17.2 times, which barely gives any premium over peers Nestle, Unilever <ULVR.L> <UNc.AS> and 
Danone <DANO.PA>.  
   The current bid values Cadbury at around 10 times 2010 EBITDA underlying profits, similar to the three big 
European food makers, so again offers no premium, he adds.  
   In October, Cadbury at its third-quarter update looked for annual 2009 underlying sales of 5 percent in the middle 
of its medium term 4 to 6 percent target, an operating margin boost of 135 basis points over 2008's 11.9 percent and 
a good mid-teens margin by 2011, assumed by analysts to be over 15 percent.  
   Investec analyst Martin Deboo expects Cadbury will show 5 percent sales growth for 2009 but may push up its 
margin to 13.4 percent, while Nomura's Smith sees 5.2 percent and 13.6 percent.  
   After the defence document, key dates in the takeover battle will be Jan. 12 (Day 39) which is the last time 
Cadbury can publish new information, Jan. 19 (Day 46), which is the last time Kraft can raise its offer, and Feb. 2 
(Day 60), which is the last day for Kraft to obtain shareholder acceptance for its deal. (Additional reporting by 
Victoria Howley; Editing by Rupert Winchester) ($1=.6138 Pound) ((david.jones@thomsonreuters.com; +44 20 
7542 7972; Reuters Messaging: david.jones.com@reuters.net))  
 Keywords: CADBURY 
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Příloha č. 9: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters - Plán / Scenario 
 
Titulek:       Plán magazínového zpravodajství ČTK na 27. září 
Datum vydání:  27.9. 2009  Čas vydání:    10:00 
Klíčová slova: Plán; magazínový; 27. září, 10:00  ID: T200909260414801 
Servis:        dpl  Priorita:    5    Kategorie:     mag; pla 
 
Plán magazínového zpravodajství ČTK na 27. září 
----------------------------------------------------------- 
Dotazy ke zpravodajství zodpoví editoři magazínového servisu, tel. +420 222 098 309; provozní dotazy vyřídí 
dispečink ČTK, tel. č. 222 098 451, 222 098 452; ctk@mail.ctk.cz 
Vedoucí vydán: Darina Richterová 
------------------------------------------------------------ 
Všechny časy jsou uvedeny v SEČ (SELČ) 
Úplný, trvale doplňovaný a aktualizovaný přehled očekávaných událostí je klientům ČTK k dispozici v Infobance 
ČTK v Databázi událostí na adrese http://ib.ctk.cz 
 
ČR 
 
Praha 
Zjistíme, jak vypadá situace v psích útulcích. Lidé často si vozí z dovolených štěňata a pak je odloží do útulku, když 
zjistí, kolik je s nimi práce. Zpráva do 12:00.  
Klíčová slova: ČR;hobby;příroda;psi 
FOTO/ilustrační 
 
PLZEŇSKÝ 
 
Plzeň 
Jako v subtropech se může cítit pěstitel citrusů z Plzně. V jeho skleníku v Plzni - Bílé Hoře dozrávají prakticky po 
celý rok citrony, rostou zde i mandarinky, pomeranče a další plody. Zpráva má 29 řádek (cca 1200 znaků). Vydáme 
do 11:30. 
Klíčová slova: ČR;hobby;zahrádkaření;citrusy;Plzeň 
AUDIO; FOTO/aktuality 
 
Nebílovy (Plzeňsko) 
12:00 První Slavnosti jablek pořádají na zámku místní ovocné sady a správa zámku na podporu regionálního 
produktu. Slavnosti nabídnou zahájení prodeje jablek ze Sadů Nebílovy a ukázku sortimentu odrůd sadů, soutěž o 
nejlepší štrúdl, ochutnávky a prodej produktů z ovoce jako je calvados, slivovice, 
mošty, sušené ovoce, moučníky a další. 
Místo: zámek 
Klíčová slova: ČR;zábava;gastro;pěstování;památky;jablka;Nebílovy 
 
PARDUBICKÝ 
 
Osmasedmdesátiletý loutkář Jiří Šimek vyrábí loutky celý život a jeho pohádkové postavy už mají sběratelé z řady 
míst světa. Zpráva má 36 řádek (cca 2700 znaků), vyjde do 11:00. 
Klíčová slova: ČR;hobby;výtvarné;loutky;Pardubice 
FOTO/aktuality; AUDIO 
 
ÚSTECKÝ 
 
Ústí n.L. 
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Zpráva o letošní houbařské sezoně v Ústeckém kraji 
Klíčová slova: ČR;hobby;houby;Ústecký 
 
ZAHRANIČÍ 
 
Berlín (Německo) 
První turistická stezka pro naturisty bude brzy dokončena v německém pohoří Harc. 
Klíčová slova: Německo;styl;rekreace;naturismus 
AUDIO 
 
ČTK 
 
14:26 18Dec09 -SCENARIOS-What will happen at the Copenhagen climate talks? 
    Dec 18 (Reuters) - About 120 U.N. world leaders were meeting on Friday to try to overcome barriers to a new deal 
to combat climate change. Following are possible scenarios for the outcome:  
 
   WHAT'S THE STRONGEST POSSIBLE OUTCOME?  
   A few nations still want a legally binding treaty in Copenhagen but most agree it is out of reach. A legal text would 
include binding deep cuts in greenhouse gas emissions for developed nations by 2020, actions by developing nations 
to slow their rising emissions, and a package for finance and technology to help poor nations.  
    WHAT SORT OF DEAL IS MORE LIKELY?  
   World leaders would agree what they call a "politically binding" text including targets for slowing climate change 
by 2020. They would also set a deadline for transforming it into a legal text -- a draft text suggests the end of 2010. 
They might then leave and tell environment ministers to stay in Copenhagen for a day or two to work on details, such 
as transfers of green technology to poor nations or a plan to slow deforestation.  
     
   WHAT HAPPENS IF THERE IS DEADLOCK?  
   If the meeting fails, leaders could agree to suspend the negotiations and reconvene sometime in 2010 -- a similar 
deadlock happened at a U.N. session in The Hague in November 2000 that then resumed in mid-2001. The next U.N. 
meetings are set for Bonn in mid-2010 and Mexico in November 2010.  
     
   AND IF THE MEETING COLLAPSES?  
   The worst scenario -- a full breakdown in talks -- could deepen mistrust between rich and poor nations and 
undermine confidence in the U.N. system. It would probably also halt consideration by the U.S. Senate of legislation 
to cap U.S. emissions -- other nations' goals might in turn unravel.  
     
   IF THERE IS A "POLITICAL" DEAL, WHAT WOULD IT SAY?  
   One goal, in a draft considered on Friday, is to agree to limit global warming to a maximum temperature rise of 2 
Celsius above pre-industrial times. The poorest nations and small island states want a tougher ceiling of 1.5 Celsius. 
A big problem is that a temperature goal is vague and would not bind individual nations to act. The draft does not 
include another possible target -- a bit firmer but still distant -- of halving world greenhouse gas emissions by 2050. 
China and India and other developing nations have opposed such a goal in the past, saying rich nations first have to 
make far deeper cuts in their emissions by 2020.  
     
   HOW ABOUT MONEY?  
   A draft suggests a fund of $100 billion a year from 2020, raised from public and private sources, to help the poor 
cope with climate change. And it calls for fast-start cash of $10 billion a year from 2010-12.  
     
   WHAT DO RICH NATIONS HAVE TO DO?  
   They would have to set deeper cuts in greenhouse gas emissions in the years until 2020. A U.N. panel of climate  
scientists suggested in 2007 that emissions would have to fall by between 25 and 40 percent below 1990 levels by 
2020 to help avert the worst of climate change, such as more droughts, species extinctions, floods and rising seas. 
Industrialised nations' offers of cuts by 2020 so far range from about 14 to 18 percent.  
     
   HOW ABOUT DEVELOPING NATIONS?  
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   They would have to commit to a "substantial deviation" to slow the rise in their greenhouse gas emissions below 
projected growth rates by 2020, for instance by shifting to more use of solar or wind power and away from coal-fired 
power plants.  
 ((For overview of the Copenhagen talks, click [ID:nLL527527]  
   For overview of climate change stories, click [ID:nCLIMATE]  
   For overview of climate issues in graphics: [ID:nGEE5B30HD]  
   For an Interactive factbox, click on:  
http://uk.reuters.com//news/factbox?fj=20091111151536.js&fn=Climate%20Change%20conference%20in%20Den
mark%20  
   For Reuters latest environment blogs, click on: http://blogs.reuters.com/environment/ ((editing by Janet McBride,  
alister.doyle@thomsonreuters.com; +47 900 87 663; Reuters Messaging: 
rm://alister.doyle.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: CLIMATE/COPENHAGEN  
    
Příloha č. 10: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters - Souhrn / Instant View 
 
Titulek:       Souhrn ekonomických zpráv ČTK 14. listopadu 08:00 
Datum vydání:  14.11. 2009  Čas vydání:    08:00 
Klíčová slova: Souhrn; ekonomický; 08:00   ID: T200911140024101 
Servis:        epl  Priorita:      5    Kategorie:     sue; so 
 
Souhrn ekonomických zpráv ČTK 14. listopadu 08:00 
 
Soul/Londýn - Globální bankovní skupina HSBC prodá za 772,5 milionu liber (asi 22,1 miliardy Kč) své ústředí v 
moderní londýnské čtvrti Canary Wharf. Novým majitelem bude jihokorejský státní penzijní fond NPS, který chce 
letos do nákupu realit vložit asi tři miliardy dolarů. Prodej londýnského ústředí HSBC je v letošním roce na realitních 
trzích jednou z největších transakcí svého druhu. 
 
Praha - Vláda bude na pondělní schůzi schvalovat státní program na podporu projektů v oblasti úspor a využití 
obnovitelných zdrojů energie v příštím roce. Týká se projektů, které nelze financovat s použitím financí z operačních 
programů Evropské unie, tedy například malých a pilotních nebo projektů na území Prahy. 
 
Pardubice - Plánovaná rezidenční čtvrť Nová Cihelna v Pardubicích bude pro bohatší klientelu. Bydlení zde noví 
majitelé pořídí až za devět milionů korun, nejlevnější byty budou stát dva miliony. Developer se domnívá, že si 
dražší bydlení zákazníky najde, řekl v pátek novinářům Vlastimil Janák z firmy Stavconsult Projekt. 
 
ČTK 
 
09:13 11Nov09 -INSTANT VIEW 2-Czech September output falls 11.9 pct 
    PRAGUE, Nov 11 (Reuters) - Czech industrial output fell by 11.9 percent year-on-year in September, exactly in 
line with  a flash estimate released on Oct. 30, data showed on Wednesday.  
    The September drop accelerated from a 8.4 percent year-on-year fall in August and represented a seasonally  
adjusted month-on-month drop of 9.7 percent.  
    Seasonally adjusted output fell 1.4 percent month-on-month.  
    The annual drop was mainly due to a decline in the production of machinery and metal products.  
*************************************************** *************  
KEY POINTS:  
 (y/y change in pct)       Sept         Aug       Sept forecast  
 Industrial output        -11.9         -8.4        -12.0  
 Industrial sales         -16.2        -12.7          n/a  
 (Full table of data............................[ID:nPRA004846])  
      
DETAILS:  
- Overall new orders fell 13.8 percent year-on-year, and new orders from abroad decreased by 10.9 percent.  
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- Orders in the vehicle making sector rose by 5.1 percent.  
- Construction uoutput, measures by a separate index, rose 3.6 percent year-on-year in September.  
      
COMMENTARY:  
    TOMAS VOLF, ANALYST, CITCO FINANCNI TRHY:  
    "Today's numbers are the last to show this deep drop in industrial output. Last September was the last month when  
industry showed growth, of 9.6 percent.  
    "There is no reason for joy yet, mainly after September new orders dropped by 13.8 percent."  
      
MARKET REACTION:  
    Crown firmer at five-week high of 25.375 to the euro  
<EURCZK=> from 25.430 ahead of the data.  
      
BACKGROUND:  
- September foreign trade figures.................[ID:nL6542741]  
- Report on last Czech c.bank rate decision.......[ID:nL4183884]  [ID:nPRG003761] [ID:nL5208270 [ID:nL5527536] 
[ID:nPRA004836]  
  
LINKS:  
- For further details on September output and sales numbers and past data, Reuters 3000 Xtra users can click on the 
Czech Statistical Bureau's Website: http://www.czso.cz/eng/csu.nsf/kalendar/2004-pru  
  
- For LIVE Czech economic data releases, click on       <ECONCZ>  
- Instant Views on other Czech data                 [CZ/INSTANT]  
- Overview of Czech macroeconomic indicators            [CZ/ECI]  
  
- Key data releases in central Europe    [CEE-CONVERGENCE-WATCH]  
- For Czech money markets data click on                <CZKVIEW>  
- Czech money guide                                      <CZK/1>  
- Czech benchmark state bond prices                   <0#CZBMK=>  
- Czech forward money market rates                      <CZKFRA>  
 (Reporting by Jason Hovet)  ((prague.newsroom@thomsonreuters.com; +420 224 190 477; Reuters Messaging: 
jason.hovet.reuters.com@reuters.net))  
  Keywords: FINANCIAL CZECH/INDUSTRY   
 
Příloha č. 11: Vybrané textové zprávy ČTK a Reuters – Profil / Factbox 
 
Titulek:       Největší teroristické útoky v roce 2009 
Datum vydání:  8.12. 2009  Čas vydání:    10:10 
Klíčová slova: Svět; terorismus; 2009; PROFIL; FOTO  ID: T200911120394701 
Servis:        mus Priorita:      4   Kategorie:     pol; zak 
 
Největší teroristické útoky v roce 2009 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO ve Fotobance 
--------------------  
Praha 8. prosince (ČTK) - Výběr teroristických útoků ve světě v roce 2009 (s více než 20 oběťmi na životech): 
 
LEDEN 
1. - Při útoku bojovníků afghánského islamistického hnutí Taliban přišlo v provincii Hílmand o život 20 afghánských 
policistů. 
 
ÚNOR 
2. - Jednadvacet obětí z řad afghánských policistů si vyžádal útok na policejní výcvikové centrum na jihu 
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Afghánistánu. 
5. - Sebevražedný atentátník zabil u šíitské mešity ve městě Dera GhazíChán v Pákistánu 24 lidí, nejméně 40 jich 
bylo zraněno. 
13. - Sebevražedná atentátnice zabila v Iráku 40 lidí, většinou žen a dětí. Dalších asi 80 osob bylo zraněno. Terčem 
se stali šíitští poutníci. 
20. - Nejméně 30 mrtvých a 60 zraněných si vyžádal pumový útok na truchlící, kteří se sešli při pohřbu v 
severozápadním Pákistánu. 
 
BŘEZEN 
8. - Nejméně 28 lidí přišlo o život a 57 bylo zraněno při sebevražedném atentátu před policejní akademií v centru 
Bagdádu. 
10. - Třicet tři mrtvých a 55 zraněných si vyžádal sebevražedný útok ve městě Abú Ghrajb ležícím poblíž Bagdádu. 
Terčem atentátu byla delegace ministerských činitelů, vojáků a kmenových vůdců. 
27. - Nejméně 50 lidí přišlo o život a 75 dalších bylo zraněno při útoku atentátníka během modliteb v mešitě v 
Pákistánu. 
30. - Při útoku ozbrojenců na policejní výcvikové středisko ve východním Pákistánu přišly o život nejméně tři 
desítky osob. 
 
DUBEN 
5. - Při sebevražedném útoku na šíitskou mešitu jižně od Islámábádu zahynulo nejméně 22 osob. Zraněno jich bylo 
více než 50. 
6. - Šest náloží umístěných v automobilech v ulicích iráckého hlavního města zabilo nejméně 34 lidí. 
23. - Při dvou sebevražedných útocích v Iráku přišlo o život nejméně 84 lidí. Kolem pěti desítek obětí byli íránští 
poutníci. 
24. - Nejméně 65 lidí zabili a dalších přinejmenším 125 zranili dva sebevražední útočníci, kteří odpálili nálože na 
svém těle u bran šíitské svatyně v Bagdádu. 
29. - Nejméně 51 osob zahynulo při dvou pumových atentátech, které zasáhly šíitskou chudinskou čtvrť Bagdádu. 
 
KVĚTEN 
4. - Čtyřiačtyřicet lidí přišlo o život na jihovýchodě Turecka, když skupina ozbrojenců zaútočila na účastníky 
svatební oslavy. 
20. - Nejméně 40 mrtvých a přes 70 zraněných si vyžádal výbuch nálože v autě, která explodovala u restaurace v 
Bagdádu. 
27. - Při útoku na policejní stanici ve východopákistánském Láhauru, k němuž se přihlásil Taliban, zahynulo 24 lidí a 
300 bylo zraněno. 
28. - Při výbuchu nálože v šíitské mešitě jihoíránského města Záhedán zahynulo 25 lidí a 145 dalších bylo zraněno. 
 
ČERVEN 
5. - Nejméně 40 mrtvých si vyžádal výbuch bomby v mešitě v Dir Bala v odlehlé oblasti severozápadního Pákistánu. 
20. - Nejméně 72 mrtvých a přes 200 zraněných si vyžádal pumový útok u šíitské mešity Rasúl v blízkosti 
severoiráckého Kirkúku. 
24. - Při atentátu na tržišti v šíitské části Bagdádu zemřelo nejméně 72 lidí a 127 jich bylo zraněno. 
 
ČERVENEC 
9. - Nejméně 25 lidí zahynulo při pumovém útoku ve městě Muhammad Agha v provincii Lógar, kde vybuchla nálož 
v nákladním automobilu v okamžiku, kdy se k němu sjeli policisté. 
- Nejméně 52 lidí zabily a více než 80 dalších zranily bomby, které vybuchly v Bagdádu a na severu Iráku. 
Nejkrvavější byly útoky v severoiráckém Tall Afaru, kde zahynulo 38 lidí. 
 
SRPEN  
7. - Životy 47 osob si vyžádaly bombové útoky na různých místech Iráku. Například exploze bomby u šíitské mešity 
nedaleko Mosulu na severu země usmrtila 37 lidí a dalších 95 zranila. 
10. - Nejméně 50 mrtvých a asi 150 raněných si vyžádaly pumové atentáty u severoiráckého města Mosulu a v 
Bagdádu. 
13. - Dva atentátníci v severním Iráku zabili sebe a 21 dalších lidí. 
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19. - Nejméně 95 lidí přišlo o život a přes 560 osob bylo zraněno při několikanásobném bombovém útoku v 
Bagdádu. 
25. - Pumový atentát v jihoafghánském městě Kandahár si vyžádal nejméně 43 mrtvých a 66 zraněných civilistů. 
27. - Sebevražedný útočník zabil u bezpečnostního stanoviště u hlavního hraničního přechodu s Afghánistánem 
nejméně 22 pohraničních strážců, další desítky byly zraněny. 
 
ZÁŘÍ 
2. - Nejméně 23 mrtvých včetně druhého nejvýše postaveného muže afghánské špionáže si vyžádal výbuch bomby  
východně od Kábulu. 
18. - Nejméně 33 lidí zahynulo a 80 osob bylo zraněno při pumovém útoku na tržišti v severozápadním Pákistánu. 
29. - Při pumovém útoku na autobus v afghánské provincii Kandahár zahynulo nejméně 30 civilistů, z toho sedm žen 
a deset dětí. 
 
ŘÍJEN 
9. - Při pumovém útoku u hlavního tržiště v pákistánském Péšávaru zahynulo 53 lidí a více než sto jich bylo zraněno. 
12. - Při sebevražedném pumovém útoku na tržišti v okrsku Šangla v blízkosti údolí Svát v Pákistánu zahynulo 
nejméně 41 osob. 
15. - Nejméně 39 lidí zahynulo při sérii útoků proti policejním cílům, které provedli pákistánští ozbrojenci. 
18. - Při sebevražedném atentátu sunnitské povstalecké skupiny v jihovýchodním Íránu zemřelo 42 lidí. Desítky 
utrpěly zranění. 
 
25. - Nejméně 153 lidí přišlo o život a 700 osob utrpělo zranění při dvou sebevražedných útocích na vládní budovy v 
centru Bagdádu. Jedná se o nejkrvavější útok v Bagdádu za poslední dva roky. 
28. - Při útocích v Pákistánu a v Afghánistánu zahynulo více než 100 lidí. Útok na tržišti v Péšávaru na severozápadě 
Pákistánu připravil o život nejméně 91 lidí, přes 200 dalších utrpělo zranění. 
 
LISTOPAD 
2. - Nejméně 35 obětí a desítky zraněných si vyžádal sebevražedný útok před budovou banky v pákistánském městě 
Rávalpindí. 
10. - Nejméně 32 lidí zahynulo a dalších více než 100 utrpělo zranění při výbuchu nálože, která byla nastražena v 
automobilu ve městě Čarsada na severozápadě Pákistánu. 
27. - Vykolejení ruského expresu na trati Moskva-Petrohrad plného cestujících, které podle vyšetřovatelů způsobila 
exploze dosud neznámé výbušniny, si vyžádalo 26 obětí. 
 
PROSINEC 
3. - Při sebevražedném útoku v somálském Mogadišu přišlo o život 22 lidí včetně tří členů somálské přechodné 
vlády. 
4. - Při útoku na mešitu v pákistánském městě Rávalpindí zemřelo nejméně 39 lidí, dalších 75 bylo zraněno. 
 
ČTK 
 
17:26 08Dec09 -UPDATE 1-FACTBOX-Possible elements of U.S. jobs package 
    (Updates with detail)  
   Dec 8 (Reuters) - The Obama administration and Democrats in Congress are planning a range of measures aimed at 
bringing down the United States' 10 percent unemployment rate before the November 2010 congressional elections.  
   President Barack Obama unveiled some of his ideas in a speech on Tuesday. Congress could act on some of them 
in coming weeks.  
   Here are some details and background on the proposals put forward by Obama and congressional Democrats.  
     
   AID TO SMALL BUSINESS  
   Obama suggested eliminating all capital-gains taxes on new purchases of small-business stock for one year, up 
from the 75 percent exclusion passed earlier this year.  
   Obama also called for extending provisions that allow small businesses to expense up to $250,000 in qualified 
investments and deduct the cost of capital costs at an accelerated rate.  
   He also suggested eliminating fees and increasing guarantees for businesses that borrow through the U.S. Small  
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Business Administration in 2010.  
   Small businesses should also get tax cuts if they create new jobs, he said.  
    
   INFRASTRUCTURE SPENDING  
   The Interstate 35 bridge collapse in Minneapolis in 2007 highlighted the need to update crumbling infrastructure, 
from highways to levees and airports. While lawmakers have struggled to get a long-term plan in place, Congress 
approved $35 billion in February for relatively modest projects that could be completed quickly.  
   Much of that money has been spent, and state transportation officials say they have another $69 billion worth of 
"shovel ready" projects that could be ready to go when construction season begins again in April.  
   Unlike other stimulus measures, infrastructure spending is relatively non-controversial. House Republican Leader 
John Boehner says he could support another round, especially if regulatory oversight was eased.  
   Obama called for a new round of investment in ready-to-go projects, as well as a new round of grants and loans for  
larger-scale transportation projects.  
    
   WEATHERIZING BUILDINGS  
   Obama and top Democratic lawmakers have spoken favorably of a "cash for caulkers" program to encourage the 
weatherization of homes and other buildings. This would reduce energy bills, create jobs and encourage the 
development of new "green" technologies. Congress included $5 billion for such programs in its February 2009 
stimulus bill.  
   That could be accomplished through tax rebates for consumers and expanding existing programs that bolster green 
industry, Obama said.  
    
   AID TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS  
   State governments face a $144 billion budget shortfall this year, according to the National Conference of State  
Legislatures. Unlike the federal government, most are required to balance their budgets.  
   Congress provided roughly $150 billion to states in the February 2009 stimulus package to help avoid layoffs of 
police, teachers and other public employees.  
   This package is likely to include another round of state aid. Economist Mark Zandi, who has advised top 
lawmakers from both parties, recommends a total of $75 billion.  
    
  
  EXTENDING THE SOCIAL SAFETY NET  
   In normal times, jobless workers are eligible for up to 26 weeks of unemployment benefits to help them cover bills 
as they look for work. Congress has extended that limit several times since the recession began, but roughly 1 million 
workers could exhaust their benefits in January.  
   Likewise, enhanced subsidies for groceries and health insurance are scheduled to expire at the end of the year if  
Congress does not act.  
   Democratic Senator Jack Reed has proposed extending benefits through 2010, which would cost $100 billion. 
Previous extensions have been funded through a surtax on employers, but it is not clear whether Congress would 
extend that tax or find the money elsewhere.  
    
   PUBLIC-WORKS PROGRAMS  
   Congress could provide money for new public-sector jobs to clean up parks, along the lines of the Civilian 
Conservation Corps of the 1930s. Obama told USA Today he would like to keep this approach modest, along the 
lines of summer-jobs programs for teenagers.  
    
   HOW TO PAY FOR IT?  
   The U.S. government posted a record $1.4 trillion budget deficit in fiscal 2009 and this fiscal year, which ends on  
Sept. 30, 2010, is not projected to be much better. Obama has said he does not want the jobs bill to add significantly 
to the deficit, but lawmakers are wary of raising taxes or slashing spending elsewhere for fear of choking off 
economic recovery.  
   This leaves a few options:  
   * Lawmakers are currently eyeing $70 billion left over from the $700 billion Troubled Assets Relief Fund used to 
bail out banks for possible use to stimulate job creation.  



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

86 

 

   Obama said some of that money could go to the new job-creating efforts and the rest could be returned to the 
Treasury to avoid worsening the deficit.  
   Republicans want to end the TARP program entirely.  
   * Congress could impose tax increases or spending cuts that would not kick in until the economy recovers.  
   * A tax on Wall Street transactions that could raise $150 billion per year. Though this enjoys support among House  
Democrats, analysts say it is not likely to pass the Senate and the U.S. Treasury has made clear its opposition to the 
idea. (Reporting by Andy Sullivan in Washington, Editing by Eric Beech)  
 ((For the main story, click on [ID:nN08184232])) ((andy.sullivan@thomsonreuters.com; +1 202 898 8391; Reuters  
Messaging: andy.sullivan.reuters.com@reuters.net))  
Keywords: OBAMA ECONOMY/JOBS   
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Stanovisko vlády ČR k postupu ratifikace lisabonské smlouvy 
 
Praha 12. října (ČTK) - Stanovisko vlády ČR k dalšímu postupu ratifikace lisabonské smlouvy v České republice: 
 
Vláda ČR bere na vědomí stanovisko prezidenta republiky, který podmínil dokončení ratifikačního procesu 
lisabonské smlouvy poskytnutím záruky pro vyjednání obdobné výjimky pro uplatnění Listiny základních práv EU, 
jakou mají Polsko a Spojené království. 
Vláda s politováním konstatuje, že tato podmínka prezidenta republiky nebyla známa v době sjednávání lisabonské 
smlouvy, a nebyla ze strany prezidenta vznášena ani v průběhu ratifikačního procesu v Parlamentu ČR. 
Vláda konstatuje, že Listina základních práv EU nemůže působit zpětně a nemůže jakkoliv zpochybnit majetkové 
poválečné vztahy. Vláda zdůrazňuje, že Ústavní soud navíc již shledal Listinu základních práv EU v souladu s 
ústavním pořádkem České republiky. 
Vláda nicméně po důkladném posouzení všech vnitropolitických i zahraničněpolitických souvislostí deklaruje svoji 
připravenost jednat se svými evropskými partnery o možném řešení vzniklé situace. 
Vláda je k tomuto nestandardnímu kroku připravena s tím, že: 
- nepovažuje za možné znovu otevírat ratifikační proces u našich evropských partnerů, 
- postup vlády nebude zpochybněn Parlamentem ČR, který již ústavní většinou vyslovil s lisabonskou smlouvou 
souhlas, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, 
- prezident vládě poskytne jednoznačnou garanci, že pokud bude jeho podmínka splněna a Ústavní soud v 
probíhajícím řízení neshledá rozpor lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem, pak bezodkladně dokončí její 
ratifikaci. 
Vláda potvrzuje závazek ČR vyplývající ze závěrů Evropské rady z června 2009 dokončit ratifikaci lisabonské 
smlouvy tak, aby mohla vstoupit v platnost do konce letošního roku. 
 
Úřad vlády ČR 
ČTK 
 
Příloha č. 13: Vybraná textová zpráva ČTK – Tabulka 
 
Titulek:       Londýnský bílý cukr č.5-14:08, 1. září 
Datum vydání:  1.9. 2009  Čas vydání:    14:08 
Klíčová slova: Británie; komodity; cukr; 14:08; 1.9.; TABULKA  ID: T200909010483001 



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

87 

 

Servis:        ees  Priorita:      4   Kategorie:     bur; buk 
Londýnský bílý cukr č.5-14:08, 1. září 
 
měsíc poslední změna prodeje  
 
říjen 09 591,8 18,7 1  
 
prosinec 09 620,5 19,5 1  
 
(Zpracováno podle agentury Reuters) 
 
zr 
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Obama převzal v norském Oslu Nobelovu cenu za mír 
--------------------  
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; VIDEO 
 
Opravili jsme ve třetím odstavci, třetím řádku text z nesprávného "...oznámil loni v říjnu. ..." na správný "...oznámil 
letos v říjnu. ...". 
Zprávu jsme aktualizovali a doplnili po projevu prezidenta Obamy. Text jsme upravili. 
--------------------  
Oslo 10. prosince (ČTK) - Barack Obama dnes jako čtvrtý americký prezident převzal na radnici v norské metropoli 
Oslu Nobelovu cenu za mír. Získal zlatou medaili, diplom a odměnu deset milionů švédských korun (asi 25 
milionů Kč). Nobelův výbor ocenil Obamu za jeho snahu o posílení mezinárodní diplomacie a spolupráce. 
V projevu po převzetí ceny Obama uznal kontroverzi, které coby čerstvý laureát této prestižní ceny čelí. Podle svých 
slov vede národ, který je "uprostřed dvou válek" - v Iráku a v Afghánistánu. Dodal ale, že války jsou v jisté situaci 
nezbytné pro vybojování míru, který má smysl, i když cena za to je vysoká. 
 
Porota vyzdvihla Obamovu vstřícnost vůči muslimskému světu, jeho úsilí o obnovení dialogu na Blízkém východě a 
snahu o globální jaderné odzbrojení. Výbor jméno laureáta oznámil letos v říjnu. Čelil pak kritice, že ocenění nového 
amerického prezidenta bylo předčasné. 
Obama dnes před převzetím ceny řekl, že nepochybuje o tom, že jiní kandidáti by si ocenění zasloužili více než on. 
Během projevu pak uznal kontroverze, které cenu doprovázejí. "Částečně je to proto, že jsem na začátku, a nikoliv na 
konci své práce na světovém jevišti (...) Ale zřejmě nejhlubší otázka kolem mého ocenění je skutečnost, že jsem 
vrchní velitel vojsk národa, který je uprostřed dvou válek," řekl Obama. 
Prezident pak ale dodal, že války doprovázejí lidstvo od jeho prvopočátků a že některé mají opodstatnění, protože 
svět není dokonalý. "Říct, že síla je někdy nezbytná, není vzýváním cynismu - je to uznání historie a nedokonalostí 
člověka a limitů rozumu," řekl. 
Opravdový mír podle Obamy vyžaduje dodržování lidských práv a znamená také ekonomické příležitosti pro 
jednotlivce. Vyžaduje také sankce proti režimům, které porušují mezinárodní dohody, řekl americký prezident. Podle 
šéfa Nobelova výboru Thornbjörna Jaglanda si Obama konkrétně ocenění zasloužil za své snahy o jaderné 
odzbrojení či prevenci konfliktů i aktivity proti globálnímu oteplování. Uvedl, že celá Obamova agenda, kterou 
vytvořil, staví na dialogu a hledání společných řešení a je to silná iniciativa na podporu míru. 
Při slavnostním ceremoniálu na radnici Jagland znovu zdůvodňoval, proč porota cenu přiřkla právě šéfovi Bílého 
domu. Zmínil přitom jeho snahu o uzavření věznice Guantánamo i přehodnocení amerického plánu na vybudování 
protiraketové obrany ve střední Evropě, tedy v ČR a v Polsku. Tento krok podle šéfa Nobelova výboru zlepšil vztahy 
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s Ruskem a umožnil chystanou vzájemnou dohodu o snížení stavu jaderných zbraní. Jagland připomněl vizi 
bezjaderného světa, kterou Obama představil v dubnu při své návštěvě Prahy.  
Když si porota položila otázku, kdo v loňském roce učinil pro mír nejvíc, musela si odpovědět: Barack Obama, řekl 
šéf Nobelova výboru. Míní, že ocenění je "výzva do budoucna", aby nejmocnější muž světa ve svých 
aktivitách o vytvoření mezinárodního společenství pokračoval. "Ať je tato cena v budoucnu plně zasloužená," řekl 
Jagland. Dodal, že Obamova činnost je "v nejlepším duchu Alfreda Nobela". 
Prezidenta doprovází v Norsku jeho manželka Michelle. Slavnostního ceremoniálu se účastnila norská královská 
rodina, diplomaté, hudebníci i slavní herci. Na radnici v publiku nechyběl například americký herec Will Smith s 
rodinou. Sál zdobila bohatá výzdoba, na kterou prý pořadatelé použili 10.000 květin. 
Večer Obamu čeká slavnostní večeře. Na prezidentovu hlavu padla ale také kritika za to, že svůj norský pobyt 
spojený s převzetím ocenění zkrátil na minimum. 
 
ktk lab hej 
 
02:03 31Dec09 -CORRECTED-Times Square security a preview of Sept. 11 trials 
 (Deletes erroneous reference to $75 million cost of the plan in first paragraph)  
   * Similar procedures at different high-profile events  
   * Officials "hold their breath" every New Year's Eve  
    
   By Basil Katz  
   NEW YORK, Dec 30 (Reuters) - A plan to protect New Year's Eve revelers in Times Square is a template for how 
New York City will secure Manhattan during the trials of Khalid Sheikh Mohammed and other suspected Sept. 11 
plotters, police say.  
   Critics have accused the U.S. Justice Department of endangering America's most populous city by choosing to try 
Mohammed, the suspected mastermind of the Sept. 11 attacks on the United States, and four others in a lower 
Manhattan court.  
   Tens of thousands of people pack Times Square and nearby streets every year to celebrate New Year's Eve, making 
the party a potential target. Security has been particularly tight at the celebrations since the 2001 attacks that killed 
nearly 3,000 people.  
   "You have similar elements protecting Times Square that would be employed protecting the prison. We're 
concerned about similar things," police spokesman Paul Browne said, adding that a suicide car bomb was a concern 
at both sites.  
   Aggressive crowd control at Times Square had already begun on Wednesday, and an investigation of a suspicious 
vehicle led to an even larger presence of emergency vehicles and heavily armed police, who shouted at bystanders to 
move.  
   The Nasdaq stock exchange building and three nearby buildings were briefly evacuated as police used robots and 
remote cameras to examine a parked van, which turned out not to contain explosives.  
   The security scare came less than a week after a Nigerian man was arrested for attempting to blow up a U.S.-bound 
passenger jet on Christmas Day.  
   No new specific threats have been directed at New York in the past five days and plans for New Year's Eve 
security have not changed as a result of the Christmas Day incident, Police Commissioner Ray Kelly said.  
    
   PREPARING FOR CELEBRATIONS  
   If the accused Sept. 11 plotters are indicted -- a federal grand jury is weighing the evidence, according to media 
reports -- authorities have 45 days to transfer them from the U.S. military prison in Guantanamo Bay, Cuba, to the 
high-security wing of a jail adjacent to the federal court in New York.  
   U.S. Representative Peter King of New York is among those who have opposed the Justice Department plan.  
   "If you're talking about protecting New Year's Eve, that's one thing," said King, the senior Republican on the 
House of Representatives Homeland Security committee, "but all of the city becomes at risk with these trials."  
   Police securing the area around the court will employ many of the same procedures used at other big public events, 
including massing large numbers of officers to deter attacks, said Lydia Khalil of the Council on Foreign Relations.  
   New York police parked unmarked mobile units on adjacent streets and briefed surrounding hotel and business 
owners days ahead of the New Year's Eve celebrations.  
   They've also readied concrete barriers, radiation detection equipment, air testing for chemicals, rapid response and 
sniper teams, a mobile intelligence fusion center, collapsible watch towers, multiple security checkpoints and parking 
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lot checks.  
   Richard Kolko, an FBI spokesman, said the Bureau plans to set up a mobile command post nearby to monitor 
celebrations.  
   Technicians will seal sewer vanes and close off mailboxes to prevent them from being used for explosives.  
   After the Sept. 11 attacks, New York police increased routine security for New Year's Eve celebrations at Times 
Square, said Michael Sheehan, former head of counterterrorism for the New York Police Department.  
   "The threat is high, and we all hold our breath, and the ball drops and the people scatter and we've made it another 
year," Sheehan said.  
  ((Reporting by Basil Katz; Editing by Daniel Trotta and Paul Simao)) ((daniel.trotta@thomsonreuters.com; +1 646 
223 6280)) Keywords: USA SECURITY/NEWYORK 
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U.S. citizens welcome Obama's inauguration in Prague pub 
 
Prague, Jan 20 (by CTK reporter Jakub Dospiva) - A large group of English-speaking guests to the Jama restaurant 
in the city centre today emotionally celebrated the inauguration of Barack Obama as the 44th U.S. president, 
drinking beer, hugging each other and clapping hands. 
None of the guests who watched the inauguration online said he is a voter of the Republicans, whose president 
George Bush today left his office. 
Jay Jones, a square-shouldered Afro-American from Virginia who works for a U.S. geology company and has been 
living in Prague for two years, is a fan of Obama at first sight. He has Obama's picture on his shirt and baseball cap. 
 
Jay and his friends were singing "Goodbye Goodbye" when the presidential helicopter flew away with Bush for the 
last time. Jay said ll U.S. citizens expected changes. Obama definitely was the right choice, he added. 
Christine, an elegant lady from Connecticut, who now teaches English at university in Prague, said she believes the 
United States finally has hope after eight years that it will do the right things for itself and the Word or at least try to 
do them. But Christine admitted people probably expect too much from Obama. 
Along with U.S. citizens, English-speaking people from other countries took part in the celebration. 
Simon, a Briton working for a media company based in Prague, told CTK that he was proud of Obama because 
Obama is black as he is. However, Simon said he does not expect Obama to push through big changes as he did not 
believe the political system that produced Obama. 
 
kva/dr/ms 
 
Příloha č. 16: Vybraná textová zpráva Reuters – Q+A 
 
19:16 31Dec09 -Q+A-Healthcare, economy, security on Obama's 2010 agenda 
    Dec 31 (Reuters) - U.S. President Barack Obama faces a long list of challenges as he returns from his Hawaiian 
holiday and begins the new year.  
   Here are some questions and answers about Obama's agenda as he nears the end of his first year in office.  
   WHAT IS OBAMA'S MOST PRESSING CHALLENGE?  
   Obama's top priority is to cut 26-year high unemployment. He is expected to push hard on this in January, after a 
jobs summit and banker meetings in December. Growth resumed in the third quarter after the worst recession in 70 
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years, but job creation has lagged, hurting his popularity and dimming the prospects for his Democratic Party, which 
faces midterm congressional elections in November.  
   On top of a $787 billion emergency spending bill Obama signed in February, the House of Representatives 
approved a $155 billion jobs bill on Dec. 16, which the Senate is expected to consider in early 2010.  
   The U.S. Treasury says it will ask Congress to ease restrictions on a bank bailout fund called the Troubled Asset 
Relief Program, or TARP, to free around $30 billion to help the flow of credit to small businesses to encourage them 
to hire.  
      WHAT IS HAPPENING WITH HEALTHCARE REFORM?  
   Obama received a big present on Christmas Eve when the Senate passed its version of healthcare reform, his top  
legislative priority. The measure passed with no Republican support after the House version passed on Nov. 7 with 
just one Republican in favor.  
   Months of political wrangling over healthcare cost Obama support from moderates and independents wary of the 
price of overhauling the $2.5 trillion healthcare industry.  
   Obama's fellow Democrats face tough negotiations in January to reconcile the House and Senate bills, which have 
significant differences on issues such as taxes, abortion and whether to have a government-run insurance plan.  
   Republicans are determined to do everything they can to prevent Obama from signing historic healthcare 
legislation in 2010, hoping to deny the president and his Democratic colleagues a political victory ahead of the 
November congressional elections.  
   WILL THE DETROIT PLANE INCIDENT CHANGE THINGS?  
   Homeland security made an unwelcome push toward the top of Obama's agenda on Dec. 25, when an airline 
passenger tried to blow up a Detroit-bound flight with a bomb concealed in his underwear. A 23-year-old Nigerian 
man has been charged in the incident.  
   The attempted bombing posed the biggest national security test for Obama since taking office and left officials  
scrambling to explain how the suspect made it on to the plane after his father warned U.S. officials about his 
radicalism.  
   The White House's response to the Christmas Day incident was slammed by Republicans and some in the media as 
inadequate. Republicans were quick to accuse Obama and Democrats of being soft on security. Obama has criticized 
missteps by intelligence agencies and ordered a review of how they share information.    
   WILL OBAMA STILL LEAN ON BIG BANKS?  
   Obama's plan to overhaul U.S. financial regulation is inching forward but will not yield a bill for him to sign until  
late spring. The House approved on Dec. 11 its version of legislation to tighten rules to prevent a repeat of the 2008  
financial market meltdown. But the Senate Banking Committee is still debating the issue.  
   Obama in June proposed granting the Federal Reserve new powers to monitor big financial firms that could pose a  
"systemic risk" to the economy, while creating a new consumer protection agency for financial products. But many 
provisions are controversial and may be reshaped by Congress.  
    
   WILL THERE BE ANY ADVANCE ON CLIMATE?  
   After helping to broker a non-binding agreement in December among United Nations countries to curb greenhouse 
gas emissions, Obama must now turn to the Senate to push through a domestic law to cut carbon pollution at home.  
   The House already passed a bill to reduce emissions 17 percent by 2020 compared to 2005 levels, but a similar  
initiative in the Senate has stalled.  
   His efforts face opposition from many Republicans and lawmakers from states that produce coal and oil. As he 
works to battle high unemployment, opponents of a law argue it would hurt the economy and cost the United States 
jobs.  
   Obama's stewardship of the issue, expected to be a priority after healthcare reform is complete, will help determine  
whether a binding U.N. climate pact can be reached in 2010 after the December Copenhagen talks fell short.  
   WHAT ABOUT THE WARS?  
   AFGHANISTAN - With violence in Afghanistan at its highest level in years, Obama in December ordered 30,000 
more U.S. troops to the war zone to break the momentum of a resurgent Taliban. The reinforcements will bring the 
total number of U.S. soldiers in Afghanistan to about 100,000.  
   Obama's decision was complicated by flagging faith in President Hamid Karzai, whose August election victory was 
marred by fraud. The troop increase is also proving a tough sell -- with the United States struggling with record 
budget deficits and high unemployment, the public is wary of spending tens of billions more dollars on the war. 
Many Democrats also worry it could hurt them in the November election.  



Bakalářská diplomová práce                                       Základní formáty agenturních zpráv (komparace ČTK / Reuters) 

91 

 

   Obama hopes to begin bringing troops home in July 2011, but senior aides have already cautioned that this will be 
dependent on conditions on the ground.   
   IRAQ - Obama has declared that the Iraq war will end for the United States by the end of 2011, when remaining 
U.S. troops will withdraw. But a surge in bomb attacks that have killed hundreds of Iraqis and targeted government 
ministries has raised questions about Iraq's ability to combat al Qaeda and other militants before elections due in 
March. Obama is banking on saving billions of dollars from winding down U.S. operations in Iraq to help cut a 
record budget deficit and subsidize the Afghan surge.  
 (Compiled by Alister Bull, Patricia Zengerle, Ross Colvin and Jeff Mason; Editing by Eric Beech)  ((For a Reuters 
blog on the U.S. political scene, see http://blogs.reuters.com/frontrow/)) ((Reuters Washington, +1 202 898 8392; 
Reuters Messaging: patricia.zengerle.reuters.com@reuters.net))  
Keywords: OBAMA/CHALLENGES   
 
Příloha č. 17: Vybraná textová zpráva Reuters – Snap Analysis 
 
18:20 08Dec09 -SNAP ANALYSIS-Modest nod to jobs winning Obama few friends 
    By Pedro Nicolaci da Costa  
   WASHINGTON, Dec 8 (Reuters) - U.S. President Barack Obama's middle-road approach to surging 
unemployment is likely to face resistance from many quarters, with some accusing him of spending too much and 
others of doing too little.  
   In a speech on Tuesday, Obama laid out proposals to alleviate the worst job market since the early 1980s, although  
he did not outline a concrete price tag for the plan.  
   The plan includes several measures aimed at small businesses, including:  
   * Eliminating capital gains taxes for one year  
   * Providing tax deductions for businesses that hire  
   * Scrapping fees and boosting government loan guarantees  
   The president, who hosted a "jobs summit" in Washington last week, also voiced support for investments in 
infrastructure and clean energy.  
   "There are those who claim we have to choose between paying down our deficits on the one hand, and investing in 
job creation and economic growth on the other. But this is a false choice," Obama said.  
   OBAMA'S WAY  
   The modest nature of the president's proposal, which effectively proposes very little in the way of new spending,  
should make it politically palatable, particularly in a Congress controlled by his fellow Democrats.  
   Many politicians would like to be seen taking action ahead of midterm congressional elections in November 2010. 
Mounting job losses could threaten Democrats' grip on Congress.  
   However, the strategy wins him few friends outside of Washington's political middle.  
   Indeed, by looking too ardently for common ground, the president risks losing the political momentum required to 
address a labor market crisis that the Federal Reserve predicts will linger at least another three years.  
   HANDS-ON LEFT, HANDS-OFF RIGHT  
   Republicans argue the country, which faced a record $1.4 trillion deficit in the last fiscal year, is already too deeply  
in the red to spend any money on directly creating jobs. Instead, many advocate tax cuts and pro-business reforms 
they say will spur job creation.  
   "Americans are running out of patience with politicians who promise jobs, but who deliver nothing but more debt, 
higher taxes, and longer unemployment lines," said Senate Republican leader Mitch McConnell.  
   Few Americans doubt action needs to be taken. The jobless rate stood at 10 percent in November, down a bit from 
October but still at levels only seen once before in the nation's post-World War Two history. The total number of 
jobless Americans, at 15.4 million, is also near an all-time peak.  
   On the left, Obama's critics are likely to argue that the problem is simply too large to leave to a struggling private 
sector. Princeton University economist Paul Krugman argued in a recent blogpost that the effectiveness of direct 
government hiring should not be dismissed out of hand.  
   "As it is, job-creation efforts are generally indirect," he argued. "You can make a pretty good case that just 
employing a lot of people directly would be a lot more cost-effective."  
   DAUNTING TASK  
   Long-term joblessness, defined as lasting over six months, has become a pervasive problem. It climbed by 293,000 
last month alone to 5.9 million.  
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   "At issue is whether the recovery will be strong enough to create the large number of jobs that will be needed to  
materially bring down the unemployment rate," Fed Chairman Ben Bernanke said on Monday.  
   Researchers at the Economic Cycle Research Institute, a business cycle forecasting firm, put the numbers in 
perspective. For the unemployment rate to fall to its pre-recession low of 4.4 percent, they say, the U.S. economy 
would have to enjoy an uninterrupted expansion lasting until 2020.  
   "The prospects of getting 10 years of growth are very low," said Lakshman Achuthan, ECRI managing director.  
   MARKET FORCES  
   As for financial markets, the likely impact of any new measures will be minimal, and markets showed little 
immediate reaction to Obama's announcement. Since Obama decided to go with a trimmed-down jobs creation 
proposal, it should not put much downward pressure on the dollar or government bonds.  
   At the same time, the new measures are too modest to offer any significant boost to stocks, which are up some 60 
percent from their March lows but seem to be having difficulty making further strides as investors question the 
recovery's strength.  
(Reporting by Pedro Nicolaci da Costa; Editing by Eric Beech) ((For the main story on Obama's speech, click on  
[ID:nN08184232])) ((For a FACTBOX, click on [ID:nN07156812])) ((pedro.dacosta@thomsonreuters.com; +1 202 
898-8300; Reuters Messaging: pedro.dacosta.reuters.com@reuters.net))  
Keywords: USA ECONOMY/JOBS   
 
Příloha č. 18: Vybraná textová zpráva Reuters – Trade Idea 
 
12:22 16Nov09 -TRADE IDEA-Bet on Kazakh tenge gains via rouble-Unicredit 
    MOSCOW, Nov 16 (Reuters) - Unicredit suggests betting on Kazakhstan's tenge currency appreciating against the 
already rallying Russian rouble, citing relative levels in relation to oil and hints from the Kazakh central bank it may 
allow gains.  
   Kazakh central bank chairman Grigory Marchenko said last week that fundamentals were supportive for the tenge 
<KZT=> to appreciate. [ID:nLB115692]  
   Rising oil price has helped ease the economic slowdown in the central Asian country and boost its current account 
surplus.  
   Fellow energy exporter Russia has allowed the rouble to track oil prices higher by rallying 11.5 percent versus the  
dollar since the start of September <RUB=> as it moves towards a more flexible exchange rate policy.  
   Kazakhstan has so far kept the tenge in a 145-155 band versus the dollar, although the band is set to be widened 
next year.  
   "In real effective terms the tenge is back to 2007 levels. Kazakhstan has thus room for manoeuvre and can indeed 
allow higher exchange rate volatility, which can help to absorb external shocks," Unicredit analysts said in a research 
note.  
   "The Kazakh national bank may decide to catch up with the central bank of Russia, implying a need to appreciate -
- the Kazakh economy much like the Russian economy is very much resource oriented."  
   Unicredit recommended selling the rouble against the tenge via three month non-deliverable forwards (NDFs) at 
5.174 tenge and a target price at the 10-year average level of 4.7.  
   "The main risk in running this short is scope for further near-term rouble appreciation as well as no immediate 
Kazakh tenge revaluation in the first quarter of 2010," they said.  
   In February, Kazakhstan devalued the tenge by about 18 percent, following in the footsteps of currency devaluation 
in Russia and other former Soviet Union countries.  
   The rouble firmed as far as 5.26 tenge this month, according to Reuters data, its strongest in over a decade 
<RUBKZT=R>. It has gained 10 percent since the start of September and over 30 percent since the beginning of 
2009.  
(Writing by Toni Vorobyova; editing by Patrick Graham) ((antonina.vorobyova@reuters.com; Tel: +7495 7751242, 
Reuters Messaging: antonina.vorobyova.reuters.com@reuters.net))  
 Keywords: RUSSIA KAZAKHSTAN/FX   
    
Příloha č. 19: Vybraná textová zpráva Reuters – Timeline 
 
12:35 08Dec09 -TIMELINE-Deadliest bomb attacks in Iraq 
    Dec 8 (Reuters) - At least 112 people were killed and 197 wounded when four or more large car bombs shook 
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Baghdad on Tuesday, the latest high-profile blasts aimed at government buildings, police said.  
    Here is a timeline of the deadliest bomb attacks since 2007:  
    Feb. 3, 2007 - A truck bomb kills 135 people and wounds 305 at a market in the Sadriya district of central 
Baghdad.  
    March 6 - Two suicide bombers strike in Hilla, south of Baghdad, killing 105 pilgrims. Insurgents launch a total of 
12 attacks against Shi'ite pilgrims. In all, 137 pilgrims are killed and 310 are wounded.  
    March 27 - A truck bomb explodes in Tal Afar, near the Syrian border and Mosul, killing 152 people.  
    April 18 - Multiple car bombings kill 191 people around Baghdad. One car bomb near a market in the central 
Sadriya neighbourhood kills 140 people and wounds 150.  
    April 28 - A suicide car bomber kills 60 people and wounds 170 at a checkpoint in Kerbala.  
    May 13 - A suicide truck bombing in northern town of Makhmour kills 50, with 70 people wounded.  
    June 19 - A car bomb near the Khilani Shi'ite mosque in central Baghdad kills 87 people.  
    July 7 - A truck packed with explosives covered with hay blows up in a crowded market in the northern town of 
Tuz Khurmato, killing 150 people and wounding 250.  
    July 16 - Eighty-five people are killed by a suicide truck bomb in the city of Kirkuk. At least 180 are wounded.  
    Aug. 14 - At least three suicide bombers driving fuel tankers kill and wound at least 796 people in Yazidi 
residential compounds in the villages of Kahtaniya and al-Jazeera in northern Iraq near the Syrian border. Yazidis are 
members of a pre-Islamic Kurdish sect who live in northern Iraq and Syria.  
    Feb. 1, 2008 - Female bombers kill 99 people in attacks blamed on al Qaeda at two popular Baghdad pet markets, 
the city's worst attacks in six months.  
    Feb. 24 - A suicide bomber targeting pilgrims heading to one of Shi'ite Islam's holiest rites in southern Kerbala 
kills 63 people and wounds scores in Iskandariya.  
    March 6 - Two bombs explode in Baghdad's mainly Shi'ite Karrada district, killing 68 people. Another 120 were 
wounded.  
    April 15 - A car bomb kills 40 people and wounds 80 outside a provincial government headquarters in Baquba, 
capital of Diyala province. Another car bomb, believed to be driven by a suicide attacker, explodes outside a popular 
restaurant in Ramadi, capital of Anbar province, killing 13.  
    June 17 - A truck bomb blasts the al-Hurriya neighbourhood of northwestern Baghdad, killing 63 people and 
wounding 75. The U.S. military says the attack was carried out by a "special groups cell".  
    Dec. 11 - A suicide bomber detonates explosives inside a Kurdish restaurant north of Kirkuk. At least 50 people 
are killed and 109 wounded.  
    June 20, 2009 - A suicide bomber detonates a truck filled with explosives as crowds of worshippers leave the 
Shi'ite al-Rasul mosque in Taza, near Kirkuk. At least 73 people are killed and more than 250 wounded.  
    June 24 - A bomb kills 72 people at a busy market in eastern Baghdad's Sadr City. At least 127 people are 
wounded.  
    Aug. 19 - At least six blasts strike near government ministries and other targets in Baghdad killing 95 people and  
wounding 536.  
    Oct. 25 - Twin car bombs target the Justice Ministry and the Baghdad provincial government building, killing at 
least 155 people and wounding more than 500 in central Baghdad.  
    Dec. 8 - At least four car bombs explode in the Iraqi capital, near a courthouse, a judges' training centre, a Finance 
Ministry building and a police checkpoint in a district of southern Baghdad. At least 112 people are killed and 197 
wounded.  
 ((For main story please click on [ID:nGEE5B70LM]))  (Writing by David Cutler, London Editorial Reference Unit;  
editing by Andrew Dobbie  ((david.cutler@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7968; Reuters Messaging: 
david.cutler.reuters.com@reuters.net))  
  Keywords: IRAQ VIOLENCE/TOLLS 
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CTK's Business News in Brief 
 
FinMin to open tender for sale of bonds to people --server 
---------------------------------------------------------- 
Prague - Finance Minister Eduard Janota has decided to call a tender for a company to secure the sale, management 
and records of state bonds for individuals, server iHNed.cz. writes today. 
The decision was made after the announcement that the order is to go to northern Moravian IT company ADS 
Software of Sumperk without a tender. The background documents have been sent to three entities - the Central 
Securities Registry (SCP), the Prague Stock Exchange (BCPP) and ADS Software, Janota said. 
 
Janota's resignation would be negative sign for investors 
--------------------------------------------------------- 
Prague - Potential departure of Finance Minister Eduard Janota from his post would be seen negatively by investors 
and the condition of public finances would at the same time get worse, analysts polled by CTK said. 
Janota said today that he would meet Prime Minister Jan Fischer on Monday. He indicated he was thinking about 
whether to stay or to go. The reason is his disappointment about talks about the state budget for next year in the 
Chamber of Deputies. 
 
Deputies raise volume of national farm subsidies to Kc1.1bn 
----------------------------------------------------------- 
Prague - The Chamber od Deputies today raised the volume of national programmes of agricultural subsidies by 
Kc200m to Kc1.1bn in total, which is the same amount as last year. 
The government originally wanted to reduce the volume of national subsidies to Kc900m owing to cuts in the 
budget, but deputies today accepted the proposal from the agricultural committee to raise the subsidies to the original 
level. The lower house also approved a draft budget of the State Agricultural Intervention Fund (SZIF) for 2010 at 
Kc33.7bn. 
 
Czechs' spending on Christmas presents below Europe's average 
------------------------------------------------------------- 
Prague - Czechs will spend Kc6,276 on average on Christmas presents this year, while the European average is 
Kc6,850, according to an international survey of the firm GE Money Bank. 
People from all the monitored countries said they would not raise thein spending on Christmas presents this year due 
to the economic crisis. 
 
 
 
Entrepreneurs in Prague complain mainly about corruption--MSF 
------------------------------------------------------------- 
Prague - Entrepreneurs in Prague complain mainly about corruption hen assessing the entrepreneurial environment in 
the capital, according to a poll among 80 participants of a seminar on running business during economic stagnation 
organised today by the Manazersky svazovy fond (MSF) association. 
Entrepreneurs also dislike excessive paperwork when drawing money from EU funds. Most managers assessed the 
quality of entrepreneurial environment in Prague as average or above-average in the poll, but nobody described it as 
excellent. Almost one-quarter of companies' representatives consider the quality of entrepreneurial environment in 
the capital as unsatisfactory. 
 
RRTV to cooperate with Central European regulatory bodies 
--------------------------------------------------------- 
Prague - The Council for Radio and TV Broadcasting (RRTV) today signed an agreement on international 
cooperation with Central European regulatory bodies in Slovakia, Hungary, Poland, Hungary and Serbia, CTK has 
learnt. 
The agreement is to allow exchange of information and adoption of common measures regarding TV stations 
operating in several countries. "This initiative sets clear guidelines for international cooperation regarding regulation 
of radio and TV transmission," Katerina Kalistova told CTK. 
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Hyundai's management cancels all ordered overtime work 
------------------------------------------------------ 
Nosovice - The management of Hyundai car plant of Nosovice, northern Moravia, has decided to cancel all ordered 
overtime work for the rest of this year due to which the unions declared a strike alert at the plant on Monday. 
The company's spokesman Petr Vanek noted that this was just the management's decision for now and that it needed 
to be discussed with the unions. KOVO union chairman Josef Stredula reacted that this was a big progress in the 
talks. 
 
ETA unions declare strike alert, fight for wages 
------------------------------------------------ 
Hlinsko - The unions of electrical appliances producer ETA Hlinsko declared a strike alert today, dissatisfied that the 
management wants to strip employees of bonuses and eliminate the unions from wage bargaining, the unions said in 
a press release. 
Employees will continue working during the strike alert, the unions assured. According to available information, the 
company has around 250 employees. 
 
Farmers blocking dairies in protest against low milk prices 
----------------------------------------------------------- 
Mestecko Trnavka - Around fifty farmers were blocking the entrance to dairy Miltra B in the town of Mestecko 
Trnavka, eastern Bohemia, for an hour today, protesting against low purchase prices of milk. 
The same protest was held outside a dairy in Olesnice, southern Moravia. According to farmers, the situation is 
unsustainable and they have to liquidate herds. This was not their last protest, they said. Purchase prices of milk are 
around Kc6/litre, while production costs are about Kc8/litre. 
 
Amount of problems with euro at Slovak shops lower -- SOI 
 
Bratislava - The Slovak Retail Inspection Office (SOI) detected only small shortcomings as regards the euro in 
Slovak shops and services providers almost a year after the introduction of the single currency in Slovakia, according 
to SOI head Nadezda Machutova. 
SOI detected the most serious shortcomings, such as providing the conversion rate, during the first weeks after 
eurozone entry, but the amount of problems decreased rapidly in the last months. The amount of Slovaks' complaints 
about entrepreneurs' errors also fell. 
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