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Abstrakt   

Bakalářská práce na téma zobrazení Nicolase Sarkozyho ve zpravodajství ČTK v době 

českého předsednictví Evropské unii sleduje aktivity francouzského prezidenta Nicolase 

Sarkozyho v době českého předsednictví, tedy v období od 1. ledna do 30. června 2009.  

      Česká republika byla po Slovinsku teprve druhou postkomunistickou zemí, jež vedla 

evropskou sedmadvacítku. Našemu předsednictví se tedy dostávalo velkého zájmu. Česko 

však za svého předsednictví bylo zpočátku ve stínu Francie, která předsedala EU před ČR, a 

jejího prezidenta Nicolase Sarkozyho, jehož předsednictví bylo velmi ambiciózní a 

dynamické. 

Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry se zpravodajství ČTK shodovalo se 

Sarkozyho vlastnostmi. Zda korespondovalo a Nicolas Sarkozy byl skutečně zobrazen jako 

hyperaktivní a neúnavný politik, nebo byl jeho obraz jiný a zpravodajství ČTK se s jeho 

charakteristickými vlastnostmi rozcházelo.  

Druhou součástí bakalářské práce byla kvantitativní analýza všech zpráv, které 

v textovém zpravodajství ČTK o Nicolasi Sarkozym ve sledovaném období vyšly, a podrobná 

analýza jejich metadat. Ta jsou pro přehlednost vždy uvedena a sumarizována v tabulkách. 

V některých případech jsem pro lepší přehlednost uvedla i grafy. 

Ještě podrobněji vypracované grafy o vydaném množství zpráv za každý měsíc jsou 

uvedeny v příloze. 

Abstract  

Bachelor´s thesis Nicolas Sarkozy´s reflection in the news of ČTK in a period of Czech 

European Union Presidency pursues French president Nicolas Sarkozy´s activities in a period 

of Czech Presidency from 1st January to 30th June 2009. 



                                                                     

The Czech Republic was the second post-communist country after Slovenia which was 

the leader of the European Union so our Presidency received much interest. At the beginning, 

the Czech Republic as well as its Presidency was in a shadow of France which led the 

European Union before and its President Nicolas Sarkozy whose Presidency was very 

ambitious and dynamic. 

The aim of this thesis was to find out, how the news corresponded with Sarkozy´s 

qualitites. Whether the news corresponded and Nicolas Sarkozy was really portrayed as the 

hyperactive and tireless politician, or his picture was the different, and the news of ČTK did 

not correspond with his characteristic properties.

The second part of the thesis was a quantitative analysis of all news which in the text 

news of ČTK about Nicolas Sarkozy issued in the pursued period, and the detailed analysis of 

their metadata. These are always for clarity put and summarized in the tables. In some cases, I 

used graphs for better visibility. More detailed graphs of the quantity of news issued for each

month are listed in the annexe.  
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Rozsah práce: Tato bakalářská práce má s mezerami bez abstraktu a příloh celkem 83 631 
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1. Úvod

Když 1. ledna 2009 Česká republika přebírala předsednictví Evropské unii, této 

události se dostávalo mimořádného zájmu. Snad každý s napětím očekával, jak si naše země 

v řízení EU povede. Následujících šest měsíců však přineslo mnoho zvratů. Od povedeného 

začátku, kdy tehdejší premiér Mirek Topolánek úspěšně vyjednal obnovení dodávek plynu 

z Ruska do Evropy, přes dramatické svržení vlády, které mělo za následek kompletní výměnu 

politických představitelů, až po s úctou dokončené předsednictví novým premiérem Janem 

Fischerem. 

Před Českem vedla Evropskou unii Francie v čele s prezidentem Nicolasem 

Sarkozym. Sarkozy je velmi ambiciózní politik, který ani po skončení francouzského 

předsednictví nepřestal vyjednávat za EU a následně se podílel i na akcích, kterých se 

účastnila již Česká republika, jakožto řídící země sedmadvacítky. Francouzské předsednictví 

bylo později hodnoceno jako iniciativní, rozhodné a schopné.1 Na jeho konci Sarkozy 

dokonce řekl, že v době krize by Evropskou unii neměly vést malé země, zřejmě jako narážka 

na české předsednictví. 

Svou roli zde jistě sehrálo i to, že Česká republika je považována za zemi značně 

euroskeptickou, Francie naopak za silně proevropskou. 

Podle výroční zprávy ČTK z roku 2009 agentura v období českého předsednictví 

vytvořila speciální ,,evropské“ řídící a vydávací pracoviště a zahraniční redakce zavedla tzv. 

rychlé SMS zprávy pro ministerstva zahraničí a vnitra. Za rok 2009 Infobanka ČTK 

obsahovala celkem 3209 zpráv všech priorit s klíčovým slovem: předsednictví.    

Protože jsem české předsednictví pozorně sledovala a navíc mě provází zájem o 

Francii, bylo nasnadě tato témata zpracovat v bakalářské práci a zároveň je takto skloubit 

dohromady. 

V bakalářské práci jsem zkoumala jednotlivé události, které měly jakoukoliv

souvislost s Nicolasem Sarkozym v období českého předsednictví EU a jejich odraz ve 

zpravodajství České tiskové kanceláře. Sledovala jsem den po dni a mapovala, kolik takto 

tematicky vymezených zpráv ČTK vydávala, jakých událostí a témat se týkaly, jaké 

obsahovaly priority a popř. v kolika verzích vyšly.

Cílem práce je také ověřit, jak agenturní zpravodajství koresponduje s jeho uvedenými 

vlastnostmi. Zda se s nimi plně ztotožňuje, nebo pouze zčásti, nebo se s nimi zcela rozchází. 

                                                
1

Obraz českého předsednictví Evropské unii, Newton Media 2009.



                                                                     

Zmínila jsem i informace o roli prezidenta ve Francii. Francie je země 

s poloprezidentským systémem, její hlava státu tedy disponuje jinými funkcemi než např. 

český prezident, jehož funkce je především reprezentativní. 

Vzhledem k tomu, že informace zkoumám výhradně z textového zpravodajství ČTK, 

rozhodla jsem se do kapitoly 1 uvést i základní informace o agentuře. 

Informace v kapitole 2 a dvou podkapitolách jsem zpracovávala z větší části přímo 

z oficiálních stránek Elysejského paláce – sídla francouzského prezidenta, kde se jeho 

životopis nacházel. Některé informace jsem čerpala taktéž z Infobanky ČTK. 

V kapitole 3.1 a jejích podkapitolách jsem také pro přehlednost uvedla, co vše má na

starosti země, jež předsedá EU. Jaké jsou povinnosti vyplývající z této funkce, co jsou to 

priority předsednických zemí a na jakém principu funguje rotace předsedajících zemí. Popsala 

jsem i stručnou historii, jak se systém rotace postupně proměňoval, protože ne vždy fungoval 

podle pravidel, kterými se řídí dnes.

V kapitole 3.2 a následných podkapitolách jsem se soustředila na výběr událostí 

během českého předsednictví. Uváděla jsem zde události, které podle mého uvážení patřily 

k nejvýznamnějším. Jako zdroj jsem použila Infobanku ČTK, která ve svém servisu nabízela 

výběr nejdůležitějších informací během českého předsednictví. Dále jsem tyto události 

čerpala přímo z oficiálních stránek českého předsednictví, kde byl výčet nejdůležitějších 

událostí. Také jsem se soustředila na různá ministerská setkání a summity. 

Kapitola 4.2 obsahuje nejdůležitější zprávy týkající se Nicolase Sarkozyho, které se 

jakýmkoliv způsobem dotýkají českého předsednictví. Dalšími zprávami, které jsem vybírala, 

byly zprávy dokreslující Sarkozyho charakter a významné zprávy z politické oblasti. V 

závorkách jsou uváděny titulky zpráv a jejich verzí.

Vzhledem k objemu produkce a délce sledovaného období jsem se po konzultaci 

s vedoucí práce, PhDr. Ludmilou Trunečkovou, rozhodla upustit od analýzy zdrojů 

agenturních zpráv.

Přístup do Infobanky jsem měla na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. 



                                                                     

1.1 Česká tisková kancelář

Česká tisková kancelář je veřejnoprávní instituce zřízená zákonem č. 517/1992 Sb. o 

České tiskové kanceláři, jenž nabyl účinnosti 15. listopadu 1992. 

Předchůdkyní České tiskové kanceláře byla Československá tisková kancelář2, která 

vznikla v roce 1918 a až do 90. let 20. století byla státní agenturou. První zprávu agentura 

vydala 28. října 1918.

Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů. ČTK poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového 

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

úplatu poskytuje slovní a obrazové zpravodajství ostatním sdělovacím prostředkům i jiným 

právnickým a fyzickým osobám. 

ČTK má v České republice a v zahraničí zřízenou síť odboček, zpravodajů a 

spolupracovníků.4 Podle informací šéfredaktora slovního zpravodajství PhDr. Petra Holubce5

jsou v současnosti v České republice odbočky ve městech Mělník, Kladno, České 

Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec, 

Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava. Ve světě má nyní odbočky ve městech New York, 

Londýn, Brusel, Berlín, Varšava, Bratislava a Moskva. V době českého předsednictví měla 

ČTK zpravodaje ještě v Paříži a ve Vídni. ČTK taktéž odebírá zpravodajství světových 

tiskových agentur, např. kanadsko-anglické Thomson Reuters, francouzské AFP, americké 

AP, německé DPA či ruské ITAR-TASS.6

ČTK podléhá kontrolnímu orgánu, kterým je Rada tiskové kanceláře. Ta má sedm 

členů, jež volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Členové jsou voleni na 

                                                
2 Postavení a působnost ČTK před listopadem 1989 upravoval zákon č. 123/1965 Sb. (na Slovensku jej 
upravoval zákon č. 135/1965 Sb.) ČTK byla zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky, 
který československému tisku, rozhlasu, televizi, státním orgánům, zahraničním tiskovým agenturám a dalším 
odběratelům, poskytoval všestranné informace slovem i obrazem o nejvýznamnějších událostech domácích i 
zahraničních. Ve vztahu k ostatním sdělovacím prostředkům ČTK plnila úlohu centrálně řízené celostátní 
instituce, která jim za úplatu poskytovala operativní zpravodajské informace. Za činnost agentury odpovídal 
vládě ČSSR ústřední ředitel ČTK, kterého jmenovala i odvolávala vláda. Československá tisková kancelář byla 
povinna vydávat oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočit na základě zmocnění svým 
jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům. Podle § 2 (a) novely zákona č. 
310/1991 Sb. již tuto povinnost neměla, avšak měla povinnost vydávat v plném znění prohlášení ústředních 
státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. 
Tiskové agentury. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1997. 114 s. ISBN 80-7184-459-4.
3 § 2 odstavec (2) zákona 517/1992 Sb.
4 § 3 odstavec (2) zákona 517/1992 Sb.    
5 Jak píše PhDr. Petr Holubec ve svém e-mailu z 11. 5. 2011. 
6 Oficiální stránky ČTK na adrese: http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/.   



                                                                     

funkční období pěti let. Mohou být zvoleni i opětovně, ale ne na více než na dvě po sobě 

jdoucí funkční období.7

K 1. září 2010 byla do ČTK začleněna společnost Neris (funguje jako součást ČTK 

pod názvem ,,ČTK Online“), která jako jediná zprostředkovává zpravodajství ČTK na 

internetových stránkách. Neris byla vydavatelem serverů České noviny8, Sportovní noviny9 a 

Finanční noviny.10

ČTK disponuje multimediální produkcí, jež obsahuje slovní zpravodajství v českém a 

anglickém jazyce, obrazové a zvukové zpravodajství, videozpravodajství, infografiku a další 

servisy.11 Infobanka ČTK obsahuje zpravodajství v češtině, angličtině, dokumentační 

databáze, archiv všech deníků a mnoha dalších periodik vycházejících v ČR. Ve fotoarchivu

se nalézá celkem přes pět milionů fotografií. Fotobanka obsahuje více než jeden milion a dvě 

stě tisíc digitalizovaných fotografií.12 Videobanka obsahuje kompletní databázi všech 

televizních reportáží z produkce ČTK a vybrané příspěvky ze zahraničních agentur. Denně 

přibývá osm až deset videoreportáží. K 1.1. 2011 měla ČTK 313 zaměstnanců, z toho 213 

redakčních pracovníků.13   

                                                
7 § 4 odstavec (1) a (2) zákona 517/1992 Sb.
8 Dostupné na adrese http://www.ceskenoviny.cz/.
9 Dostupné na adrese http://www.sportovninoviny.cz/.
10 Dostupné na adrese http://www.financninoviny.cz/.
11 ČTK dodává svým klientům denně v průměru 700 textových zpráv, až 400 fotografií, 10 videopříspěvků a 50 
zvukových záznamů.
12 ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-246-1661-2. 
13 Oficiální stránky ČTK na adrese: http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/.



                                                                     

2. Nicolas Sarkozy

2.1 Biografie Nicolase Sarkozyho 

Nicolas Sarkozy, celým jménem Nicolas Sarkozy de Nagy Bosca, se narodil 28. ledna 

1955 v Paříži. Je šestým prezidentem tzv. V. republiky.

Sarkozy je původním povoláním právník. Práva studoval v Paříži v letech 1975 až 

1982 a po tři roky mezi lety 1979 až 1981 studoval navíc politické vědy na Institut d´études 

politiques en Paris. V roce 1978 získal magisterský titul v oblasti soukromého práva a roku 

1981 obdržel Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, tedy osvědčení o odborné 

způsobilosti v advokacii. S vyznamenáním též získal postgraduální titul politických věd.

Mezi jeho vlastnosti patří tvrdost a neústupnost. Tyto vlastnosti předvedl např. 

v listopadu 2005, kdy Francií zmítaly bouřlivé pouliční nepokoje, které se postupně přelily do

celé Francie. Především chudí přistěhovalci žijící na předměstích, mezi nimiž panovala 

vysoká nezaměstnanost, se začali bouřit a páchat násilnosti. Francouzský prezident proti 

výtržníkům zaujal tvrdý postoj, vyhlásil jim politiku nulové tolerance a nazval je ,,lúzou“. 

Tento tvrdý přístup mu v konečném důsledku přinesl nárůst jeho preferencí. 

Sarkozy byl dokonce obviňován za to, že se dopustil cenzury. Svou osobní intervencí 

totiž zajistil, aby nebyla publikována kniha o jeho druhé ženě Cécilii Ciganer-Albenizové. 14

V září 2004 Sarkozy začal usilovat o zavedení minimální daně z firemních zisků 

v Evropské unii ve snaze zabránit útěku firem z Francie do daňově výhodnějších a levnějších 

zemí Unie. Zahájil tak kampaň v nových členských zemích EU. 

O rok později, v květnu 2005, měl již Sarkozy ambice stát se prezidentem, a proto 

záměrně odmítl stát se předsedou vlády poté, co dosavadní premiér Jean-Pierre Raffarin podal 

demisi. Tuto funkci přenechal Dominiqu de Villepinovi. Sám tak zůstal ministrem vnitra a 

stále byl za jednoho z nejpopulárnějších francouzských politiků. 

Nicolas Sarkozy je potřetí ženatý. Jeho současnou manželkou je bývalá italská 

zpěvačka a modelka Carla Bruniová Sarkozyová, s níž se oženil v únoru 2008. Jeho 

předchozími manželkami byly Korsičanka Marie-Dominique Culioliová (rozvedli se v roce 

1996), se kterou má syny Pierra a Jeana, a již zmiňovaná Cécilia Ciganer-Albenizová 

(rozvedli se v říjnu 2007), s níž má syna Louise.

                                                
14 Cécilia Ciganer-Albenizová vstoupila do většího povědomí, když se v roce 2007 účastnila jednání o
propuštění pěti bulharských zdravotních sester a jednoho palestinského lékaře, kteří byli v Lybii obviněni 
z nakažení více než 400 dětí. Za to byli od roku 1999 vězněni a odsouzeni k smrti. Bývalá manželka Sarkozyho 
do Lybie odletěla a setkala se s lybijským vůdcem Muammarem Kaddáfím, aby zde vyjednávala za jejich 
propuštění. Zdroj: Oficiální stránky BBC dostupné na adrese http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6896305.stm.



                                                                     

2.2 Politická kariéra Nicolase Sarkozyho se zaměřením na 

prezidentskou funkci    

O tom, že politická kariéra Nicolase Sarkozyho je bohatá, svědčí jeho současné i 

minulé politické aktivity. Ve většině období zastával i několik funkcí najednou. Jeho kariéra

obsahovala křeslo radního, starosty, místopředsedy, předsedy, ministra a nyní i prezidenta. 

Politickou kariéru započal již ve svých 22 letech, roku 1977, kdy se stal radním města 

Neuilly-sur-Seine. O pět let později, ve svých 28 letech, se stal starostou tohoto města a byl 

jím až do roku 2002.   

Od roku 1986 do roku 1988 byl místopředsedou Generální rady zodpovědným za 

vzdělávání a kulturu v departmentu Hauts-de-Seine a poté v roce 1988 se stal poslancem

Národního shromáždění za šestý volební obvod  Hauts-de-Seine. 

Sarkozyho politická kariéra je od začátku spojena s politickou stranou Rassemblement 

pour la République (RPR15), do které vstoupil v roce 1973. V roce 1989 se stal generálním 

tajemníkem RPR zodpovědným za mládež a vzdělávání a v letech 1992 a 1993 působil jako 

náměstek generálního tajemníka RPR zodpovědným za místní pobočky.

Od dubna do října 1999 pak působil jako předseda RPR. 16

Rok nato, 3. května 2000, byl zvolen předsedou krajského výboru této strany v

departmentu Hauts-de-Seine. V dubnu 2004 byl zvolen předsedou Generální rady 

departmentu Hauts-de-Seine a v roce 2004 (konkrétně 28. listopadu) byl zvolen předsedou 

nynější UMP, na kterou se strana přejmenovala v roce 2002.

Kariéru ministra Sarkozy zahájil již v roce 1993, kdy se v březnu stal ministrem 

rozpočtu. Tuto funkci zastával do května 1995.17 V letech 1994 až 1995 byl ministrem 

komunikace. V květnu 2002 byl jmenován ministrem vnitra, vnitřní bezpečnosti a místních 

svobod ve vládě Jeana-Pierra Raffarina a v dubnu 2004 ministrem financí, hospodářství a 

průmyslu taktéž ve vládě Jeana-Pierra Raffarina. Ministrem vnitra se stal opět v červnu 2005 

                                                
15 Rassemblent pour la République (RPR, Sdružení pro republiku) je bývalá politická strana ve Francii. Vznikla 
v roce 1958 pod názvem Union pour la Nouvelle République (Svaz pro novou republiku) jako strana prosazující 
gaullismus. Na RPR se strana přejmenovala v roce 1976. Zdroj: ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky.
Vyd. 2. Praha : Libri, 1999. 562 s. ISBN 80-85783-75-3. V roce 2002 se změnila na Union pour la majorité 
présidentielle (UMP, Svaz pro prezidentskou většinu), která se později přejmenovala na Union pour un 
mouvement populaire (UMP, Svaz pro lidové hnutí). Ve straně postupně sílil proud reprezentovaný Nicolasem 
Sarkozym, který v roce 2007 vyhrál prezidentské volby a strana uspěla (i když trochu méně než se předpokládalo 
podle průzkumů) i v parlamentních volbách, když v Národním shromáždění získala pohodlnou většinu 313 
křesel z 577. Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Základní modely demokratických systémů. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomia. 2008. 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7.
16 Po dobu čtyř měsíců od června do října byl zároveň poslancem Evropského parlamentu.  
17 Ve stejném období, ale pouze do ledna 1995 zároveň působil jako mluvčí vlády Edouarda Balladura.



                                                                     

a tuto funkci vykonával až do března 2007. Z této pozice Sarkozy odstoupil kvůli kandidatuře 

na prezidenta.

Dne 22. dubna 2007 se konalo první kolo prezidentských voleb a Sarkozy v něm 

získal  31,18 % hlasů. Ve druhém kole pak získal 53,06 % hlasů. Prezidentem byl zvolen 6. 

května a stal se v pořadí šestým prezidentem páté Francouzské republiky. Do prezidentského 

úřadu nastoupil 16. května a vykonává jej dodnes.18  

Za svou dosavadní kariéru již Sarkozy čelil zřejmě své největší politické krizi v pozici 

prezidenta. V červenci 2009 na povrch vypluly informace o tom, že měl přijmout nelegální 

peníze (jednalo se o částku 150 tisíc eur) na financování své volební kampaně na jaře 2007. 

Peníze údajně pocházely od miliardářky a dědičky francouzské kosmetické firmy l´Oreál 

Liliane Bettencourtové. Sarkozy všechny informace popřel.19

2.2.1 Postavení prezidenta ve Francouzské republice 

Francie je dle Ústavy ze 4. října 1958 (přijatá za prezidenta Charlese de Gaulla) 

parlamentní demokratická republika s poloprezidentským systémem. Prezident je klíčovým a 

určujícím činitelem. Předseda vlády je spíše nevýraznou figurou. (Jeho význam stoupá 

v obdobích tzv. kohabitace – kdy prezident a předseda vlády pocházejí z opozičních 

politických stran).

Prezident republiky je volený na období 5 let v přímých všeobecných volbách. 

Počínaje funkčním obdobím 2002-2007 je délka jeho mandátu 5 let (dříve byl mandát 

sedmiletý). 

Prezident má tyto pravomoce:

 jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh rovněž členy vlády

 po konzultaci s předsedou vlády a předsedy obou komor parlamentu může 

rozpustit Národní shromáždění

 podepisuje zákony

 může podrobit referendu každý zákon týkající se organizace veřejných institucí 

nebo směřující k ratifikaci smlouvy

 v případě ohrožení státu přebírá po konzultaci s předsedou vlády, předsedy 

obou komor parlamentu a předsedou Ústavního soudu mimořádné pravomoci

                                                
18 Zpracováno z oficiálních stránek sídla francouzského prezidenta http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html
na adrese http://www.elysee.fr/president/la-presidence/le-president-de-la-republique/nicolas-sarkozy-
biographie/nicolas-sarkozy-biographie-officielle.482.html.
19 Zdroj: Infobanka ČTK.



                                                                     

 osobně řídí zasedání vlády20

Ústava z roku 1958 také definuje postavení prezidenta republiky ve čl. 5 jako arbitra

nad respektem k Ústavě, nad fungováním veřejných mocí a kontinuitou státu. Prezident je 

garantem národní nezávislosti, územní integrity a respektování dohod a smluv.   

Konkrétně dle čl. 19 prezident republiky předsedá Radě ministrů, bez kontrasignace 

vlády se také může přímo obracet k oběma komorám se svými poselstvími a může žádat nové 

projednání zákona nebo některých jeho článků; jmenuje, opět bez spolupodpisu vlády, 

prezidenta Ústavní rady a třetinu jejích členů. Má obrovské pravomoci v oblasti zahraniční a 

vojenské politiky.    

Prezident dokonce může bez jakéhokoliv schválení parlamentu vyslat vojenské 

jednotky kamkoliv na světě nebo teoreticky rozpoutat nukleární válku.21

2.3 Vztahy Česká republika – Francie 

Vzhledem k tomu, že během českého předsednictví se Nicolas Sarkozy stále 

angažoval a dále vedl některá jednání on, mezi Českem a Francií začalo vzrůstat napětí. Jaké 

jsou ale vzájemné ekonomické a kulturní vztahy těchto zemí? 

Podle Zprávy o zahraniční politice ČR za rok 200922 ministerstva zahraničních věcí 

patří Francie k nejvýznamnějším obchodním partnerům naší země. V roce 2009 podle obratu 

zahraničního obchodu zaujala za Německem, Slovenskem a Polskem 4. místo. 

Během roku 2009 čeští představitelé podnikli do Francie celkem 13 pracovních 

návštěv.

V první polovině roku 2009 pokračoval tzv. Česko-francouzský ekonomický rok, 

konaný pod záštitou předsedů vlád Mirka Topolánka a Francoise Fillona. V jeho průběhu se 

uskutečnila řada prezentací ve Francii (např. Ateliér českých výrobců hudebních nástrojů) i v 

České republice (např. série seminářů Nebojte se obchodovat s Francií). 

Ve zprávě se dále uvádí, že během roku 2009 se uskutečnila celá plejáda kulturních 

akcí. Probíhaly klubové přehlídky pro mladší posluchače (např. zahájení českého 

předsednictví koncertem skupiny Tatabojs), prezentace výtvarného a hudebního umění (např. 

                                                
20 Euroskop na adrese: http://www.euroskop.cz/528/sekce/politicky-system/.
21

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Základní modely demokratických systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomia. 
2008. 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7.
22 Ministerstvo zahraničních věcí – výroční zprávy a dokumenty na adrese: 
http://www.mzv.cz/file/496636/ZPRAVA_O_ZAHRANICNI_POLITICE_CR___2009.pdf.



                                                                     

výstavy Karel Čapek, Bohuslav Martinů, koncerty Pražské filharmonie pod vedením Kryštofa 

Mařatky, filmový festival Czech-in), veřejná projekce filmu Tobruk režiséra Václava 

Marhoula či inaugurace putovní výstavy archiválií Zrození Československa: společná cesta k 

demokratické Evropě (1914 – 1925). 

Koncem roku se podle zprávy události soustředily hlavně na připomenutí 20. výročí 

pádu železné opony v listopadu 1989. Exprezident ČR Václav Havel převzal čestný doktorát 

pařížského Institutu politických studií.



                                                                     

3. Předsednická země v kontextu ostatních orgánů EU

3.1 Pozice předsednické země v kontextu ostatních orgánů EU

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v 

Radě Evropské unie. 23 Toto předsednictví se střídá po šesti měsících. V každém kalendářním 

roce se o něj tedy dělí dvě země, jedna v první polovině roku (leden-červen) a druhá země v 

druhé polovině (červenec-prosinec). Vlastní příprava na předsednictví se zahajuje zpravidla 

dva roky před zahájením, a to jak na vnitrostátní, tak i na unijní úrovni, formou spolupráce a 

výměny informací a zkušeností s předchozími předsednickými zeměmi a s generálním 

sekretariátem Rady.24        

3.1.1 Povinnosti a úkoly předsedající země 

Být předsedající zemí znamená zvládnout jeden z nejdůležitějších a nejnáročnějších 

úkolů vyplývajícího z členství v EU. Tato úloha klade velmi vysoké nároky na celou státní 

správu státu. Každá země, která v určitém období předsedá Radě EU, má odlišnou pozici, než 

země ostatní.  

Funkce předsednictví se vyvíjely postupně a vznikaly ad hoc podle aktuálních potřeb 

Společenství. Petr Kaniok ve své publikaci Předsednictví Rady EU odkazuje na dílo Fiony 

Hayes-Renshaw a Helen Wallace, které poukazují na to, že charakter vývoje jednotlivých 

funkcí byl způsoben také soutěživostí mezi státy a jejich snahou odlišit svá předsednictví, 

případně předsednictvími malých států, které se pečlivým výkonem konkrétních funkcí 

snažily dokázat, že rovný přístup členských zemí k výkonu předsednictví má své 

opodstatnění. (Kaniok, 2008: 44)

Předsednická země usměrňuje vývoj EU podle vlastních představ, prosazuje zájmy 

jednotlivých členských zemí a ovlivňuje činnost a chod celé Unie. Díky předsednictví má 

daná země příležitost zvýšit svou prestiž a zároveň zviditelnit problematiku evropské 

integrace ve své zemi.   

                                                
23 Legislativní a výkonný orgán, který koordinuje hospodářské politiky členských států. Má rozhodovací a 
legislativní pravomoc. Zastupuje zájmy členských států EU a funguje na mezivládním principu. Skládá se z 
ministrů zodpovědných za projednávanou agendu. Jejím předsedou je vždy představitel předsednické země. Sídlí 
v Bruselu, Lucemburku a některá neformální jednání se konají v předsednické zemi. Euroskop na adrese: 
http://www.euroskop.cz/98/sekce/zakladni-informace/. 
24 Generální sekretariát zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce. Stará se o přípravu 
zasedání, vedení protokolu, tlumočnické a překladatelské služby a zveřejňování dokumentů. Spravuje rozpočet 
Rady a archívy. Euroskop na adrese: http://www.euroskop.cz/100/sekce/organy-rady-eu/.   



                                                                     

Role řídící země je organizační, zprostředkovatelská, ale také politická a 

reprezentační.25 Organizačně zajišťuje, svolává a řídí všechna zasedání Rady a jejích 

pracovních skupin, připravuje agendu těchto jednání a vybírá dle svých priorit otázky k 

diskuzi.

Předsedající země funguje i jako jakýsi vyjednavač, a to v případě, kdy mají jednotlivé 

členské státy odlišné, nebo neslučitelné názory na kontroverzní témata, o kterých se jedná. 

Země má tak za úkol usilovat a vytvářet všeobecně přijatelné kompromisy a těmi se snaží 

dospět ke shodě. Řídící země má taktéž za úkol vyjednávat se třetími zeměmi a 

mezinárodními organizacemi. Zastupuje Radu při kontaktech s ostatními institucemi EU, 

zejména s Evropskou komisí26 a Evropským parlamentem.27

Obr. č. 1: Zobrazení funkcí předsedající země. Převzato z www.euroskop.cz/gallery/42/12734-

cz_presidency.pdf. 

                                                
25 Po přijetí Lisabonské smlouvy Instituce předsednictví v Radě EU získala odlišnou podobu. Předsednická země 
je i nadále odpovědná za řízení vnitřního fungování Unie, ovšem navenek EU zastupují nově jmenovaní 
představitelé. Je jím předseda Evropské rady, jímž se stal Herman Van Rompuy, a Vysoký představitel pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, kterým se stala Catherine Ashtonová. Euroskop na adrese: 
http://www.euroskop.cz/289/sekce/o-q/.           
26 Výkonný orgán Evropské unie. Prosazuje zájmy EU jako celku a tvoří protiváhu zájmům jednotlivých 
členských států. Jako jediná může předkládat návrhy právních předpisů EU. Je strážkyní smluv, iniciátorkou 
legislativy a jakousi vládou EU. Je složená z 27 komisařů (z každé země jeden). Euroskop na adrese: 
http://www.euroskop.cz/109/sekce/zakladni-informace/. 
27 Jedna ze zakládajících institucí EU. Hlavními funkcemi jsou demokratická kontrola zákonodárného procesu a 
výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu. Sídlí ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku. Euroskop na adrese: 
http://www.euroskop.cz/92/sekce/zakladni-informace/.  

http://www.euroskop.cz/gallery/42/12734-cz_presidency.pdf


                                                                     

3.1.2 Priority předsednické země  

Na začátku svého funkčního období každá předsednická země předkládá Radě EU a 

Evropskému parlamentu své priority. Tedy program svých hlavních cílů, kterých chce během 

předsednictví dosáhnout. Zvolením priorit země zároveň určuje, které záležitosti se budou na 

zasedáních Rady EU projednávat. Priority, které si daná země určuje, většinou vycházejí 

z aktuální situace a výzev, kterým EU v daném období čelí a také z toho, co daná země 

považuje za prioritní. Své priority by také předsednická země měla korigovat dle 

předcházející a následující předsedající země tak, aby byla zachována kontinuita.28

3.1.3 Rotace předsedajících zemí 

Jak již bylo zmíněno, každých šest měsíců se předsedající země mění. Ne vždy však 

měla rotace předsednických zemí formu, jaká je v současnosti.

Instituce předsednictví byla zmíněna již v zakládající Smlouvě o ESUO29, kde je 

uvedeno, že ,,předsednictví vykonávají postupně všichni členové Rady vždy po dobu tří 

měsíců podle abecedního pořádku členských států“, tedy jejich názvů v jejich národních 

jazycích. Toto pravidlo bylo změněno  podpisem Smlouvy o EHS30, která prodloužila období 

trvání předsednictví na 6 měsíců.

Abecední princip rotace byl definitivně změněn v roce 1995 v souvislosti se vstupem 

Finska, Švédska a Rakouska do EU. Cílem nového systému rotace, jenž byl vypracován do 

roku 2006, bylo zajistit, aby v rámci trojice po sobě jdoucích států byla zastoupena vždy jedna 

velká země a aby po sobě nenásledovaly neutrální státy ani noví členové Unie. 31

Od ledna 2007 jsou předsednické země sdruženy do tzv. trií předsednictví, které 

během svého rok a půl trvajícího mandátu tvoří předsednický tým (každá ze zemí je v čele 

Rady EU šest měsíců). Země tria mají povinnost vedle svého půlročního programu předložit 

Evropskému parlamentu také program osmnáctiměsíční, který odráží cíle všech tří 

spolupracujících států a který je v platnosti po celou dobu předsednictví těchto zemí. První 

osmnáctiměsíční program vytvořily na období leden 2007 – červen 2008 Německo, 

                                                
28 Euroskop na adrese: http://www.euroskop.cz/gallery/6/1825-predsednictvi_eu.pdf. 
29 Tzv. smlouva o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli byla podepsána v Paříži 18. dubna 1951 (také tzv. 
Pařížská smlouva). Vstoupila v platnost 27. července 1952. 
30 Smlouva o zřízení Evropského hospodářského společenství byla podepsána 27. března 1957 v Římě. 
31 FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2003. 748 s. ISBN 80-7325-015-2.



                                                                     

Portugalsko a Slovinsko. V červnu 2008 byl představen program tria Francie, České republiky 

a Švédska.32

Pořadí, na jehož základě se země v předsednictví střídají, stanovila Rada pro 

všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání dne 13. prosince 2004. Pořadí bylo 

určeno až do roku 2020 a při jeho stanovení bylo dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti 

a geografické polohy.33

   

3.2 Agenda českého předsednictví (Rekapitulace hlavních 

událostí půlroku českého předsednictví)

S mottem Evropa bez bariér a s prioritami tzv.  tři ,,E“, tedy ekonomika, energetika a 

Evropa ve světě, se předsednictví ujala Česká republika ve čtvrtek 1. ledna 2009.

3.2.1 Události za měsíc leden 

Ihned 1. ledna, v den, kdy Česku začalo půlroční předsednictví, začala Česká 

republika řešit situaci na Blízkém východě. Vypukl zde nový izraelsko-palestinský konflikt. 

Ten začal po půlročním příměří mezi teroristickým hnutím Hamas a Izraelem a poté, co 

Hamas, ovládající pásmo Gazy, na Izrael vyslal několik stovek raket. Židovský stát 

zareagoval nálety. Na Blízký východ vyrazila řešit vzniklou situaci mise EU v čele s 

ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Ve stejnou dobu však na místo vyrazil i 

Nicolas Sarkozy. 

Velkou lednovou událostí byla tzv. plynová krize, kdy v noci na 7. ledna Rusko 

zastavilo dodávky plynu do Evropy. Podle Ruska plyn určený Evropě spotřebovávala 

Ukrajina. Bez plynu se tak ocitly některé země EU včetně České republiky. Rusko si poté 

stanovilo podmínku, podle které dodávky obnoví pouze pod dohledem mezinárodních 

pozorovatelů. Na 8. ledna tak české předsednictví svolalo do Bruselu mimořádnou schůzi šéfů 

ruské společnosti Gazprom, ukrajinské Naftogaz a Evropské komise. Jednání o obnovení 

dodávek plynu však zkrachovala. O dva dny později české předsednictví opět svolalo do 

Bruselu mimořádnou schůzi ministrů energetiky zemí EU. Rusko a Ukrajina zde podepsaly 

smlouvu o monitorování dodávek.34

                                                
32 Euroskop na adrese: http://www.euroskop.cz/289/sekce/o-q/.
33 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna. Evropská unie. Vyd. 1. Opava : Optys, 2008. 94 s. ISBN 978-80-85819-70-0. 
34 Jednu smlouvu podepsali již 11. ledna, Ukrajina k ní však doplnila deklaraci, a proto Rusko dohodu prohlásilo 
za neplatnou.  



                                                                     

Večer 7. ledna bylo v Národním divadle v Praze české předsednictví slavnostně 

zahájeno. Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra zde od francouzského 

státního tajemníka pro evropské záležitosti Bruna Le Maiera převzal štafetu v podobě 

evropské vlajky. 

Dne 12. ledna byla v budově Rady EU v Bruselu odhalena prezentace českého 

předsednictví, plastika nazvaná Entropa. Ta symbolizovala 27 zemí EU a vyvolala velmi 

rozporuplné reakce. Jednotlivé země zde totiž byly mnohdy zobrazeny velmi urážlivě. 

Vicepremiér pro evropské záležitosti Vondra se pak s autorem díla Davidem Černým za dílo 

omluvili. 

Premiér Mirek Topolánek 14. ledna v Evropském parlamentu představoval české 

priority. 

Hlavní události Místo konání Datum

Setkání vlády ČR s Evropskou komisí Praha 07.01.2009

Neformální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti Praha 08.01.2009

Mimořádné zasedání Rady pro energetiku Brusel 12.01.2009

Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci Praha 15.-16.01.2009  

Rada pro zemědělství a rybářství Brusel 19.01.2009

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Brusel 20.01.2009

Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci Luhačovice 22.-24.01.2009

Neformální zasedání ministrů obchodu Brusel 25.01.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 26.-27.01.2009

Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci Praha 29.-30.01.2009

Tab. č. 1: Přehled nejdůležitějších událostí za leden 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/. 

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů EU – Jižní Afrika Kapské město 16.01.2009

Zasedání ministrů EU – Srbsko Brusel 26.01.2009

Zasedání ministrů EU – Bělorusko Brusel 27.01.2009

Zasedání ministrů EU – Afghánistán Praha 28.01.2009

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

Tab. č. 2: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími zeměmi) za leden 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/.

3.2.2 Události za měsíc únor 

Únor byl hlavně poznamenán výrokem Nicolase Sarkozyho o výrobě francouzských 

aut v zahraničí. Podle něj nebylo ospravedlnitelné, aby se auta domácích značek vyráběla 

např. v ČR, a poté se prodávala ve Francii. Přál by si tak přesunout výrobu automobilů zpět 

do Francie, a to kvůli záchraně francouzských pracovních míst. Toto vyjádření pak vyvolalo 

mediální přestřelku mezi Sarkozym a českým premiérem Mirkem Topolánkem. Sarkozy 

později o přestěhování některých montážních linek zpět do Francie přestal usilovat. 

Dne 23. února francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner oznámil, že se bude 

nejméně dvakrát týdně scházet s českým protějškem Karlem Schwarzenbergem, aby předešli 

případným nedorozuměním mezi ČR a Francií. 

Na neformálním zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky 5. února se ministři 

shodli, že cíle, které stanovují potřebnou kapacitu školek a jeslí, které si dala Unie před sedmi 

lety, se měnit nebudou. 

Na dvoudenní návštěvu Kazachstánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu se 12. a 13. 

února vydal premiér Topolánek. Hlavním tématem jednání byla energetika a plány dodávek 

zemního plynu ze střední Asie do Evropy, které mají snížit závislost EU na ruském plynu. 

Poslanecká sněmovna 18. února schválila Lisabonskou smlouvu, která reformuje 

fungování EU.  

O den později, 19. února, měl prezident Václav Klaus projev v Evropském 

parlamentu, kde zkritizoval současnou podobu Unie. Řekl například, že ekonomický systém 

EU je systém potlačovaného trhu a nepřetržitého posilování centrálního řízení ekonomiky. Na 

protest proti Klausově kritice někteří zákonodárci opustili jednací sál. Premiér Topolánek 

k tomu uvedl, že ,,podepíše každou větu“, kterou tu prezident vyslovil.

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

Hlavní události Místo konání Datum

Neformální zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky Praha 04.-05.02.2009

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Brusel 10.02.2009

Rada pro vzdělávání, mládež a kulturu Brusel 16.02.2009

Rada pro energetiku Brusel 19.02.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 23.-24.02.2009

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci Brusel 26.-27.02.2009

Tab. č. 3: Přehled nejdůležitějších událostí za únor 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/.

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů EU – Ukrajina Praha 05.02.2009

Zasedání ministrů EU – Rusko Moskva 11.02.2009

Zasedání Rady pro přidružení EU – Libanon Brusel 23.02.2009

Zasedání ministrů EU – Albánie Brusel 24.02.2009

Tab. č. 4: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími zeměmi) za únor 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/. 

3.2.3 Události za měsíc březen 

Březen byl poznamenán zcela zásadní událostí. Opozice spolu se čtyřmi koaličními 

poslanci35 vyslovila vládě nedůvěru. Koaliční vláda Mirka Topolánka hlasování o nedůvěře 

neustála a 24. března zhruba po dvou letech padla. Demisi vláda podala 26. března.36

O den později Topolánek na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku ujišťoval, že 

nynější česká vládní krize chod českého předsednictví EU neohrozí.37 Na zasedání také řekl, 

že očekávaný pražský dubnový summit EU-USA, bude důležitý, nicméně varoval před 

,,přehnanými očekáváními“. Do paměti se taktéž dostalo jeho ostré zkritizování amerických 

opatření pro boj s finanční krizí, která označil za cestu do pekel. 

V Praze se konal ve dnech 5. a 6. března Evropský summit regionů a měst. Zástupci 

250 regionů a měst z celé EU probírali dopad ekonomické krize na regiony.

                                                
35 Vlastimilem Tlustým, Janem Schwippelem, Olgou Zubovou a Věrou Jakubkovou.
36 Jednou z podmínek prezidenta Klause pro jmenování vlády nové bylo mimo jiné to, že české předsednictví by 
měla vykonávat vláda s jistým mandátem. Zpočátku se předpokládalo, že předsednictví dokončí vláda v demisi.
37 V úvodu svého vystoupení tvrdě zkritizoval české sociální demokraty, kteří hlasování o nedůvěře vyvolali. 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/
http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

V Praze na Energetickém kongresu 10. března premiér Topolánek uvedl, že 

budoucnost české energetiky musí být spojena s energetikou jadernou. Česko by také mělo 

využívat domácí zdroje uhlí nebo vodní elektrárny. Téhož dne Topolánek odletěl na 

dvoudenní návštěvu Makedonie a Černé hory, aby zde podpořil snahy těchto zemí o vstup do 

EU.

Taktéž 10. března přes 350 českých radnic vyvěsilo tibetskou vlajku k 50. výročí 

protičínského povstání v Tibetu. K této akci se přidali i např. tehdejší předseda Strany 

zelených Martin Bursík či tehdejší místopředseda strany Ondřej Liška. Spekulace, zda by tato 

akce mohla ohrozit konání květnového summitu EU s Čínou, který organizuje české 

předsednictví, však ministerstvo zahraničí odmítlo. 

O vojenských operacích pod vlajkou EU a o spolupráci mezi Unií a NATO se jednalo 

na neformálním setkání ministrů obrany členských zemí. Konference se konala k 10. výročí 

vstupu Česka do NATO. Premiér Topolánek zde vyjádřil nutnost spolupráce aliance s EU 

tváří v tvář aktuálním problémům i novým hrozbám.

Vicepremiér Alexandr Vondra jménem předsednictví Česka EU 18. března vyzval 

v Evropském parlamentu členské země k vytvoření jednotné platformy, která by koordinovala 

výzkum totalitních režimů. Dále se zde diskutovalo o zločinech komunismu a o tom, jak se 

jednotlivé postkomunistické země včetně ČR za 20 let vyrovnaly s dědictvím totality.

Dále se konalo např. neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, které začalo 27. 

března v Hluboké nad Vltavou. Hlavními tématy byla problematika Blízkého východu, 

stabilizace situace v Afghánistánu a další možné rozšíření EU. Ministr zahraničí Karel 

Schwarzenberg prohlásil, že EU podporuje české předsednictví i po pádu vlády. 

Hlavní události Místo konání Datum

Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád k finanční a
ekonomické krizi

Brusel 01.03.2009

Rada pro životní prostředí Brusel 02.03.2009

Rada pro konkurenceschopnost Brusel 05.-06.03.2009

Rada pro zaměstnanost a sociální věci Brusel 09.03.2009

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Brusel 10.03.2009

Neformální zasedání ministrů obrany Praha 12.-13.03.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 16.-17.03.2009

Neformální zasedání ministrů pro vzdělávání Praha 22.-23.03.2009



                                                                     

Rada pro zemědělství a rybářství Brusel 23.-24.03.2009

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí Hluboká nad

Vltavou

27.-28.03.2009

Rada pro dopravu Brusel 30.03.2009

Rada pro telekomunikace Brusel 31.03.2009

Tab. č. 5: Přehled nejdůležitějších událostí za březen 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/.

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů zahraničních věcí EU – USA Brusel 06.03.2009

Zasedání ministrů EU – Pákistán Praha 13.03.2009

Zasedání ministrů EU – Černá Hora Brusel 16.03.2009

Zasedání ministrů EU – OBSE38 Brusel 17.03.2009

Setkání ministra vnitra ČR a místopředsedy EK J. Manuela 

Barrosa s novou americkou administrativou

Washington 15.-17.03.2009

Zasedání ministrů EU – IGAD39 Brusel 31.03.2009

Tab. č. 6: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími zeměmi) za březen 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/. 

3.2.4 Události za měsíc duben  

Především regulací finančního sektoru, která by zabránila opakování ekonomické 

krize, se ministři zabývali na jednání ministrů pro finanční záležitosti 3. a 4. dubna v Praze. 

Jedna z nejdůležitějších událostí českého předsednictví Radě EU se konala právě 

v dubnu. 4. dubna začal v Praze dvoudenní summit EU-USA, na který zavítal americký 

prezident Barack Obama. Ten se setkal s prezidentem Václavem Klausem i s exprezidentem 

Václavem Havlem. Jednal i s premiérem Mirkem Topolánkem, kterého doprovázeli šéf české 

diplomacie Karel Schwarzenberg, vicepremiér Martin Bursík a ministr financí Miroslav 

Kalousek. Na Hradčanském náměstí si více než 10 tisíc lidí poslechlo Obamův očekávaný 

                                                
38 Organization for Security and Co-operation in Europe; Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 
Sdružuje 56 států. Zdroj: http://www.osce.org/.
39 The Intergovernmental Authority on Development; Mezinárodní orgán pro rozvoj, regionální organizace 
východoafrických států, která má za cíl vytvářet hospodářský rozvoj a prevence důsledků sucha. Zdroj: oficiální 
stránky IGAD na adrese http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=153.

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/
http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

projev, ve kterém nastínil vizi světa bez jaderných zbraní. Zdůraznil také význam společného 

nasazení v Afghánistánu. Druhý den se v pražském Kongresovém centru konala vrcholná 

schůzka EU a USA. Jednali zde prezident Barack Obama, premiéři a prezidenti členských 

států EU. Obama vyzval Unii k přijetí vězňů z americké základny Guantánamo a podpořil 

členství Turecka v EU. Důrazně také podpořil silnou a jednotnou Evropu. 

V Praze se také konala dvoudenní konference Evropa přátelská dětem. Skončila 

s doporučeními, že by státy EU měly mít svého veřejného ochránce dětských práv a zákon 

zakazující tělesné trestání dětí. 

Dne 9. dubna prezident Klaus jmenoval nového premiéra, a to předsedu Českého 

statistického úřadu Jana Fischera.   

Ministři životního prostředí zemí EU se na svém zasedání v Praze 14. a 15. dubna 

vyslovili pro koordinaci opatření proti dopadům klimatických změn. 

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg jel na pracovní návštěvu Běloruska. Jménem 

předsednictví pozval Bělorusko na summit věnovaný tzv. východnímu partnerství. Český 

prezident Klaus však avizoval, že pokud běloruský prezident Alexandr Lukašenko přijede do 

ČR, nepřijme ho. 

Dne 20. dubna Česko opustilo světovou konferenci OSN proti rasismu, xenofobii a 

další intoleranci konanou v Ženevě. Důvodem pro vystoupení byl projev íránského prezidenta 

Mahmúda Ahmadínežáda, který označil izraelskou vládu za ,,rasistickou“. Francouzský 

prezident Sarkozy ihned vyzval EU, aby prokázala ,,extrémní ráznost“.

České předsednictví EU s Evropským parlamentem předběžně dosáhlo dohody na 

směrnici o kapitálové přiměřenosti, která zpřísňuje unijní pravidla pro banky a do jisté míry je 

reakcí na finanční krizi. 

Na neformálním zasedání v Mariánských Lázních 23. a 24 dubna jednali ministři 

regionálního rozvoje zemí EU. Přijali prohlášení o strategickém charakteru politiky 

soudržnosti zvláště v době krize. Také se shodli na nutnosti zjednodušení jejích mechanismů.



                                                                     

Hlavní události Místo konání Datum

Neformální zasedání ministrů pro hospodářské a finanční
záležitosti

Praha 03.-04.04.2009

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci Lucemburk 06.04.2009

Neformální zasedání ministrů životního prostředí Praha 14.-15.04.2009

Neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj Mariánské

Lázně

22.-24.04.2009

Rada pro zemědělství a rybářství Lucemburk 23.-24.04.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 27.-28.04.2009

Neformální zasedání ministrů dopravy Litoměřice 29.04.2009

Mimořádná Rada zdravotnictví k chřipce typu A/H1N1 Lucemburk 30.04.2009

Tab. č. 7: Přehled nejdůležitějších událostí za duben 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/.

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů EU – Turecko Praha 21.04.2009

Stabilizační a Asociační Rada EU – Chorvatsko Lucemburk 27.04.2009

Rada pro přidružení EU – Egypt Lucemburk 27.04.2009

Stálá rada partnerství EU – Rusko Lucemburk 28.04.2009

Zasedání ministrů EU – Afrika Lucemburk 28.04.2009

Zasedání ministrů EU – Rada zemí Perského zálivu Omán 29.04.2009

Summity

Neformální summit EU – USA Praha 05.04.2009

Tab. č. 8: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími zeměmi a summity) za duben 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/.

3.2.5 Události za měsíc květen  

Dne 4. května se dohodla spolupráce mezi EU a Japonskem na přípravě 

mezinárodního dokumentu o omezování emisí. V Praze se na tom shodli šéf Evropské komise 

José Manuel Barroso, japonský premiér Taró Aso a prezident Václav Klaus, který zastupoval 

Česko coby předsednickou zemi. 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/
http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

O dva dny později Senát schválil Lisabonskou smlouvu, která má reformovat 

fungování EU. Byla tak završena parlamentní ratifikace smlouvy v Česku. Prezident Klaus 

prohlásil, že rozhodování o její ratifikaci pro něj vůbec není na pořadu dne. Dále podle něj 

byla parlamentní ratifikace dokumentu selháním politických elit a Lisabonská smlouva pro 

něj byla vzhledem k irskému odmítnutí smlouvy v referendu ,,mrtvá“.

Dne 7. května Praha hostila dva summity. Summit  o východním partnerství, který měl 

prohloubit ekonomické a politické vztahy Unie s některými zeměmi bývalého Sovětského 

svazu40 a Summit o zaměstnanosti, na kterém EU doporučila firmám, aby uvažovaly o 

zkrácení pracovní doby. 

Řízení Česka se ujala úřednická vláda (8. května) Jana Fischera. Prezident Klaus 

jmenoval 16 nových ministrů, kteří měli za úkol dovést české předsednictví do konce. Tento 

den se v Praze konal summit Jižní koridor. Řešilo se především, jak přivést do Evropy plyn ze 

střední Asie. 

V Praze se také konalo setkání zástupců zemí EU s latinskoamerickými a karibskými 

státy, které jsou sdružené v tzv. skupině Rio. Jednalo se hlavně o dopadech finanční krize, 

energetické bezpečnosti a změně klimatu. 

Nový český premiér Jan Fischer odjel 12. května na svou první návštěvu do Bruselu 

v roli nového šéfa EU. Setkal se zde se šéfem EK José Manuelem Barrosem a s Javierem 

Solanou, vysokým představitelem EU pro zahraniční a bezpečností politiku.  

Téhož dne expremiér Topolánek pro francouzskou zpravodajskou televizi France24

uvedl, že české předsednictví bylo poznamenáno komplikovaným vztahem s francouzským 

prezidentem Nicolasem Sarkozym, který byl podle něj hodně náročný. O několik dní později 

popřel, že by jejich vztahy během českého předsednictví byly poznamenány jejich osobními 

spory. Dále řekl, že vzájemné vztahy považuje za nadstandardní. 

V Praze se 20. května konal summit EU-Čína. Za Unii ho vedl prezident Václav Klaus 

a šéf EK José Manuel Barroso, za Čínu jednal premiér Wen Ťia-pao. Byla zde uzavřena 

dohoda o partnerství Číny a Evropy ve vědě a technice, která by podle informací Evropské 

komise měla mimo jiné vést k lepší ochraně duševního vlastnictví.41

Václav Klaus také zastupoval české předsednictví EU na summitu Unie a Ruska 

v Chabarovsku ve dnech 21. a 22. května. Podle Klause summit posílil důvěru mezi oběma 

partnery. 

                                                
40 Tohoto summitu se však nezúčastnili lídři významných členských zemí EU, např. Francie či Velké Británie.
41 Čína je často kritizována za kopírování technologií a padělání zboží.



                                                                     

V poslední květnový den v Brně začalo třídenní neformální zasedání ministrů 

zemědělství a rybolovu EU. Ministři se zde zavázali, že budou řešit rozdílnou úroveň

zemědělských dotací mezi jednotlivými členskými státy EU. 

Hlavní události Místo konání Datum

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost Praha 03.-05.05.2009

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Brusel 05.05.2009

Summit zaměstnanosti Praha 07.05.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 18.-19.05.2009

Rada pro zemědělství a rybářství Brusel 25.05.2009

Rada pro konkurenceschopnost Brusel 28.05.2009

Neformální zasedání ministrů pro zemědělství a rybářství Brno 31.05.2009 –
2.06.2009

Tab. č. 9: Přehled nejdůležitějších událostí za květen 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/.

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů EU – Kapverdy Praia 7.05.2009

Zasedání ministrů EU – Kuba Brusel 11.05.2009

Zasedání ministrů EU – Srí Lanka Colombo 12.05.2009

Společné zasedání ministrů zahraničí EU a ministrů zahraničí
skupiny Rio 

Praha 13.-14.05.2009

Stabilizační a asociační rada EU – Albánie Brusel 18.05.2009

Zasedání ministrů EU – Nový Zéland Brusel 18.05.2009

Rada pro přidružení EU – Turecko Brusel 19.05.2009

Ministerské zasedání – ASEM42    Hanoj 25.-26.05.2009

Zasedání ministrů EU – ASEAN43 Phnompenh 27.-28.05.2009

Setkání ministrů EU – střední Asie Dušanbe 29.-30.05.2009

Summity

                                                
42 Asia-Europe Meeting; neformální proces dialogu a spolupráce mezi 27 členskými zeměmi EU a 16 asijskými 
zeměmi sdruženými v organizaci ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie). Zdroj: 
http://www.aseminfoboard.org/.   
43 The Association of Southeast Asian Nations; Sdružení národů jihovýchodní Asie, má za cíl např. urychlit 
hospodářský růst, sociální pokrok, kulturní vývoj nebo podporovat regionální mír. Zdroj: oficiální stránky 
ASEAN na adrese: http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html.

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

Summit EU – Japonsko Praha 04.05.2009

Summit EU – Kanada Praha 06.05.2009

Summit Východní partnerství Praha 07.05.2009

Summit Jižní koridor Praha 08.05.2009

Summit EU – Čína Praha 20.05.2009

Summit EU – Rusko Chabarovsk 21.-22.05.2009

Summit EU – Korejská republika Soul 23.05.209

Tab. č. 10: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími a summity) za květen 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/.

3.2.6 Události za měsíc červen  

O zbývajících úkolech českého předsednictví hovořil 2. června v Praze šéf německé 

diplomacie Frank-Walter Steinmeier a jeho slovenský kolega Miroslav Lajčák s českým 

ministrem zahraničí Janem Kohoutem. Také si připomněli 20. výročí pádu železné opony.

Pod záštitou českého předsednictví EU se ve dnech 2.-5. června v Praze konalo 

EuroNanoForum 2009 s názvem Nanotechnologie pro udržitelnou ekonomiku. 

Část parlamentní delegace EU na Blízkém východě, kterou vedl předseda Poslanecké 

sněmovny Miloslav Vlček, se tajně sešla se zástupci teroristické skupiny Hamas. Jednání se 

účastnili poslanci Jan Kavan, Vladimír Laštůvka, někdejší náměstkyně exministra zahraničí 

Kavana Hana Opolecká a zástupci Itálie, Řecka, Bulharska a Turecka. Vlček se od tohoto 

setkání distancoval. S českými kolegy poté ukončil spolupráci. 

Premiér Jan Fischer jménem českého předsednictví EU odmítl slova prezidenta Klause 

o ,,zbytečnosti eurovoleb“. Uvedl to v rozhovoru s předsedou Evropského parlamentu 

Hansem-Gertem Pötteringem a naopak význam blížících se voleb do EP vyzdvihl. 44  

Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle se vyjádřil k českému předsednictví. 

Uvedl, že Česko jej Švédsku předá se třemi nedodělky. Nepodařilo se dotáhnout do konce 

volbu předsedy EK, rozšíření EU o Chorvatsko a posilování vztahů s novou americkou 

administrativou. Füle to řekl předsedovi švédského parlamentu Perovi Westerbergovi. Dále 

uvedl, že ČR pro uvedená témata udělala maximum.

                                                
44 Eurovolby se v Česku konaly ve dnech 5. a 6. června 2009. 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

Jednou z posledních akcí českého předsednictví byla pětidenní konference o 

holokaustu, jež začala 26. června v Praze. Jednalo se o restitucích majetku či sociálních 

programech pro přeživší oběti holokaustu.

Na závěr se v Praze konala ještě ministerská schůze EU-Indie 29. června. Tématem 

byla ekonomická krize a další globální problémy.   

Předsednictví EU Česko definitivně Švédsku předalo 30. června. Premiér Jan Fischer 

se se svým předchůdcem Mirkem Topolánkem při závěrečném setkání v zahradě Úřadu vlády 

shodli na tom, že bylo úspěšné. Jan Fischer také prohlásil, že Česko předává předsednickou 

agendu splněnou. Úspěšně zhodnotil řešení lednové krize v Gaze, plynovou krizi mezi 

Ukrajinou a Ruskem či to, že se podařilo zabránit snahám některých zemí o ekonomický 

protekcionismus. 

Při návštěvě Prahy české předsednictví pochválil slovenský prezident Ivan 

Gašparovič. 

Hlavní události Místo konání Datum

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele

Lucemburk 08.-09.06.2009

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci Lucemburk 04.-05.06.2009

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Brusel 09.06.2009

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku Lucemburk 11.-12.06.2009

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Brusel 15.-16.06.2009

Evropská rada Brusel 18.-19.06.2009

Rada pro zemědělství a rybářství Lucemburk 22. –

23.06.2009

Rada pro životní prostředí Lucemburk 24.06.2009

Tab. č. 11: Přehled nejdůležitějších událostí za červen 2009. Zdroj: http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/.

Setkání se třetími zeměmi Místo konání Datum

Ministerská jednání

Zasedání ministrů EU – Nigérie Praha 09.06.2009

Setkání ministrů EU – Liga arabských států Lucemburk 14.06.2009

Rada pro přidružení EU – Izrael Lucemburk 15.06.2009

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

Rada pro přidružení EU – Alžírsko Lucemburk 16.06.2009

Setkání ministrů EU – Ecowas45 Lucemburk 16.06.2009

Rada spolupráce EU – Ukrajina Lucemburk 16.06.2009

Ministerské zasedání ASEM pro energetickou bezpečnost Brusel 17.-18.06.2009

Zasedání ministrů EU – Zimbabwe Brusel 18.06.2009

Zasedání ministrů EU – Indie Praha 29.06.2009

Summity

Summit EU – Pákistán Brusel 17.06.2009

Neformální summit EU – Jordánsko Brusel 17.06.2009

Tab. č. 12: Přehled nejdůležitějších událostí (setkání se třetími a summity) za červen 2009. Zdroj: 

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-

24391/.

                                                
45 Economic Community of West African States; Hospodářské společenství západoafrických zemí. Zdroj: 
http://www.ecowas.int/.

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-predsednictvi-24391/


                                                                     

4. Nicolas Sarkozy v textovém zpravodajství ČTK

4.1 Metadata a základní formáty agenturních zpráv

4.1.1 Počet zpráv  

K Nicolasi Sarkozymu v období českého předsednictví vyšlo ve zpravodajském 

servisu ČTK celkem 150 zpráv. V lednu vyšlo 27 zpráv, v únoru 40, v březnu 25,  v dubnu 

21, v květnu 12 a v červnu 25 zpráv. 

Nejvíce příspěvků tedy přinesl únor, nejméně pak květen. 

4.1.2 Priority 

Každá zpráva, kterou ČTK vydá, je označena prioritou.  

Zpráva s prioritou 2 se v ČTK označuje jako FLEŠ. Ta buď následovala po blesku46 a 

rozvíjela základní strohou informaci v něm obsaženou, tedy byla prvním pokračováním 

průběžného krytí události, častěji ale fleš jako první zpráva oznamovala novou významnou 

skutečnost. Jde o zprávu o několika řádcích, dvou větách či jednoho odstavce, obsahující 

titulek, domicil, datum a signaturu agentury.

Zpráva s prioritou 3 a 4 je označovaná jako klasická zpráva. Jsou to zprávy navazující 

na předchozí fleš nebo první zprávy o určité události, kterou zachycují ve vývoji či 

bezprostředně po jejím skončení. U zpráv s těmito prioritami jsou také vydávány jejich 

VERZE. Ty doplňují zprávu o nová fakta, reakce či citáty. Verzí může být k jedné zprávě 

vydáno několik. Vždy je u nich napsán i údaj, o kolikátou verzi se jedná. 

Texty s prioritou 5 jsou označeny jako avíza47, deníky48 a plány49.  

Jako dokument je označován text, který není nijak redakčně upraven. Jsou tak 

označovány např. projevy, smlouvy, prohlášení a nejrůznější seznamy. 

Shrnutí50 jsou další typy zpráv, které ČTK vydává.51

                                                
46 Zpráva s prioritou 1 (nejvyšší priorita) se v českém servisu ČTK označovala jako BLESK, v anglickém 
exportním servisu jako FLASH. Jednalo se o jednovětné sdělení vydávané bez titulku, domicilu a data. Byla to 
zpravidla první ze série zpráv, která později mapovala vývoj události. Prioritou 1 se označovaly zprávy 
mimořádného významu, zprávy velmi naléhavé, zpravidla neočekávané, které podstatným způsobem měnily
situaci. V roce 2008 přestala ČTK prioritu 1 s označení BLESK používat.
47 To je určené především novinářům, popřípadě dalším abonentům. Upozorňuje na akce předem ohlášené 
tiskové agentuře. Přináší nejstručnější odpověď na základní zpravodajské otázky (co, kdo, kdy, kde). 
48 V souhrnné podobě vydávané přehledy očekávaných událostí.
49 Soubor událostí, kterým se bude ČTK věnovat. Abonenty o nich informuje několikrát denně.



                                                                     

V lednu byla ve vydaných zprávách označena prioritou 2 jedna zpráva. Prioritu 3 

dostalo celkem patnáct zpráv a prioritu 4 mělo jedenáct zpráv. V únoru byly prioritou 2 

označeny tři zprávy, prioritou 3 bylo označeno 26 zpráv a prioritu 4 mělo taktéž jako v lednu 

jedenáct zpráv. V březnu byl stejně jako v lednu vydán jeden fleš, prioritou 3 bylo označeno 

třináct zpráv a prioritou 4 opět jako v lednu a únoru zpráv jedenáct.  

V dubnu ČTK nevydala ani jednu zprávu s prioritou 2, zpráv s prioritou 3 agentura 

vydala třináct a zpráv s prioritou 4 bylo osm. V květnu také nebyl vydán ani jeden fleš, s 

prioritou 3 a 4 vyšlo stejně šest zpráv. V červnu byl vydán jeden fleš, devatenáct zpráv mělo 

prioritu 3 a pět zpráv prioritu 4. 

Celkem bylo vydáno šest flešů. První fleš v lednu informoval, že podle Sarkozyho již 

dohoda o ukončení izraelské operace v Gaze není daleko. Následovaly tři fleše v únoru. Jejich 

obsahem byl Sarkozyho nápad vrátit francouzské automobilky zpět do Francie, další fleš již 

informoval, že Sarkozy svou snahu stěhovat automobilky vzdal, a třetí fleš přinesl informaci o 

Sarkozyho výzvě Severoatlantické alianci vytvořit ,,společný prostor s Ruskem“. V březnu 

v další zprávě s prioritou 2 Sarkozy označil finanční krizi ve střední a východní Evropě za 

riziko pro EU. Posledním flešem, který ČTK vydala, byla červnová informace o přijetí 

českého premiéra Jana Fischera prezidentem Sarkozym. 

Dále ČTK vydala 92 zpráv s prioritou 3 a 52 zpráv s prioritou 4. 

V únoru byl vydán jeden dokument. Byl to dopis prezidenta Nicolase Sarkozyho a 

německé kancléřky Angely Merkelové adresovaný českému premiérovi Mirku Topolánkovi. 

Obsahem dopisu byla finanční krize. 

Žádná zpráva s prioritou 5, tedy avízo či deník, které by se týkaly Nicolase Sarkozyho, 

v daném období vydána nebyla. 

                                                                                                                                                        
50 Vydává se v případě, že agentura o určité události informuje větším počtem dílčích zpráv, které dění zachycují 
v jednotlivých fázích vývoje. To rekapituluje nejdůležitější momenty, podstatné části vývoje události a je její 
nejkomplexnější verzí. 
51 ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-246-1661-2.



                                                                     

Celkový přehled priorit je zachycen v níže uvedené tabulce. 

Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5

Leden 1 15 11 0

Únor 3 26 11 0

Březen 1 13 11 0

Duben 0 13 8 0

Květen 0 6 6 0

Červen 1 19 5 0

CELKEM 6 92 52 0

Tab. č. 13: Počet priorit za jednotlivé měsíce a jejich celkové shrnutí.

Počet priorit vydaných zpráv 

6

92

52 Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Graf č. 1: Celkový počet priorit vydaných zpráv.



                                                                     

Procentuelní vyjádření priorit vydaných zpráv

4%

61%

35%

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Graf č. 2: Procentuelní vyjádření počtu vydaných zpráv.

4.1.3 Verze zpráv  

Každý měsíc se u některých zpráv objevovaly jejich verze. Nejvíce bylo 2. verzí, 

celkem 23, třetích verzí bylo osm a byly vydány i dvě čtvrté verze. Pátá a vyšší verze zpráv 

týkajících se Nicolase Sarkozyho ve sledovaném období již v agenturním zpravodajství 

uvedena nebyla, byť při jiných příležitostech  se občas vyšší verze vyskytují.

U některých verzí také došlo ke změně titulku. Stalo se tak v sedmi případech. Ihned 

v lednu měla 3. verze odlišný titulek. V únoru také 2. verze zprávy o Sarkozyho cestě do 

Bagdádu měla jiný titulek. Dubnová informace o závěrečném prohlášení summitu G20 

přinesla změněný titulek u 4. verze. V květnu titulek u žádné verze změněn nebyl. V červnu 

byl změněn rovnou dvakrát. Prvně u schůzky Sarkozyho a Obamy, kde 2. a 3. verze měla jiný 

titulek než zpráva původní a poté 2. verze měla změněný titulek u oslav v Normandii.



                                                                     

Verze jsou sumarizovány v níže uvedené tabulce.  

2. verze 3. verze 4. verze

Leden 4 1 0

Únor 6 1 1

Březen 4 1 0

Duben 3 2 1

Květen 1 0 0

Červen 5 3 0

CELKEM 23 8 2

Tab. č. 14: Počet verzí jednotlivých zpráv a jejich celkové shrnutí.

4.1.4 Servis  

Každá vydaná zpráva je definována třímístným kódem, který určuje příslušnost zprávy 

k jednomu z pěti základních servisů ČTK. Jsou to d-domácí všeobecný, m-zahraniční 

všeobecný, e-ekonomický se zprávami z ČR i ze zahraničí, s-sportovní také se zprávami z ČR 

i ze zahraničí a c-exportní. 

Kód dále vypovídá o regionálním původu zpráv, a to ve smyslu národním – z krajů 

ČR, i zahraničním – geografické oblasti ve světě. Jsou to es-region Evropa, EU a NATO, bk-

region Balkán, sp-region zemí bývalého SSSR, bv-region Blízký východ, af-region Afrika, la-

region Latinská Amerika, karibská oblast a Antarktida, as-region Asie a Austrálie a us-region 

USA, Kanada a OSN.52

Ve zprávách, které jsem analyzovala, se celkem vyskytlo pět kódů. Byly to MES 

(zahraničí, region Evropa, EU, NATO), MBV (zahraničí, region Blízký východ), EES 

(ekonomika, region Evropa, EU, NATO), ECE (ekonomika, region Praha), MUS (zahraničí, 

region USA, Kanada a OSN).

Nejvíce zpráv bylo označeno kódem MES, a to 96. Zpráv s kódem EES bylo 36, 

servisní kód MBV mělo třináct zpráv, s kódem ECE byly vydány čtyři zprávy. Nejméně bylo 

vydáno zpráv s kódem MUS, pouze jedna. 

                                                
52

ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-246-1661-2. 



                                                                     

Nejvíce zpráv označených kódem MES bylo vydáno v červnu (24) a nejméně v květnu 

(7). Kódem MBV bylo nejvíce zpráv označeno v lednu (7), nejméně pak v únoru (2). V tomto 

případě neberu v úvahu, že v březnu, dubnu a červnu tímto kódem nebyla označena zpráva ani 

jedna. Nebudu to brát v potaz ani u následujících kódů, pokud se některý v nějaký měsíc 

neobjeví ani jednou. S kódem EES bylo nejvíce zpráv vydáno v únoru (17), nejméně v květnu 

(1) a červnu (1). V dubnu tento kód neměla ani jedna zpráva. Kód ECE měly ze všech zpráv 

pouze čtyři a všechny zprávy v únoru. V ostatních měsících se kód nevyskytl. Podobně na 

tom bylo servisní označení MUS. Nesla ho pouze jedna zpráva, a to v dubnu. 

Servisní kódy jsou sumarizovány v níže uvedené tabulce.  

MES MBV EES ECE MUS

Leden 16 7 4 0 0

Únor 17 2 17 4 0

Březen 12 0 13 0 0

Duben 20 0 0 0 1

Květen 7 4 1 0 0

Červen 24 0 1 0 0

CELKEM 96 13 36 4 1

Tab. č. 15: Počet jednotlivých servisních kódů a jejich celkové shrnutí.

4.1.5 Tematické kategorie  

Agenturní zprávy jsou také zařazeny do různých tematických kategorií. 53 Vyjadřuje je 

opět třímístný kód, který vyjadřuje oblast/oblasti, které/kterých se zpráva tematicky týká. 

Všeobecný servis se dále dělí do bezmála dvacítky kategorií (např. pol-politika, odb-

práce a odbory, zdr-zdravotnictví, sko-školství, kul-kultura, nab-náboženství, bos-bohemika, 

zak-kriminalita a právo). Ekonomické kategorie jsou strukturovány podle hospodářských 

odvětví do více než dvaceti kategorií (např. zem-zemědělství, sta-stavebnictví a reality, pit-

telekomunikace a IT, ptr-potravinářství, fin-finanční služby, tur-cestovní ruch, med-média a 

reklama atd.). Kategorie lze kombinovat.  

                                                
53

ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-246-1661-2. 



                                                                     

Při analýze jednotlivých zpráv jsem zjistila, že ani jedna zpráva z celkových 150 

nebyla zařazena pouze k jedné kategorii. U každé zprávy byla kombinace minimálně dvou 

kategorií. 

Ve zprávách se vyskytly tyto kategorie (v různých kombinacích): 

AUT-automobilový průmysl, BOS-bohemika, DPR-doprava, EFM-firmy, EKL-

životní prostředí, ENE-energie, EUR-Evropská unie-zprávy, FIN-finanční služby, FOR-

parlamenty a vlády, FOT-fotbal, KUL-kultura, MAK-makroekonomika, MAG-magazínový 

servis, MED-média a reklama, MIX-mix zajímavostí, MNT-monitor tisku, NAB-náboženství, 

OBO-obchod, ODB-práce a odbory, PIT-telekomunikace a IT, POD-politika ČR, POL-

politika, SLO-slovenika, SOP-sociální problematika, SPC-předsednické výběry, SPL-životní 

styl, SPO-sport, STR-strojírenství, SUR-suroviny, těžba a zpracování nerostů, ZAK-

kriminalita a právo.  

Počet kategorií zpráv je sumarizován v následující tabulce.    

AUT BOS DPR EFM EKL ENE EUR FIN FOR FOT

Leden 1 8 0 0 0 1 9 2 27 0

Únor 14 12 0 2 0 1 8 1 40 1

Březen 0 7 2 0 1 1 7 3 19 0

Duben 0 3 0 0 0 0 3 0 21 0

Květen 0 1 0 0 0 1 4 1 12 0

Červen 0 8 0 0 0 0 9 0 25 0

CELKEM 15 39 2 2 1 4 40 7 144 1

Tab. č. 16 (část první): Přehled jednotlivých kategorií a jejich celkové shrnutí.

KUL MAK MAG MED MIX MNT NAB OBO ODB PIT

Leden 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0

Únor 1 21 5 1 3 1 0 1 4 0

Březen 1 13 4 0 2 0 0 0 3 0

Duben 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Květen 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1

Červen 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

CELKEM 3 43 13 2 7 3 1 1 8 1

Tab. č. 16 (část druhá): Přehled jednotlivých kategorií a jejich celkové shrnutí.



                                                                     

POD POL SLO SOP SPC SPL SPO STR SUR ZAK

Leden 6 27 0 0 8 1 0 1 1 2

Únor 1 40 0 0 5 0 1 14 0 2

Březen 4 22 1 2 7 1 0 0 0 4

Duben 2 21 0 0 3 0 0 0 0 2

Květen 1 12 0 0 1 0 0 0 1 0

Červen 8 25 0 0 8 0 0 0 0 0

CELKEM 22 147 1 2 32 2 1 15 2 10

Tab. č. 16 (část třetí): Přehled jednotlivých kategorií a jejich celkové shrnutí.

4.2 Analýza zpráv týkajících se aktivit a výroků Nicolase 

Sarkozyho

4.2.1 Leden  

Nejvíce článků vydaných v lednu souviselo s tématem konfliktu na Blízkém východě, 

a to čtrnáct. První zpráva vyšla 2. ledna a informovala o tom, že Sarkozy odlétá na Blízký 

východ hledat cesty k míru. Dále jsou porovnávány delegace Sarkozyho a českého ministra 

zahraničí Karla Schwarzenberga. Zatímco cíl cesty obou státníků byl zprvu téměř stejný a oba 

se zastavovali ve stejných destinacích, druhý den se jejich cesty rozcházely (Sarkozy jede na 

Blízký východ ve stejnou dobu jako Schwarzenberg). 5. ledna se již na Sarkozyho hlavu nesla 

první kritika, a to ze strany francouzského centristy Francoise Bayrouho, podle kterého kvůli 

Sarkozymu hrozí tříštění EU, protože na Blízkém východě již vyjednává šéf české diplomacie 

Karel Schwarzenberg (Cestu Sarkozyho na Blízký východ kritizoval centrista Bayrou). Druhá 

zpráva (téhož dne celkem z pěti zpráv) taktéž informovala o dvou delegacích evropských 

politických špiček a názorech jednotlivých zemí EU na Sarkozyho paralelní blízkovýchodní 

cestu (DPA: Blízkovýchodní spor rozštěpil EU, sólista Sarkozy na místě). Následovaly dvě 

zprávy (z nichž druhá byla druhou verzí), jejichž tématem byla Sarkozyho slova o příměří, 

které by podle něj měl uzavřít Izrael s Hamasem (Sarkozy chce co nejrychlejší příměří mezi 

Hamasem a Izraelem, 2. verze: stejný titulek). 6. ledna ČTK vydala tři zprávy (druhá a třetí 

zpráva byla druhou a třetí verzí). Sarkozy v nich požádal Sýrii, aby spolupracovala při 

vyjednávání, které má ukončit boje v pásmu Gazy. Dále dodal, že nepochybuje o tom, že 

Sýrie může přinést dohodu (Sarkozy chce, aby se Sýrie vložila do jednání o příměří v Gaze, 2. 



                                                                     

verze: stejný titulek, 3. verze: Sarkozy řekl, že dohoda o ukončení ofenzivy není daleko). Před 

třetí verzí této zprávy ČTK vydala jeden fleš o tom, že dohoda o skončení izraelské operace se 

blíží (Podle Sarkozyho není dohoda o ukončení izraelské operace daleko). Doplňující zprávou 

byla právě 3. verze. 

7. ledna vydala ČTK zprávu o další kritice za cestu na Blízký východ adresovanou 

Sarkozymu. Tentokrát ze strany francouzských opozičních socialistů. Podle nich byla 

dostačující cesta Karla Schwarzenberga jako představitele předsednické země EU a Sarkozy 

svým jednáním ,,na vlastní pěst“ nic nedokázal (Francouzští socialisté kritizují Sarkozyho 

cestu na Blízký východ).  

O den později se francouzský tisk vesměs shodoval, že se o částečné příměří 

v izraelsko-palestinském konfliktu zasloužil i prezident Sarkozy a rekapituloval, co který 

francouzský list napsal o Sarkozyho výsledcích z blízkovýchodní cesty (Francouzský tisk 

oceňuje ,,zásluhy“ Sarkozyho na Blízkém východě). Ve stejný den ještě Sarkozy prohlásil, že 

jeho země společně s Německem jsou připraveny k iniciativě pro dosažení míru na Blízkém 

východě (Francie a Německo ochotny spolu přispět k míru na Blízkém východě).

20. ledna vyšly dva příspěvky (druhý příspěvek byl druhou verzí) o tom, že Sarkozy 

chce v blízké době uspořádat v Paříži mírovou konferenci o Blízkém východě. Podle 

některých diplomatických zdrojů v Paříži to však byla Sarkozyho mistrná mediální 

prezentace. Podle listu Libération velká část francouzského tisku Sarkozyho diplomacii 

sledovala s obdivem a naopak kroutila hlavou nad ,,nečinností“ českého předsednictví 

(Francie chce uspořádat blízkovýchodní mírovou konferenci v Paříži, 2. verze: stejný titulek).

Dne 2. ledna ČTK informovala o Sarkozyho dopise adresovaného českému premiérovi 

Mirku Topolánkovi. Tento dopis v úsměvném podání otiskl francouzský odpoledník Le 

Monde. Sarkozy se v dopise označil za člověka, který změnil Evropu a možná i svět (Sarkozy 

výsměšně píše Topolánkovi, žertuje Le Monde).

Jedna zpráva, která vyšla 8. ledna, se týkala plynové krize. Sarkozy se v této 

souvislosti vyjádřil o Rusku, které musí dodržovat smlouvy o dodávkách plynu do Evropy, a 

vyzval Rusko i Ukrajinu, aby se loajálně pustily do jednání a dosáhly dohody (Sarkozy a 

Merkelová chtějí rychlé vyřešení krize kolem plynu).

O dva dny později, 15. ledna, ČTK vydala zprávu o Sarkozyho chystané pomoci 

automobilovému průmyslu, kterému dá ,,hodně peněz“. Konkrétní sumu neuvedl, ale dodal,



                                                                     

že vláda vyzve podniky, aby přestaly přesouvat výrobu aut do zahraničí a posílily tak své 

aktivity ve Francii (Francie chystá finanční podporu svým automobilkám).54

Dne 21. ledna se ve Francii řešilo, do jaké míry zastíní nový americký prezident 

Barack Obama Nicolase Sarkozyho. Elysejský palác ještě před Obamovou přísahou zveřejnil 

Sarkozyho přání mnoha úspěchů s ujištěním, že mu Sarkozy bude stát bok po boku při řešení 

mezinárodních problémů. Šlo o signál, že se Sarkozy jen tak nenechá odsunout na druhou 

kolej (Ve Francii se už řeší, nakolik Obama zastíní Sarkozyho).

4.2.2 Únor  

Nejvíce zpráv vydaných v únoru se týkalo zamýšleného přesunu francouzských 

automobilek zpět do Francie. Vše začalo 5. února, kdy ČTK vydala fleš a poté doplňující 

zprávu o Sarkozyho přání přesunout výrobu automobilů francouzských značek například 

v ČR zpět do Francie (Sarkozy by si přál výrobu aut vrátit z ČR zpět do Francie, doplňující 

zpráva: stejný titulek). Den nato se v servisu ČTK objevily čtyři zprávy (postupně s druhou, 

třetí a čtvrtou verzí), které obsahovaly reakce českých státníků na Sarkozyho návrh, jehož 

výroky označili za nebezpečné (Říman: Nevěřím, že by Peugeot přesunul závod zpět do 

Francie, 2. 3. a 4. verze: stejný titulek). V tento den byl vydán ještě jeden příspěvek o 

francouzské automobilce PSA Peugeot Citroën, která neměla v plánu stěhovat závod do 

Francie. Zároveň označila Sarkozyho výroky za nepřípustné, ovšem dále je nekomentovala 

(PSA Peugeot Citroën potvrdil, že výrobu v Kolíně neopustí). 7. února ve zprávě ČTK český 

vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra varoval před hrozbou protekcionismu 

v Evropě, který tak reagoval na Sarkozyho výroky o přesunu automobilek (Vondra varoval 

kvůli Sarkozyho výrokům před protekcionismem).

O dva dny později, 9. února, ČTK vydala fleš a poté doplňující zprávu o tom, že 

Sarkozy svou snahu přimět francouzské automobilky vrátit výrobu do Francie vzdal (Sarkozy 

prý vzdal snahu stěhovat automobilky zpět do Francie, doplňující zpráva: stejný titulek).

V tento den ještě vyšly dvě zprávy (druhá byla druhou verzí) o Sarkozyho oznámení, že 

francouzský stát podpoří své automobilky třemi miliardami eur v současné ekonomické krizi 

(Francie půjčí automobilkám dohromady 6,5 miliardy eur, 2. verze: stejný titulek). 11. února 

ČTK vydala zprávu převzatou z německé agentury DPA o automobilce PSA Peugeot Citroën, 

která dostala na pokyn Nicolase Sarkozyho státní podporu. Na oplátku se zavázala, že nebude 

                                                
54 Toto můžeme označit jako jakousi předzvěst všech událostí o přesunu automobilek, které naplno vypukly 
v únoru.



                                                                     

propouštět. K tomuto kroku však zatím nezaujal postoj Brusel (DPA: Vyprovokuje Sarkozy 

podporou automobilek Brusel k zásahu?).     

7. února ČTK přinesla zprávu, že francouzské deníky bez větších komentářů  

informovaly o kritice, kterou si Sarkozy vysloužil po vystoupení v televizi ze strany ČR a 

Velké Británie. Pouze regionální list Le Progres doporučil Sarkozymu, ,,aby si udělal 

dovolenou, než ještě rozpoutá válku“. List dále uvedl: ,,Třeseme se po prezidentově urážce 

uštědřené Česku, útoku v přímém přenosu před miliony diváků, proti těm zlým Čechům, kteří 

nám kradou naše továrny. Podívejte, náš pane prezidente, co kdybyste jel na nějakou 

dovolenou, než nám přivodíte válku?“ (Francouzský tisk roztržku Sarkozyho s Českem příliš 

nekomentuje). Téhož dne Nicolas Sarkozy společně s německou kancléřkou Angelou 

Merkelovou zaslali českému premiérovi Topolánkovi otevřený dopis týkající se finanční 

krize. ČTK tento dopis vydala jako dokument (Dopis Merkelové a Sarkozyho Topolánkovi a 

EK).  

9. února ve dvou zprávách (druhá byla druhou verzí) po pracovním obědě s Nicolasem 

Sarkozym naznačil egyptský prezident Husní Mubarak možné uzavření příměří mezi Izraelem 

a palestinským hnutím Hamas. Mubarak dále vyjádřil uspokojení nad diplomatickou 

iniciativou, kterou Sarkozy v lednu na Blízkém východě vedl (Mubarak doufá v příměří mezi 

Izraelem a Hamasem příští týden, 2. verze: stejný titulek).

Dne 12. února ČTK vydala poněkud uvolněnější zprávu o Sarkozyho seznámení se 

svou současnou manželkou (Bruniová na Sarkozyho prý od první chvíle působila jako 

magnet). 

Taktéž dvě zprávy (opět s druhou verzí) byly vydány 24. února. Týkaly se Sarkozyho 

ochoty pomoci v hraničním sporu mezi Chorvatskem a Slovinskem. Sarkozy tak chtěl 

umožnit, aby vyjednávání se Záhřebem o vstupu do EU pokročilo (Sarkozy připraven pomoci 

ve sporu Chorvatska a Slovinska, 2. verze: stejný titulek).

Příspěvek z 27. února informoval o tom, že Sarkozy, který musí být prakticky u všeho, 

ztrácí dech a jeho politickému okolí se to přestává zamlouvat. Toto bylo patrné i na 

hromadících se ústupcích od halasně ohlašovaných reforem a na propadu prezidentovy 

popularity (Hyperaktivní Sarkozy na vše nestačí, soudí prý ministři). 

4.2.3 Březen  

Ihned 1. března ČTK vydala tři zprávy týkající se výroku Nicolase Sarkozyho o 

finanční krizi ve střední a východní Evropě, která je podle něj rizikem pro EU. První 



                                                                     

příspěvek byl fleš, následovala doplňující zpráva a poté 2. verze zprávy doplňující. (Sarkozy: 

Střední a východní Evropa představují riziko pro EU, doplňující zpráva a 2. verze: Sarkozy: 

Krize ve střední a východní Evropě je rizikem pro EU). Taktéž tři zprávy byly vydány 17. 

března. Nicolas Sarkozy chtěl lepší regulaci finančního sektoru. Společně s německou 

kancléřkou Merkelovou proto poslali dopis českému premiérovi Mirku Topolánkovi, který 

vedl jednání na nadcházejícím summitu EU. Druhá a třetí zpráva byly druhou a třetí verzí 

(Sarkozy a Merkelová chtějí po Topolánkovi lepší regulaci financí, 2. a 3. verze: stejný 

titulek).

Dne 2. března zpravodajský servis ČTK informoval o tom, že Sarkozy minulý rok 

nalétal a najezdil téměř stejně tolik kilometrů jako britský premiér Gordon Brown a německá 

kancléřka Merkelová dohromady. Nalétal přesně 324 595 kilometrů (Sarkozy – větší a 

ekologičtější světoběžník než Brown a Merkelová). 

Poněkud odlehčenější příspěvek ČTK vydala 3. března. Nicolas Sarkozy, činorodý 

člověk upřednostňující aktivní sporty jako lyžování či běh, se celý život věnuje i poněkud 

usedlejšímu koníčku, kterým je sbírání známek. V Elysejském paláci dokonce založil 

filatelistický spolek (Prezident Sarkozy je prý vášnivým filatelistou).

15. března ve zpravodajském servisu ČTK vyšla zpráva, že Sarkozy má v plánu využít 

dubnového summitu NATO a přítomnosti amerického prezidenta Obamy ve Francii pro 

vlastní prezentaci. Také na francouzských mediálních blozích se objevila spekulace, že usiluje 

mít Obamu mezi různými summity jen pro sebe, aby se tak vyzdvihlo, že Obama navštěvuje 

speciálně Francii (Summit NATO s Obamou prý bude Sarkozy inscenovat jako svou show).

18. března ČTK informovala o originálním způsobu protestu proti prezidentovi, jehož 

popularita obzvláště kvůli neutěšené hospodářské situaci klesala - čtou slavný román Kněžna 

de Cleves. Sarkozy totiž už několikrát dal najevo, že toto dílo ze 17. století nemá rád 

(Francouzi vyjadřují opozici k Sarkozymu četbou Kněžny de Cleves). 

V příspěvku z 24. března Sarkozy zdůraznil nutnost zachování protikrizových 

opatření. Odmítl tak ustoupit odborům, které minulý týden zorganizovaly mohutné 

demonstrace a stávky s cílem přimět vládu zmírnit svůj postup (Sarkozy odmítl ustoupit 

odborům, které vedly demonstrace a stávky). O den později byl Sarkozy odbory zkritizován za 

své výroky o demonstracích. Sarkozy projevil odhodlání pokračovat v nastoupených 

protikrizových opatřeních (Opozice a odbory kritizovaly Sarkozyho řeč k ekonomické situaci).



                                                                     

4.2.4 Duben  

Dne 2. dubna vyšla zpráva, podle které francouzský list Le Figaro soudí, že 

skutečnými zástupci EU jsou Nicolas Sarkozy a německá kancléřka Angela Merkelová. Podle 

deníku již české předsednictví po pádu vlády Mirka Topolánka prakticky přestalo existovat. 

Podle deníku demise českého premiéra Topolánka potopila to, co ještě zbývalo z Evropského 

předsednictví. (Summit G20 je testem pro Sarkozyho a Merkelovou, soudí Le Figaro).  

Dvě zprávy se věnovaly Nicolasi Sarkozymu, jenž nakonec zavítá do Prahy a zúčastní 

se mimořádného summitu EU-USA. Kolem cesty panovaly spekulace, protože v agendě 

Sarkozyho se tento summit neobjevil. Některé zdroje to vysvětlovaly únavou z několika po

sobě jdoucími vrcholnými schůzkami, jiné ale podotýkaly, že Sarkozy je v ,,inflaci summitů“

ve svém živlu a zabránit v účasti by mu mohl jen skutečně vážný důvod, třeba osobní rozepře 

s některým z českých politiků. Tyto zprávy (z nichž druhá byla druhou verzí) byly vydány 4. 

dubna (Sarkozy přece jen jede na summit EU-USA do Prahy , 2. verze: stejný titulek).

Tématem příspěvku ze 17. dubna byla kritika světového tisku za Sarkozyho údajně 

málo přívětivá slova o zahraničních politicích, včetně amerického prezidenta Obamy či 

německé kancléřky Merkelové. The Times, britský list, v této souvislosti Sarkozyho označil 

za ,,zachránce světa“ a americký deník The New York Times napsal, že Nicolas Sarkozy je 

znám svou láskou k činnosti. Rád se ale také vychvaluje a dělá si legraci z kolegů politiků ve 

světě (Sarkozyho kritizuje světový tisk za údajné výroky o kolezích ).

4.2.5 Květen 

Dne 5. května vydala ČTK zprávu, ve které Sarkozy zopakoval nutnost silné EU 

s pevným vedením, zrekapituloval své úspěchy, kterých dosáhl během francouzského 

předsednictví a vyjádřil se proti přijetí Turecka do EU. Také hovořil o přítrži ,,nekonečnému 

rozšiřování“ a nutnosti, aby Evropa měla hranice (Sarkozy prosazuje silnou EU a kritizuje její 

dosavadní slabost).

19. května český premiér Mirek Topolánek popřel, že by během českého předsednictví 

vztahy se Sarkozym byly poznamenány jejich osobními spory. Řekl to v rozhovoru pro 

francouzskou zpravodajskou televizi France24 a naopak uvedl, že vzájemné vztahy považuje 

za nadstandardní. Dále podotkl, že Nicolas Sarkozy, který stojí v čele velké země, má k té 

menší ,,trochu přezíravý vztah“, což bylo patrné již za prezidenta Jacquesa Chiraka. Tento 

postoj Topolánek označil za daný historickou tradicí, a tedy nezávislý na vztahu Topolánka a 

Sarkozyho (Topolánek popřel osobní spory se Sarkozym).



                                                                     

4.2.6 Červen   

Dvě zprávy (první fleš, druhá doplňující zpráva), byly vydány 5. června. Jejich 

obsahem byla plánovaná schůze Nicolase Sarkozyho a českého premiéra Jana Fischera, kteří 

budou jednat hlavně o nadcházejícím summitu EU. Premiér Fischer objížděl velké členské 

země, aby s nimi konzultoval agendu vrcholné schůzky (Fleš: Sarkozy přijme za týden 

premiéra Fischera, doplňující zpráva: Francouzský prezident Sarkozy přijme za týden 

premiéra Fischera).

Nicolas Sarkozy 8. června jednal s kosovským premiérem Hashim Thacim, kterého 

ubezpečoval, že nezávislost Kosova je z pohledu Francie nezvratitelná. Taktéž podpořil úsilí 

této země o vstup do EU (Sarkozy podpořil úsilí Kosova o vstup do EU).  

Tři zprávy dne 12. června (druhá a třetí zpráva byla druhou a třetí verzí) se týkaly 

kandidatury José Manuela Barrosa do čela EK na další pětileté období. Tuto kandidaturu 

společně se Sarkozym podpořil i český premiér Jan Fischer. Ten po schůzce se Sarkozym 

prohlásil, že české předsednictví žije. Dále dodal, že Česko je připraveno zorganizovat 

nadcházející summit EU profesionálně a kompetentně. Popřel tak spekulace o tom, že by 

francouzský prezident zpochybňoval české předsednictví a že Sarkozy řekl něco, co by se 

shodovalo s názory francouzského tisku i některých politiků, že české předsednictví je 

,,neexistující“ (Sarkozy a Fischer podpořili kandidaturu Barrosa do čela EK, 2. a 3. verze: 

stejný titulek).

Dne 19. června servis ČTK přinesl dvě zprávy (opět druhá zpráva byla 2. verzí) o 

chvále premiéra Fischera ze strany Nicolase Sarkozyho za dosavadní šéfování EU a označil 

ho za člověka vykonávajícího klidnou a inteligentní práci. Taktéž naznačil, že výměna vlády a 

premiéra českému předsednictví prospěla a shrnul, že české předsednictví končí dobře. 

Z Francie totiž v předešlých měsících pronikala zejména prostřednictvím tisku na adresu 

českého předsednictví ostrá kritika. Naopak na dotaz novinářů, jak by ohodnotil předchozího 

premiéra Topolánka prohlásil, že to, co se stalo předtím, si už nepamatuje (Sarkozy chválil 

Fischera, na Topolánka prý už zapomněl, 2. verze: stejný titulek).



                                                                     

5. Závěr  

V bakalářské práci jsem zkoumala textové zpravodajství ČTK v období českého 

předsednictví, které se jakýmkoliv způsobem týkalo francouzského prezidenta Nicolase 

Sarkozyho, ze dvou hledisek. Prvním byla kvantitativní analýza všech zpráv, které ve 

zpravodajství ČTK vyšly, druhým hlediskem bylo jeho zobrazení v textovém zpravodajství 

ČTK. Zda se příspěvky vydané ve sledovaném období shodují s dosavadním líčením 

Sarkozyho, či ho nějakým způsobem modifikují.

Očekávala jsem, že nejvíce zpráv bude vydáno v lednu, protože Česká republika 

převzala předsednickou štafetu a Nicolas Sarkozy se stále angažoval ve věcech, které mělo již 

na starosti Česko. Nejvíce zpráv však ČTK vydala v únoru, celkem 40. Svůj podíl na tom 

měly události týkající se Sarkozyho zamýšleného přesunu automobilek zpět do Francie. Jen 

k tomuto tématu ČTK v únoru vydala 12 zpráv v rozsahu čtyř dnů. Nejméně zpráv přinesl 

květen, pouze 12. Rozpětí počtu vydávaných zpráv mezi únorem a květnem tak činilo 28 

zpráv, což je podle mého názoru hodně. 

Tématem, kterým se zabývalo nejvíce zpráv, byla lednová situace na Blízkém 

východě, kde došlo k bojovému konfliktu. ČTK o něm v souvislosti s Nicolasem Sarkozym 

informovala v celkem 14 zprávách. Druhým nejčastějším tématem, ve kterém Nicolas 

Sarkozy figuroval, bylo přemístění francouzských automobilek ze zahraničí do Francie. ČTK 

o tom informovala ve 12 zprávách.  

Všechny zprávy se však nedotýkaly pouze vážných témat, jako je diplomacie, politika, 

ekonomika či různé schůzky a konference. ČTK informovala o Sarkozym i v 

,,odlehčenějších“ zprávách, jako například v příspěvku ,,Bruniová na Sarkozyho prý od první 

chvíle působila jako magnet“ či ,,Prezident Sarkozy je prý vášnivým filatelistou“.

Některé zprávy byly modifikovány do jednotlivých verzí. Nejvíce bylo pochopitelně 

druhých verzí. Těch se za celé sledované období ve zpravodajském servisu ČTK objevilo 

celkem 23. Třetích verzí bylo osm a dokonce byly vydány i dvě 4. verze.  

Ostatním tématům se ČTK věnovala v jedné zprávě.

Co se priorit týče, nejvíce zpráv bylo označeno prioritou 3 (92). Naopak s prioritou 2, 

tedy fleš, bylo vydáno zpráv šest. Nejvíce flešů ČTK vydala v únoru, v lednu, červnu a březnu 

poté každý měsíc po jednom. V dubnu a v květnu nebyl vydán fleš ani jeden. Všechny zprávy 

s prioritou 2 byly následně rozvedené doplňujícími zprávami.  



                                                                     

V servisu ČTK byl dokonce vydán i jeden dokument, a to v únoru. Byl to společný 

dopis Nicolase Sarkozyho a německé kancléřky Angely Merkelové českému premiérovi 

Mirku Topolánkovi.

Všechny všeobecné zprávy pocházely z pěti mezinárodních regionů, podle očekávání 

jich nejvíce bylo z oblasti zahraničí, týkající se regionu Evropy, EU a NATO, kód MES (96 

zpráv). Další kódy, které se objevily, byly MBV-z regionu Blízký východ (13 zpráv) a MUS-

z regionu USA, Kanada a OSN (1 zpráva). Zbytek tvořil servis ekonomický s kódy EES-z 

regionu Evropa, EU, NATO (36 zpráv) a ECE-z regionu Praha (1 zpráva).  

Nedílnou součástí metadat servisu ČTK jsou i kategorie, do kterých jsou jednotlivé 

zprávy zařazovány. Nejvíce se objevovalo zpráv s kategorií politika (147) a parlamenty a 

vlády (144). Opět musím konstatovat, že vzhledem k rozebíraným zprávám týkajících se 

francouzského prezidenta, jsem tento výsledek očekávala. Třetí nejpočetnější kategorií byla 

makroekonomika (43). Naopak nejméně (všechny po jedné) se objevily kategorie: životní 

prostředí, fotbal, náboženství, obchod, sport, telekomunikace a IT a slovenika. 

Celkové zobrazení Nicolase Sarkozyho, který je považován za člověka velmi 

ambiciózního až hyperaktivního, tvrdého a neústupného, byl v agenturním zpravodajství 

potvrzen. V agenturních zprávách byla více než patrná jeho verva účastnit se všech schůzek a 

chuť rozhodovat o evropských záležitostech. Energicky komentoval snad vše, co se 

komentovat dalo. Nejednou se pustil i do kritiky ostatních světových politiků, někdy však 

jeho kritika působila tak, že si z ostatních státníků dělal legraci. Sarkozy taktéž působil jako 

bezedná studnice nápadů. Tyto vlastnosti mu však paradoxně přinesly i spekulace, že na vše 

nestačí a postupně i pokles popularity.

Jeho ambice byly velmi zřetelně vykresleny například ve zprávách ,,Summit NATO 

s Obamou prý bude Sarkozy inscenovat jako svou show“ či ,,Ve Francii se už řeší, nakolik 

Obama zastíní Sarkozyho“. Obamovu návštěvu se snažil využít ve svůj prospěch a snažil se 

tak strhnout pozornost na sebe. Určitá disharmonie jejich vztahu byla patrná, když Sarkozy 

napsal Obamovi dopis s přáním mnoha úspěchů. Toto v celém kontextu však spíše působilo 

jako Sarkozyho potřeba se zviditelnit. Jeho angažovanost se projevila právě 

v blízkovýchodním sporu, kam jel vyjednávat, i ve sporu mezi Chorvatskem a Slovinskem, ve 

kterém byl ochoten řešit hraniční spor. 

Zajímavým rozporem, na který jsem při analýze narazila, bylo to, že Sarkozy, který 

chce učinit přítrž rozšiřování EU a je např. proti vstupu Turecka do Unie, se zastával 

kosovského premiéra, a dokonce mu sliboval podporu při úsilí vstupu do EU. Zároveň byl 



                                                                     

ochoten řešit hraniční spor mezi Slovinskem a Chorvatskem, aby se taktéž Chorvatsko mohlo 

ucházet o členství v Unii.   

Sarkozyho energie však neměla jen pozitivní dopady. Jeho temperament začal 

postupně přinášet i negativní ohlasy, například  myšlenek, že na vše nestačí. Mezi jeho plány 

byla i spousta reforem na domácí francouzské scéně, které nezvládal. Bezútěšná hospodářská 

situace postupně způsobovala propad jeho popularity. I sami Francouzi dávali Sarkozymu 

najevo nespokojenost viditelným způsobem, četbou románu Kněžna de Cleves. Dílo, které 

Sarkozy nemá rád. Dalším hitem se staly odznáčky s nápisem ,,Já čtu Kněžnu de Cleves“.  Na 

březnovém knižním veletrhu byly obě věci během pár hodin vyprodány.

I jeho neústupnost v souvislosti s únorovými zprávami o jeho zamýšleném přesunu 

automobilek do Francie, spíše působil jako nepovedený nápad, od kterého Sarkozy musel až 

velmi rychle ustoupit. 

V souvislosti s vybranými zprávami musím dodat, že velkou mírou se na tvorbě 

Sarkozyho obrazu podílela i francouzská (v menší míře i ostatní zahraniční) média. ČTK 

často přinášela informace ze světových deníků, které se k mnoha událostem vyjadřovaly. 

Např. francouzský list Libération se podivoval nad nečinností českého předsednictví. 

Kromě zpráv dotýkajících se českého předsednictví ve zpravodajství ČTK vycházely i 

zprávy týkající se vnitropolitické situace ve Francii. Například Sarkozy rozhodl, že Francie 

zaplatí lidem mladším 18 let předplatné libovolného deníku. Toto symbolické gesto mělo 

přimět nejmladší občany k tomu, aby četli denní tisk (Francie zaplatí roční předplatné lidem 

ve věku 18 let za tisk). Dalším příkladem vnitropolitické události byl plán ,,Velké Paříže“, 

která by měla vzniknout především větším dopravním propojením metropole o dvou 

milionech obyvatel a jejích předměstí, na nichž žije dalších deset milionů lidí (Sarkozy 

nastínil velkorysý plán ,,Velké Paříže“).  



                                                                     

Summary 

The aim of this thesis was to analyse Nicolas Sarkozy´s reflection in the news of ČTK 

in a period of Czech European Union Presidency. The first point of view was an analysis of 

production in which I examined all metadata of news in detail. The second point of view was 

to analyse French president´s picture. I pursued the activity affecting the Czech Presidency 

and his activities on the international political scene. 

The total number of news in the following period was the 150. Informations about 

Nicolas Sarkozy in each month were not issued too evenly. Most reports came out in February 

and least in May. The difference between the largest and the smallest number of reports was 

28.

ČTK was most devote reports on the situation in the Middle East in January and the 

February president Sarkozy's idea to return carmakers to France in February. Among the news 

which was very important and had a serious character for example international politics and 

economics ČTK also issued some lighter news.  

The most frequent was the priority 3, a classical news. The minor surprise for me, they 

were two news with priority 4 which appeard in the text news. The most frequent service code 

was MES so that was not suprising. I deduce the same conclusion for thematic categories. 

Due to I analysed news about French head of state, I would expect that the most frequent 

categories are the politics and the parliament and government. 

Sarkozy was according to the assumption portrayed to be very active and ambitious 

man. In the context of the news of agency he assailed with the power his meetings and 

summits. He resolved disputes in France, he was prepared to make a series of reforms, and he 

did not leave ,,push to the sidelines“. All his activities did not bring him only unending 

popularity which he surely desires but gradually the first problems and negative reactions 

started to appear. 

His upcoming reforms did not prosper in France and as time goes on his support by 

French started to be lower and lower. The speculations about his loss of breath started appear 

from the circle of his advisers. 

Except news about the relation between Nicolas Sarkozy and Czech Presidency which 

first of all I selected into my analysis, the news of ČTK also issued news in which Sarkozy 

figured in a domestic political scene. 
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Příloha č. 1: Počet vydaných zpráv v měsíci lednu (graf)
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Příloha č. 2: Počet vydaných zpráv v měsíci únoru (graf)
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Příloha č. 3: Počet vydaných zpráv v měsíci březnu (graf)
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Příloha č. 4: Počet vydaných zpráv v měsíci dubnu (graf)

Počet vydaných zpráv za měsíc duben

0

1

2

3

4

5

6

7

1.
 4

. 

3.
 4

. 

5.
 4

. 

7.
 4

. 

9.
 4

. 

11
. 4

. 

13
. 4

. 

15
. 4

. 

17
. 4

. 

19
. 4

. 

21
. 4

. 

23
. 4

. 

25
. 4

. 

27
. 4

. 

29
. 4

. 

Den

P
o

č
e

t 
z
p

rá
v



                                                                     

Příloha č. 5: Počet vydaných zpráv v měsíci květnu (graf)
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Příloha č. 6: Počet vydaných zpráv v měsíci červnu (graf)
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Příloha č. 7: Výsměšný dopis Nicolase Sarkozyho adresovaný Mirku Topolánkovi (text) 

Tento dopis v úsměvném podání otiskl francouzský list Le Monde dne 2. ledna 2011.

,,Můj milý Mirku, tvoje země tedy přebírá střídající předsednictví EU. Nemáš šanci. 

Mohl bys ji přebírat po Řekovi zapleteném do pouličních bojů, Italovi tahajícím se s 

šestatřiceti kastroly anebo i po tvrdohlavé Němce, které chybí jakékoli charisma. Osud ale 

chtěl, abys nastoupil po mně, který změnil Evropu a možná i svět,“ píše domnělý Sarkozy. 

,,Tvá malá země nepřijala ani euro, ani Lisabonskou smlouvu. Tvůj prezident 

republiky je vyhlášený euroskeptik a tvoje koaliční vláda se drží jen na vlásku. Ale můžeš 

počítat s mou pomocí. V pondělí odjíždím na Blízký východ vyřešit izraelsko-arabskou 

otázku. Po návratu podniknu několik iniciativ, abych ukončil světovou ekonomickou krizi. 

Což mi pak nezabrání v tom, abych odstranil plyny se skleníkovým efektem a abych 

definitivně zastavil klimatické oteplování. Buď bez obav, Mirku. Ani si nevšimneš, jak těch 

šest měsíců předsednictví uteče. Odvahu! A pozdravuj paní Topolánkovou“. 
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