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je i komparace výše uvedených agentur. V závěrečné kapitole autorka připomíná snahy o 
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Abstract 
The thesis titled „French News Agency AFP – the Agency with Special Statutes“ deals with 

the world agency AFP and its public statutes. The news agency is defined on the most general 

base and there is described the history of the first news agency Havas which is followed by 

AFP. The author is also interested in foundation  of AFP and its transformation into the public 

institution. The thesis deals with reporting tasks, financial sources, composition and 

competence of the inspecting authority and statutory authority of Agence France-Presse and 

Czech News Agency. The content of the work is comparison of agencies above. In the final  

chapter  the author reminds the attempt to change the special statutes of AFP. 
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Úvod 

Téma své diplomové práce „Francouzská tisková agentura AFP – agentura se 

zvláštním statutem“ jsem zvolila s ohledem na současnou diskusi o zvláštním 

(veřejnoprávním) statutu České tiskové kanceláře, který je již jednadvacetiletým provizoriem. 

Zevrubnější informace o třetí největší světové agentuře, tedy o Agence France-Presse, jež má 

veřejnoprávní statut již od roku 1957, by mohly být přínosné pro české mediální a 

akademické prostředí. Dalším důvodem mé volby byl studijní pobyt na Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, který mi umožnil přístup k francouzsky psané odborné literatuře. Téma 

jsem zpracovala rovněž z důvodu absence podrobnějších českých publikací o Agence France-

Presse a její předchůdkyni Agence Havas. Jako studentka překladatelství na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy vycházím z vlastních překladů, pouze  zákon č. 57-32 o statutu 

AFP jsem získala od PhDr. Ludmily Trunečkové, vedoucí této diplomové práce. Pro označení 

mediálních organizací zabývajících se získáváním, zpracováním a šířením zpravodajství 

používám převážně historicky vžité označení tisková agentura, přestože dnes není 

odběratelem agenturních služeb pouze tisk.  

 

Práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol. Úvodní část mé práce má za cíl definovat na 

nejobecnější rovině tiskovou agenturu, připomenout první organizace tohoto druhu a 

diferencovat agentury podle různých kritérií. Francouzská tisková agentura AFP je 

veřejnoprávní agenturou se světovou působností, která se hlásí k historii agentury Havas, 

proto věnuji dvě kapitoly dějinám Agence Havas. Vzhledem k zaměření práce je rozděluji na 

základě formy vlastnictví agentury: rodinná společnost, akciová společnost, státní agentura. 

Dále se zaměřuji na vznik Agence France-Presse jako družstva a na jeho přechod 

k veřejnoprávnímu statutu. Podstatou čtvrté kapitoly je definování zpravodajských úkolů, 

finančních zdrojů, konstrukce a kompetence kontrolních a statutárního orgánu Agence 

France-Presse. Následující kapitola definuje úkoly, zdroje a orgány České tiskové kanceláře. 

Logickým vyústěním tohoto oddílu je komparace obou agentur se zvláštním statutem. Na 

závěr se zabývám tendencemi změnit či upravit statut AFP. 

 

Při psaní diplomové práce jsem se odchýlila od její předpokládané struktury, kterou 

jsem uvedla v tezích. Pojmu tisková agentura jsem věnovala samostatnou kapitolu, neboť 

definování tiskové agentury a diferenciace těchto organizací tvoří teoretický základ mé práce. 

Následuje historická část o vývoji agentury Havas z pohledu vlastnictví a vzniku Agence 
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France-Presse. Vzhledem k bohaté a zajímavé historii výše uvedených agentur jsem tuto část 

rozčlenila do dvou kapitol. Od roku 1957, tedy od vzniku AFP jako agentury se zvláštním 

statutem, se již nevěnuji historii agentury obecně, ale zaměřuji se na její statut. Popisuji, 

jakým způsobem jsou definovány zpravodajské úkoly, finanční zdroje, konstrukce a 

kompetence kontrolních a statutárního orgánu AFP. Statutární orgán a finanční zdroje, které 

neuvádím v tezích, jsem se rozhodla zkoumat na základě zjištění odlišností finančních zdrojů 

a statutárního orgánu AFP a ČTK. V další samostatné kapitole popisuji zpravodajské úkoly, 

finanční zdroje, konstrukce a kompetence kontrolního a statutárního orgánu ČTK. V souladu 

s tezemi pak provádím komparaci obou agentur a připomínám tendence změnit či upravit 

statut AFP. 

 

Vedle práce se sekundární cizojazyčnou i českou literaturou jsem provedla 

historiografickou analýzu primárních zdrojů (především publicistických textů v kapitole o 

úpravách statutu AFP) a komparaci legislativních dokumentů. 
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1. Tisková agentura 
Honoré de Balzac roku 1840 ve svém listu Revue Parisienne napsal: „Lidé si mohou 

myslet, že je několik novin, ale ve skutečnosti jsou jen jediné. V Paříži existuje v Rue Jean-

Jacques Rousseau kancelář, již řídí pan Havas (…), který má monopol v pravém slova 

smyslu.“1 Charles Louis Havas byl prvním úspěšným vydavatelem novin novinářů. Roku 

1835 založil jako první na světě tiskovou agenturu. „Od té doby se svět tiskových agentur 

hodně změnil a jejich síť výrazně zhoustla. Zatímco v polovině 19. století existovaly na celém 

světě jen čtyři agentury, registrovalo UNESCO o sto let později již 96 agentur ve 44 zemích.2 

 

1.1 Definování tiskové agentury 

 Slovník mediální komunikace definuje tiskovou agenturu jako „mediální organizaci, 

která se zabývá získáváním, zpracováním, ukládáním a šířením textových, obrazových, 

zvukových či audiovizuálních informací. Produkci tiskové agentury za úplatu odebírají jiná 

masová média nebo státní i soukromé instituce a jednotlivci.“3  

 

Na obecnější úrovni charakterizují tiskovou agenturu dokumenty velkých 

mezinárodních organizací. „Podle konvence VS OSN schválené v r. 1949 a týkající se 

mezinárodního zpravodajství se pojem zpravodajské (informační) agentury vztahuje na 

‚každou veřejnou nebo soukromou organizaci charakteru tiskového, rozhlasového televizního 

a kinematografického, která má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál, 

je vybudována a organizována ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehož teritoriu má 

ústřední kancelář, a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu vykonává 

své funkce.‘4 Tiskovou agenturou je podnik, jehož hlavním úkolem je nezávislé ‚vyhledávání 

zpráv a obecněji aktuálních dokumentů zaměřených ryze fakticky‘ a jejich dodávání ‚jiným 

sdělovacím prostředkům, výjimečně pak jednotlivcům tak, aby jim zajistil za úplatu při 

rovných podmínkách podle občanského a obchodního práva zpravodajské služby co 

nejúplnější a nejnestrannější‘ charakterizuje studie UNESCO Les Agences télégraphiques 

d’information.5 Rovněž statut Evropské aliance tiskových agentur6 z roku 1958 obsahuje mezi 

                                                
1 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 26. 
2 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 9. ISBN 9788071844594. 
3 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 17. ISBN 80-7178-926-7. 
4 The United Nations‘ Bulletin, New York 1.6.1949 (citováno podle Haškovec, Slavoj: Základy agenturního 
zpravodajství, Novinář, Praha, 1983, 113 s.) 
5 Les Agences télégraphiques d’information, UNESCO, Paříž 1953 (citováno podle Haškovec, Slavoj: Základy 
agenturního zpravodajství, Novinář, Praha, 1983, 113 s.) 
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podmínkami pro přijetí nových členů formulaci, že jde o instituce, které ‚mají za cíl 

shromažďování a distribuci informací určených především pro tisk, rozhlas a televizi.‘ “7 

 

„Poslání, úkoly a předmět činnosti tiskových agentur pak v závislosti na právní formě 

jejich existence formulují statuty, smlouvy, v případě veřejnoprávních agentur i zákony.“8 

Statut zkoumané tiskové agentury AFP, její úkoly a konstrukci kontrolních a správních 

orgánů definuje zákon č. 57-32 z 10. ledna 1957 o statutu Agence France-Presse. Cílem jediné 

světové frankofonní agentury9 je shromažďovat ve Francii a v celé Francouzské unii 

komplexní a objektivní informace a tyto informace za úplatu poskytovat odběratelům.10 

Rovněž statut České tiskové kanceláře je definován zákonem. Její povinností je „poskytovat 

objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“ prostřednictvím „šíření 

slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí (…) i do zahraničí.“ 

Zpravodajství je poskytováno „ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným 

právnickým i fyzickým osobám.“11 

 

1.2 První tiskové agentury  
Charles-Louis Havas „v roce 1925 etabloval v Paříži podnik, který se stal 

předchůdcem telegrafních kanceláří a zárodkem první tiskové agentury světa.“12 Bývalý 

bankéř a spolumajitel listu Gazette de France hodně cestoval a byl mimořádně jazykově 

vybavený. Překládal zprávy ze zahraničí, které dostával od zvláštních kurýrů nebo poštou. 

Mezi odběratele patřili především diplomaté a obchodníci, francouzský tisk až do třicátých let 

o zahraniční aktuality zájem neměl.13 Rozvoj soukromého podnikání a především senzačního 

tisku ale přinesl změnu. „Emile de Girardin, vydavatel levného listu La Presse, pochopil, že 
                                                                                                                                                   
 
6 Evropská aliance tiskových agentur je sdružení vytvořené v roce 1957 ve Štrasburku. „Cílem bylo rozvinout 
technickou spolupráci mezi jednotlivými členy a výměnu zkušeností. Z každé země může být členem jen jedna 
agentura.“ BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1978, s. 42 
7 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 11-12. ISBN 9788071844594. 
8 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 12. ISBN 9788071844594.  
9 Tamtéž 
10 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
11 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
12 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 13 
13 Tamtéž 
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ten, kdo chce získat široký okruh čtenářů, potřebuje mnoho zpráv. Tuto skutečnost si vzápětí 

uvědomili také majitelé ostatních senzačních listů. Havas s takovým vývojem počítal.14 Po 

deseti letech existence se z překladatelské kanceláře stala tisková agentura. Vznikl monopol, 

jehož úspěch se zakládal na široké síti zahraničních korespondentů a nových a rychlých 

metodách přenosu informací jako optický a později elektrický telegraf nebo poštovní holubi.15 

 

Havasovo monopolní postavení ale trvalo jen několik let. Roku 1846 byla v New 

Yorku založena agentura Harbour News Association dnes známá jako Associated Press.16 O 

tři roky později si Havasův bývalý spolupracovník a vydavatel National-Zeitung Bernhard 

Wolff zřídil Wolffsches Telegraphenbüro. V roce 1851 si stejně počínal další Havasův žák a 

založil v Londýně agenturu Reuter.17 „Wolffův postup měl jistou podobnost s postupem 

Havasovy agentury. Také on nabízel své služby nejprve obchodníkům. Wolff si uvědomil, že 

by svůj list mohl prodávat laciněji, kdyby korespondenci obchodního rázu (burzovní 

informace) před uveřejněním v National-Zeitung prodával soukromníkům. (…) Když se 

dostavil obchodní úspěch, přešel k rozšiřování politických zpráv – nyní již také dalším 

listům.“18 Heslem činnosti mladého Němce Reutera se stalo „Sleduj kabel!“ Kabelové spojení 

mezi Paříží a Londýnem z roku 1851 mu významně usnadnilo činnost a jeho kancelář si na 

britských ostrovech „vydobyla monopolní postavení, jehož význam podtrhovalo obrovské 

koloniální panství Velké Británie.“19 

 

Havas, Reuter a Wolff roku 1870 ukončili konkurenční boj. „Rozdělili si svět na sféry 

svého vlivu a výlučného zpravodajského postavení. K této dohodě přibraly také americkou 

New York Associated Press, kterou se jim tehdy podařilo smluvně omezit na zpravodajské 

působení v geografických zemích USA.“20 Havasovo pásmo zahrnovalo Francii, Švýcarsko, 

Itálii, Španělsko, Portugalsko, Střední a Jižní Ameriku a částečně i Egypt. Do Reuterova 

území spadalo britské impérium, Turecko, Dálný východ a spolu s Havasem Egypt. Wolffovi 

                                                
14 Tamtéž 
15 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 23. 
16 History-AP. In: Associated Press [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.ap.org/company/history/ap-history 
17 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 16 
18 Tamtéž 
19 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 17 
20 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 20 
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připadlo celé Německo, rakousko, Holandsko, Skandinávie, Rusko a balkánské státy.21 „Tato 

dohoda – první z tzv. velkých dohod mezi světovými tiskovými agenturami - zůstává 

v platnosti v podstatě až do 1. světové války.“22 

 

1.3 Diferenciace tiskových agentur na příkladu Agence France-
Presse a České tiskové kanceláře 

 Tiskové agentury je možné rozdělit podle následujících kritérií: obsahové zaměření 

činnosti (agentury univerzální, specializované), objem a rozsah působnosti (agentury světové, 

mezinárodní, regionální, národní) a forma vlastnictví (agentury ve vlastnictví médií, 

soukromé komerční agentury, státní, se zvláštním veřejnoprávním statutem).23 

 

 Nástupce Havasovy kanceláře Agence France-Presse je univerzální (komplexní) 

zpravodajskou agenturou „integrující soubor zpravodajských služeb (zpravodajství z domova, 

ze zahraničí, pro zahraničí – to vše slovem a většinou i obrazem) v nejširším tematickém 

záběru (všechny oblasti života společnosti – politika, ekonomika, kultura, sport, věda a 

technika, životní prostředí, výchova a vzdělání, zábava aj.).“24 Poskytuje odběratelům domácí 

i zahraniční zpravodajství z oblasti politiky, ekonomiky, společenského dění, sportu, kultury, 

vědy a životního prostředí.25 Denně vyprodukuje na 5000 zpráv, z toho 1250 zpráv 

v multimediálním formátu.26 Agence France-Presse provozuje další agentury a platformy: 

AFP-Services zaměřenou na foto a video zpravodajství, Citizenside – platformu pro 

amatérské foto a video příspěvky, AFP GMBH se sídlem v Berlíně poskytující všeobecné 

zpravodajství v němčině a Sport-Informations-Dienst (SID) německy informující o 

sportovním dění.27  

 

AFP je jednou ze světových zpravodajských agentur. Má „celosvětovou působnost, 

v celém světě zpravodajství shromažďuje (rozsáhlá síť filiálek, v odbočkách pracují nikoliv 

jednotlivci, ale týmy agenturních novinářů) a do celého světa své původní zpravodajství šíří 

                                                
21 Tamtéž 
22 Tamtéž 
23 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 21. ISBN 9788071844594. 
24 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 22. ISBN 9788071844594. 
25 Fils d’information AFP : La référence de l’actualité internationale. In: Agence France-Presse [online]. 2013 
[cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.afp.com/sites/default/files/AFP-Direct_FR_BD.pdf 
26 Services-Texte. In: Agence France Presse [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/fr/professionnels/services/texte 
27 Filiales. In: Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/fr/agence/filiales/ 
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(řádově tisíce odběratelů nejen v mateřské zemi, ale i v zahraničí). Exportní vysílání má 

kromě tzv. univerzálního světového servisu vícero podob s ohledem na cílové teritorium, což 

platí nejen pro výběr událostí, ale i výběr jazyka. K obecné charakteristice světové kategorie 

patří nepřetržitá operativní činnost 24 hodin denně a technické-transmisní podmínky na 

nejvyšší úrovni. K zajištění nepřetržitého provozu zřizují agentury vedle hlavního sídla i 

regionální centrály, což současně posiluje jejich nadnárodní charakter.“28 Agence France-

Presse disponuje sítí 2260 přispěvatelů, kteří jsou 80 různých národností a pracují ve 200 

odbočkách ve 150 zemích světa. Tato síť je rozdělena do 5 geografických zón s příslušnou 

centrálou: Severní Amerika (Washington DC), Jižní Amerika (Montevideo), Evropa (Paříž), 

Afrika a Blízký východ (Kypr), Dálný východ (Hongkong). Agentura je zastoupena i 

v Austrálii a Oceánii.29 Poskytuje nepřetržité zpravodajství v 6 jazycích: francouzsky, 

anglicky, španělsky, arabsky, německy a portugalsky.30 

 

Z hlediska formy vlastnictví je Agence France-Presse agenturou se zvláštním  

statutem. Její vznik a působení upravuje zákon z 10. ledna 1957 o statutu Agence France-

Presse. Stát se podílel nejen na jejím vzniku, ale spolufinancuje i její provoz formou 

předplacení služeb. „Tato forma existence umožňuje poněkud zastřít vliv vládních orgánů na 

činnost agentury. Jakákoliv náznak sepětí agentury se státní mocí diskredituje totiž pozici 

agentury jako nezávislého zdroje informací na zpravodajském trhu. To je také důvod proč je 

přes všechny legislativní změny zpochybňováno veřejnoprávní postavení (…) AFP.“31 

 

Česká tisková kancelář je v současné podobě, kterou definuje zákon o České tiskové 

kanceláři z roku 1992, univerzální národní agenturou s veřejnoprávním statutem. „Základní 

charakteristikou národní tiskové agentury je její prioritní působení v mateřské zemi a také ve 

vysílání pro zahraničí je její vnitropolitické zpravodajství dominantní. V oblasti zahraničního 

zpravodajství bývá zcela nebo z velké části odkázána na servis jedné nebo více světových 

tiskových agentur. (…) Někdy mají tyto agentury na území svého státu dokonce monopolní 

právo na šíření určitých typů informací a tam, kde úkoly opatřování všeobecného 

zpravodajství vykonává několik tiskových agentur v jedné zemi, považuje se za národní ta 

agentura, která má buď oficiálně, tradičně nebo faktickou převahu postavení centrální tiskové 
                                                
28 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 29. ISBN 9788071844594. 
29 L'AFP dans le monde. In: Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/fr/agence/afp-monde/ 
30 Services-Texte. In: Agence France Presse [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/fr/professionnels/services/texte 
31 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 43. ISBN 9788071844594. 
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agentury, což má praktický význam např. z hlediska členství v některém mezinárodním 

agenturním sdružení, které přijímá jen jednu agenturu z každé země.“32 

 

ČTK je jediným českým zástupcem v Evropské alianci tiskových agentur. Denně 

vyprodukuje přibližně 600 zpráv z domácí i zahraniční politiky, ekonomiky, kultury a sportu, 

jejichž většina je doprovázena multimediálním zpravodajstvím. Agentura poskytuje 

nepřetržité zpravodajství 24 hodin denně 365 dní v týdnu v českém a anglickém jazyce 

(přibližně 100 zpráv denně).33 K 1. 7. 2012 má Česká tisková kancelář 282 zaměstnanců, 

z toho 196 redakčních pracovníků. 34 Síť odboček zahrnuje 14 odboček v České republice a 3 

v Evropě (v Bratislavě, Berlíně a Bruselu).35 Kancelář využívá servisu světových tiskových 

agentur jako Reuters, AFP, AP, ITAR-TASS, DP A nebo ANSA.36 

 

Agentura plní funkci veřejné služby, kterou jí ukládá zákon. Na rozdíl od jiných 

českých veřejnoprávních médií nedisponuje koncesionářskými poplatky a její činnost se 

zakládá pouze na tržních principech. Zákon č. 517 o České tiskové kancelář připouští 

účelovou dotaci od státu, ale agentura již od roku 1996 s veřejnými prostředky nehospodaří.37 

                                                
32 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 32-33. ISBN 9788071844594. 
33 Zpravodajství ČTK. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/ 
34 Základní informace. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ 
35 Odbočky. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/kontakty/odbocky_ve_svete/ 
36 Základní informace. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ 
37 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o České tiskové kanceláři č.517/92, trvá přes 
deset let: Institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu. Praha: MATFYZPRESS, 
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2. Vznik a vývoj první tiskové agentury Havas do roku 1879 
2.1 Charles-Louis Havas (1783-1858) 

Francouz Charles-Louis s maďarským příjmením Havas se narodil 5. července 1783 

ve městě Rouen v Normandii. Jeho otec se po studiu práv stal královským inspektorem 

knihovny v Rouenu, kde měl na starosti kontrolu knih ze zahraničí a dohlížel i na obsah 

zakázek místních tiskařů. Brzy se spřátelil s vydavatelem lokálních novin Annonces, affiches 

et avis divers de la Haute et Basse Normandie a začal se podílet na jejich vydávání. Oženil se 

s dcerou cukrovarníka Marie-Annou Belardovou, která mu dala šest dětí. Po revoluci otec 

Charles-Louis vystřídal mnohá povolání, například obchodoval s bavlnou. Když 9. thermidor 

ukončil jakobínskou hrůzovládu, bylo jeho synovi, budoucímu zakladateli první tiskové 

agentury, jedenáct let. Charles-Louis mladší se začal učit řecky, latinsky a dalším cizím 

jazykům, především angličtině a němčině. Vzdělával se i v oblasti obchodu. Ve dvaadvaceti 

letech mu velkoobchodník a rodinný přítel nabídl práci v Nantes. Mladý Havas se rychle 

vypracoval až na dodavatele císařských vojsk. V době kontinentální blokády, která 

zakazovala obchod s Británií, odjel Havas do neutrálního Portugalska. V Lisabonu se oženil 

s Marie-Jeannou de Roure, budoucí matkou Charlese-Guillauma Havase a Augusta Havase, 

pokračovatelů rodinné tiskové agentury Havas.38 Ti se narodili už ve Francii, v době, kdy byl 

jejich otec úspěšným bankéřem a spolumajitelem listu Gazzette de France. Úspěchy ale 

ukončil pád císařství.39 

 

„V roce 1810 zůstalo v Paříži jen šest politických novin, v roce 1811 čtyři: Gazette de 

France, Moniteur, Journal de l’Empire a Journal de Paris. (…) Po pádu císařství počet titulů 

výrazně vzrostl. Charta Francouzům zaručovala „právo zveřejňovat a tisknout jejich názory 

v souladu se zákony stíhajícími zneužití této svobody.“ Ve skutečnosti se nic nezměnilo. 

Bourboni převzali systém předběžné autorizace a roku 1815 zavedli cenzuru. Cenzura i 

autorizace byla na jaře roku 1819 zákonem zrušena. O rok později, po smrti vévody z Berry40, 

se francouzský tisk znovu ocitá pod nátlakem cenzury.“41 Roku 1826 nebyl schválen zákon o 

svobodě slova, kterému list Moniteur přezdíval „zákon spravedlnosti a lásky“, Chateaubriand 

                                                
38 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 12-17. 
39 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 51. ISBN 2-86597-030-2. 
40 Charles Ferdinand de Bourbon neboli vévoda z Berry, francouzský korunní princ, syn Karla X, byl zavražděn 
roku 1820 bonapartistou Louisem Pierrem Louvelem. Charles Ferdinand de Bourbon. In: Encyclopédie Larousse 
[online]. 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Berry/108609 
41 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 17 



 

   12 

„vandalský zákon“ a roajalista Royer-Collard shrnul zákon slovy „Více novinářů, více tiskařů, 

více novin.“ Svoboda tisku byla ustanovena až za červencové monarchie42 v roce 1830.43 

Článek 7 Charty z 14. srpna 1830 dává Francouzům „právo zveřejňovat a tisknout své názory. 

(…) Cenzura nesmí být nikdy znovu zavedena.“44 

 

Na počátku roku 1814 byl Havas bohatý bankéř, na podzim roku 1815 neměl nic. 

Začala se psát nová kapitola jeho života. Pracoval jako překladatel pro rodinného přítele 

Ouvrarda, který pro svůj obchod potřeboval zprávy ze zahraničí. V roce 1825 Charles-Louis 

Havas založil v Paříži překladatelskou kancelář Bureau de traduction des journaux étrangers, 

která po sedmi letech změnila název na Bureau de nouvelles. Jeho překlady odebíraly redakce 

opozičních titulů Constitutionnel, Journal des Débats i Bureau de l’Esprit Public. Deník 

Constitutionnel vycházel v nákladu 200 000 kusů a měl 16 000 předplatitelů, náklad titulu 

Journal des Débats byl 15 000 výtisků. Gazette de France, radikální list, jehož byl Havas 

spolumajitelem, vycházel ve 2 000 kusech.45 Havas překládal z angličtiny a němčiny, 

překlady ze španělštiny a portugalštiny obstarávala jeho žena.46 „Okolo roku 1830 žádný 

francouzský ani evropský deník nedisponoval opravdovou sítí zpravodajů v hlavních městech 

Evropy. Jedinou výjimkou byl nejspíš londýnský list Times, který vznikl již 50 let před 

Agence Havas (v roce 1785 a první tři roky se jmenoval Daily Universal Register).47 

 

2.2 Začátky v Hotelu de Bullion 
Téměř padesátiletý Havas už nechtěl žít z honorářů. Cestoval po Evropě, budoval síť 

korespondentů a roku 1832 založil vlastní podnik v pařížské čtvrti tiskařů a žurnalistů mezi 

les Halles a Palais-Royal. Vybral si Hotel de Bullion v ulici Jeana-Jacquese Rousseaua, který 

měl pro budoucí tiskovou agenturu výhodnou polohu. Byl vedle hlavní pošty i obchodní 

burzy a nedaleko ulice Bouloi, kam přijížděli kurýři. „Vybavení Havasovy kanceláře bylo 

zpočátku skromné: dvě až tři místnosti plné stolů, židlí, skříní, psacích souprav, slovníků a 

                                                
42 Červencová monarchie je označení pro Francii v letech 1830-1848, jediným panovníkem byl v tomto období 
Ludvík Filip Orleánský. Monarche de Juillet. In: Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-04-01]. 
Dostupné z: www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Juillet/126252 
43 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 17-18 
44 Charte constitutionnelle du 14 aout 1830. In: Conseil Constitutionnel [online]. 2013 [cit. 2013-04-01]. 
Dostupné z: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-
constitutions-de-la-france/charte-constitutionnelle-du-14-aout-1830.5104.html 
45 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 18 
46 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 53. ISBN 2-86597-030-2. 
47 Tamtéž 
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pořadačů. Kdyby nebylo litografické tiskárny, vypadalo by to jako u notáře. Havas každý den 

obdržel množství zahraničních tiskovin a překládal. Vytvářel vlastní noviny a nabízel je 

komukoli, kdo byl ochotný zaplatit.“48 

 

Jeho heslem se stalo „rychle a dobře“. Jenže rychlost jeho zpráv v roce 1832 

nepřesáhla rychlost koňského spřežení. „První významná francouzská železnice roku 1833 

spojila města Alais a Beaucaire. V roce 1834 Eugène Flachat položil koleje, které umožnily 

lokomotivám vjet do oblasti Paris-Saint-Germaine. Cestovat na vlastní nebezpečí vlakem 

z Paříže do Versailles a z města Cette do Montbaunu je možné od roku 1837. Ale nic víc.“49 

Havas přesto cestoval po Francii i do zahraničí a rozšiřoval svou síť přispěvatelů. V Paříži se 

mu podařilo získat několik konkurenčních společností: Corréspondance Degouve-

Denainques, Corréspondance de Paris a Corréspondance Garnier, pro niž dříve pracoval. 

Nakonec koupil i kancelář Bureau Borstein, kterou založil německý demokrat a jejíž koupě 

Havasovi později umožnila vydávat německy psané zprávy o dění ve Francii.50 

 

Roku 1835 Charles-Louis Havas přejmenoval Bureau de nouvelles na Agence des 

feuilles politiques, correspondance générale.51 Zrodila se první tisková agentura. V červenci 

1836 začal Emile de Girardin vydávat La Presse a vzápětí Armand Dutacq založil Le Siècle. 

„Zpravodajství získávaly francouzské noviny ze zpravodajské agentury Havas, založené 

v roce 1835. Oba listy snížily roční předplatné a své vydávání financovaly z inzerce. Zavedly 

také zveřejňování románu na pokračování (roman feuilleton) a mezi jejich autory patřili slavní 

spisovatelé jako Balzac, Soulié, Sue a Dumas. Náklady novin se pohybovaly mezi 20 000 a 

30 000 výtisky.“52 Klienty agentury nebyly jen noviny, ale i stát. Havas dodával předsedovi 

vlády bulletin, který obsahoval všechny nejdůležitější zprávy ze zahraničních novin a 

korespondencí.53 Z agentury se stal výnosný podnik. Honoré de Balzac napsal: „jestliže jen 

dvacet novin platí Havasovi v průměru 200 franků měsíčně, pak od nich za měsíc obdrží 4000 

                                                
48 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 21 
49 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 22 
50 Tamtéž 
51 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 54. ISBN 2-86597-030-2. 
52 PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005, s. 169. ISBN 80-246-0618-6.  
53 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 26-27 
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franků. K tomu však ještě každý měsíc dostane 6000 franků od vlády. Je nasnadě, proč zprávy 

ze zahraničí mají ve všech novinách tak uniformní ráz.“54 

 

Havasův klíč k úspěchu byl prostý: získat zprávy dřív než kdokoli jiný. Koňské 

povozy byly pro jeho záměr příliš pomalé, železniční síť nedosahovala dostatečné hustoty, 

bylo tedy nutné vymyslet jinou metodu přenosu informací. „Roku 1837 Havas vysílá z Paříže 

do Boulogne první poštovní holuby, a získává tak velký náskok před státními informačními 

službami. Doba letu: 4 hodiny, doba jízdy na rychlém koni: 14 hodin. Díky své početné 

„letce“ mohl Havas publikovat zprávy z Bruselu již v poledne a novinky z Londýna kolem 

třetí hodiny odpoledne.“55  

 

Roku 1792 sestrojil inženýr Claude Chappe první optický semaforový telegraf a nabídl 

jeho užití francouzskému zákonodárnému sboru. Systém se skládal z jednotlivých stanic, 

které byly umístěné na vyvýšených místech přibližně deset kilometrů od sebe a mezi kterými 

se informace přenášely pomocí semaforů. „Zprávy se skládaly z posloupnosti světelných 

signálů, které byly čteny pomocí dalekohledů a dále předávány. Díky tomuto postupu 

doručená zprávy na druhou stranu země netrvalo déle než několik minut. V roce 1794 Claude 

Chappe uvedl do provozu první optické telegrafní spojení mezi Lille a Paříží.“56 Monopolním 

uživatelem systému se stal stát a není jisté, zda Havasovi bylo umožněno telegraf používat. 

Jeho elektrická obdoba však již sloužila potřebám Agence Havas. 57 Elektrický proud, objev 

Alessandra Volty, výrazně rozšířil možnosti komunikace a urychlil přenos zpráv. Roku 1837 

slavný vynálezce abecedy vymyslel velmi jednoduchý systém krátkých a dlouhých signálů, 

kterými se uzavíral a znovu otevíral elektrický obvod.58 Morseův telegraf ve Francii připadl 

státu a jeho užívání bylo omezeno zákonem. „První francouzská telegrafní linka mezi Paříží a 

Rouenem byla uvedena do provozu v roce 1845. Se svolením ministra vnitra má Havasova 

agentura možnost tuto linku využívat na rozdíl od ostatních informačních služeb, tiskových 

společností a soukromých osob, kterým byl telegraf zpřístupněn až roku 1850.“59 Havas 

                                                
54 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 14 
55AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 56. ISBN 2-86597-030-2. 
56 Le télégraphe optique de Claude Chappe. In: Espace Science [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.espace-sciences.org/archives/science/11863.html 
57 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 56. ISBN 2-86597-030-2. 
58 Le télégraphe électrique. In: Espaces Science [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.espace-
sciences.org/archives/science/11864.html 
59 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 56. ISBN 2-86597-030-2. 
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„rafinovaně a bez zábran využíval každou příležitost.“60 Nebyl to pouze přístup k moderní 

komunikační technologii, co zvyšovalo Havasův náskok před ostatními, ale také vládní 

subvence a unikátní přístup k oficiálním zdrojům a to za Druhé republiky, Druhého císařství i 

Červencové monarchie.61  

 

2.3 Bernhard Wolff a Paul Julius Reuter 
 Únorová revoluce roku 1848 ukončila vládu francouzského krále Ludvíka Filipa a 

vedla k vyhlášení Druhé republiky. „Jedním z prvních činů prozatimní vlády francouzské 

republiky (…) bylo ustanovení svobody tisku a shromažďování.“62 Zanedlouho se v Hotelu de 

Bullion objevili tři emigranti německého či rakouského původu. „První se jmenoval Bernhard 

Wolff, druhý Paul Julius Reuter a třetí Sigmund Engländer. Syn německého bankéře Bernhard 

Wolff vykonával profesi lékaře a zajímal se o obchod na burze. Engländer pocházel z Vídně, 

kde byl odsouzen k smrti za to, že se účastnil revoluce. Paul Julius Reuter, vlastním jménem 

Israel Beer Josaphat, byl syn rabína z města Kassel. V roce 1844 se nechal pokřtít. Po čtyři 

roky vedl berlínské vydavatelství, které publikovalo demokraticky zaměřené brožury a knihy. 

Dne 18. března 1948 se jako jeden z davu před královským palácem radoval, když král 

Fridrich Vilém IV. přislíbil ústavu. V červnu se účastnil vyplenění zbrojnice. Poměry v zemi 

se ale rychle vrátily do původních kolejí: v listopadu Manteuffel se svým vojskem okupoval 

Berlín, jako Windischgrätz okupoval Vídeň. Za této situace přišli tři mladí emigranti do 

Paříže.“63 

 

Havas, který ve svých 65 letech zažil již šest revolucí nebo změn režimu, soucítil 

s exulanty a nabídl jim zaměstnání. Reutera práce v tiskové agentuře zaujala natolik, že se 

rozhodl vybudovat vlastní společnost a svému zaměstnavateli konkurovat. V pokoji, kde 

bydlel se svou ženou, si zařídil na jaře 1849 překladatelskou kancelář a vybavil ji ručním 

lisem. V létě téhož roku, po několika měsících živoření, kancelář zavřel a opustil Paříž. 

                                                
60 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 14 
61 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 57. ISBN 2-86597-030-2. 
62 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 35 
63 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 36  
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Bernhard Wolff a Sigmund Engländer odešli také. Jak se později Havas dozvěděl, jeho žáci se 

vrátili zpět do rodných zemí.64 

 

 Odchod budoucích majitelů světových tiskových agentur lze poměrně snadno vyložit. 

Zatímco v Německu a Rakousku se již neměli čeho obávat, ve Francii panovala bouřlivá 

atmosféra. Nově vzniklý zákon proti tisku stanovil francouzským listům kauci 24 tisíc franků 

a umožnil zakázat jejich prodej na veřejném prostranství. Zhoršující se situace se netýkala jen 

tisku, ale všech odvětví. Když 31. října 1849 Ludvík Napoleon odvolal ministry a jmenoval 

místo nich své přívržence, parlamentarismus byl vystřídán autoritativním režimem.65 

 

 Paul Julius Reuter založil v Aix-la-Chapelle telegrafický institut a navázal pravidelné 

spojení s Berlínem. Ředitelem berlínské telegrafní společnosti se nestal nikdo jiný než 

Bernhard Wolff.66 Roku 1851, kdy hlavní města Francie a Anglie propojil elektrický telegraf, 

Reuter opustil Aix a založil obdobnou telegrafní kancelář v Londýně.67 Rozhodl se tak na 

základě doporučení Wernera Siemense68, který si dobře uvědomoval potenciál Londýna dosud 

neobsazeného telegrafní společností. „V polovině října byla v londýnském City otevřena 

telegraphic office, jejíž jediným zaměstnancem byl dvanáctiletý poslíček. Téměř neznámý 

Reuter si vybral výbornou oblast. Narazil na zlatý důl.“69  

 

Stejně úspěšný byl Reuterův kolega z Havasovy kanceláře Bernhard Wolff. Roku 

1849 otevřel telegrafní společnost v Berlíně a za pomoci Siemesova synovce založil 

zpravodajskou agenturu Wolffs Telegraphissches Bureau.70 „Dne 1. října 1849 odevzdalo 

pruské ministerstvo války Všeobecnému poštovnímu úřadu správu telegrafů. Nová sdělovací 

technika byla dána k dispozici veřejnému provozu. Ředitel nakladatelství berlínského 

National-Zeitung, které vzniklo o rok dřív, dr. Bernhard Wolff (1811-1879) pochopil 

příležitost. Dne 28. listopadu 1849 sdělil svým čtenářům, že jeho list může nyní pravidelně 

                                                
64 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 37 
65 Tamtéž 
66 Tamtéž 
67 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 58. ISBN 2-86597-030-2. 
68 Werner von Siemens (1816-1892) byl německý vynálezece a průmyslník, roku 1847 založil s J. G. Halskem 
Společnost Siemens a Halske pro vybudování telegrafních linek. Von Siemens. In: Larousse encyclopédie 
[online]. 2013 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-
personnage/Siemens/144260 
69 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 39-40 
70 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 58. ISBN 2-86597-030-2. 
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publikovat „telegrafické depeše“ z Paříže, Londýna, Amsterodamu, neboť, jak bylo řečeno, je 

„v zájmu našich čtenářů, aby nový komunikační prostředek – telegraf – nezůstal 

opomenut“.“71 Poplatky za telegrafní zprávy byly velmi vysoké, a proto je začal podnikavý 

Wolff nabízet ostatním listům, bankám a podnikům. Založil kancelář s odbočkami v několika 

dalších německých městech, které si vzájemně vyměňovaly informace.72 „V zájmu další 

výstavby zpravodajské služby, ale především k udržení pozic proti konkurujícím agenturám 

se Wolffova kancelář obrátila na pruského krále se žádostí, aby vytvořením akciové 

společnosti  poskytl „telegrafickému institutu“ nezbytné možnosti k rozšíření. Plán se zdařil a 

byla vytvořena Continental Telegraphen-Compagnie (…).“73 V Berlíně i Londýně tedy 

vznikly nové zpravodajské agentury, které s Havasem spolupracovaly, ale také se staly jeho 

konkurencí. 

 

Napjatá politická situace ve Francii vyvrcholila další změnou režimu. V lednu 1852 

byla přijata nová ústava a prezident Ludvík Napoleon se nechal uzákonit prezidentem na 

dalších deset let. V únoru vyšel nový tiskový zákon zavádějící povinnou autorizaci a 

napomenutí. 20. listopadu se z prezidenta Ludvíka Napoleona stal císař Napoleon III. a 

francouzská Druhá republika se změnila na Druhé císařství. Havasovi bylo v tu dobu téměř 

sedmdesát let. V roce 1853 se rozhodl odejít z čela agentury a přenechat vedení svým dvěma 

synům. Koupil si venkovský dům v Bougival nedaleko Paříže a zcela se stáhnul z veřejného 

života.74 

 

2.4 Agentua pod vedením bratrů Havasových (1853-1879) 
 Dvaačtyřicetiletý Charles-Guillaume Havas a jeho o tři roky mladší bratr Auguste 

stanuli v čele agentury roku 1853. Byl to Auguste, kdo se stal jejím výkonným ředitelem. 

Noviny pro novináře Correspondance Havas vycházely po celou dobu císařství. „Skládaly se 

ze třech tenkých bílých listů poměrně velkého formátu a měly charakteristickou podobu: čtyři 

sloupce, kulaté a drobné písmo. (…) Tiskly se každý den v tiskárně Imprimerie Litographique 

Havas v ulici Jeana-Jasquese Rousseaua č. 3. V horní části výtisku se nacházel bulletin 

podobný dnešnímu editorialu a podepsaný jménem Havas. Byl vždy věnován nejdůležitějšímu 
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tématu dne. Hlavní oficiální zprávy Actes officiels měly místo na přední straně. Následovaly 

novinky ze zahraničí Nouvelles étrangères, zprávy od dopisovatelů Correspondances a úryvky 

ze zahraničních periodik, které přišly poštou. Své místo měla i černá kronika z oblasti Paříže 

Faits-Paris, poslední novinky Dernières Nouvelles a telegrafické depeše Dépêches 

télégraphiques a aktuální ceny akcií.“75 

 

 Státní převrat způsobil výrazné snížení počtu politických listů, zůstalo jich pouhých 

deset. Bylo povoleno vyjadřovat vlastní názor, ale za podmínky, že je to názor 

bonapartistický. Každé vydání novin muselo být předem autorizováno, vydavatel byl povinen 

zaplatit kauci a kolkovné.76 

 

 Při vzniku císařství Napoleon III. prohlašoval, že „císařství znamená mír.“77 Šestnáct 

měsíců po tomto prohlášení, 27. března 1854, Francie vstoupila do války s Ruskem a jejím 

ohniskem se stal poloostrov Krym.78 „Krymská válka (1853-1856) proti Osmanské říši, 

Francii, Velké Británii a sardinskému království končí těžkou ruskou porážkou. Konflikt 

vyvolalo rozhodnutí ruského cara Mikuláše okupovat balkánské provincie.“79 Nebyl to nikdo 

jiný než Havas, kdo jako první informoval Francouze o vylodění na Krymu. Podařilo se mu 

dokonce předstihnout vládní zdroj Télégraphie officielle.80 „Pro Havase to byl velký úspěch. 

Všechny noviny poznaly, že soukromá telegrafie o půl den předstihla oficiální telegrafní 

zprávy.“81 

 

 Předplatné Havasova listu v roce 1849 stálo 350 franků na měsíc a pro mimopařížské 

listy bylo příliš drahé. Bratři Havasové proto přejali myšlenku zakladatele moderního tisku 

Emila de Girardina, že noviny se mají zaplatit z inzerce. Začali nabízet vedle informačního 

servisu i reklamní servis a počet předplatného mimo Paříž se zdvojnásobil. Roku 1857 se stali 
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podílníky firmy Havas, Fauchey, Laffite, Bullier & Cie, která zcela ovládla pařížskou 

společnost pro reklamu Société Generále des Annonces.82 

 

 Rychlý rozvoj agentury po krymské válce souvisel s rozšířením telegrafní sítě a  

liberalizací tiskové politiky. Roku 1858 spojil dnešní Kanadu a Irsko první telegrafní 

podmořský kabel. O osm let později (kabel fungoval pouhý měsíc a spojení se podařilo 

obnovit až v roce 1866) se podařilo Havasovi odeslat telegrafní depeši z Ameriky do Francie. 

V šedesátých letech také výrazně vzrostl počet odběratelů agenturní produkce. Zrušení kolku 

umožnilo vznik 140 nových titulů, mezi kterými nacházíme předchůdce dnešního Le Monde, 

deník Le Temps, nebo Le Petit Journal Moïse Millauda, kde vycházely slavné „romans-

feuilletons“, romány na pokračování.83 

 

 Roku 1858 se do dějin Agence Havas zapsala další válka. Snahy Sardinie získat 

Lombardsko a sjednotit Itálii vyústily ve francouzsko-sardinsko-rakouskou válku, ze které 

Francie po boku Sardinie vzešla vítězně.84 Havasovo vítězství ale nebylo tak jednoznačné, 

neboť válečné zpravodajství přinášely světu ještě další dvě tiskové agentury: Reuter a Wolff. 

Čtvrtý den po uzavření míru ve Villafrance, 15. července 1859, se Bernhard Wolff a Julius 

Reuter objevili v pařížském Hotelu de Bullion. Po několikadenním vyjednávání bratři 

Havasové s konkurenty podepsali první ze série dohod, ve které si rozdělili Evropu na sféry 

vlivu jednotlivých agentur.85 Tato dohoda se omezovala jen na evropské země, protože oblasti 

Asie, Ameriky a Afriky s výjimkou Alžírska byly pro evropskou telegrafii nedostupné.86 Po 

úspěšném navázání spojení mezi Evropou a Amerikou přibrala roku 1870 „Velká trojka“ 

zpravodajských agentur mezi sebe i americkou New York Associated Press, „kterou se jim 

tehdy podařilo smluvně omezit na zpravodajské působení v geografických mezích USA. (…) 

Americká agentura tedy získala právo shromažďovat a rozšiřovat zprávy v USA, neměla však 

přístup na další zpravodajské trhy. Zprávy, které získala v USA, mohla jedině předávat 

Reuterovi, Havasovi a Wolffovi, evropským agenturám, které tyto zprávy šířily v těch částech 

světa, jež jim byly přiřčeny.“87 

                                                
82 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 60-61. ISBN 2-86597-030-2. 
83 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 61. ISBN 2-86597-030-2. 
84 Dějiny. Praha: Knižní klub, 2012, s. 509. ISBN 978-80-242-3651-3. 
85 PALMER, Michael B. Des petits journaux aux grandes agences: naissance du journalisme moderne, 1863-
1914. Paris: Aubier, c1983, s. 73 ISBN 27-007-0346-4. 
86 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 79 
87 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 20 



 

   20 

 

 „Havasovo teritorium zahrnovalo Francii, Středozemí a Latinskou Ameriku (od roku 

1876). Reuterovi připadla Velká Británie, britské kolonie a Dálný východ, Wolffovi 

Německo, Rakousko, Rusko a skandinávské země. Některá území jako Osmanskou říši, Egypt 

a Belgii si mezi sebou rozdělili Havas a Reuter.“88 „Toto rozdělení zájmových sfér jasně 

dokresluje tehdejší politicko-mocenské poměry. Největší podíl získal Reuter, těsně za ním se 

řadila Havasova agentura, zatímco Německo se muselo spokojit s poměrně málo významnými 

oblastmi a navíc muselo podle dohody platit Reuterovi a Havasovi značné odstupné za 

rozsáhlé možnosti zpravodajství, zejména z Ruska a balkánských států.“89 

 

Křehkou rovnováhu tří monopolů narušila válka mezi Pruskem a Francií v letech 

1870-1871, ale dohodu nerozbila. „Ztížila a zkomplikovala sice podmínky pro styk mezi 

Wolffem a Havasem, avšak upevnila vztahy mezi Havasem a Reuterem. To, co Havas nemohl 

získat od Wolffa a Wolff od Havase, získávaly obě agentury v hojné míře od Reutera. Tato 

skutečnost vůbec předznamenává celou následující éru agenturní historie, éru tvrdého boje 

zpravodajské agentury Reuter nad smluvními partnery. Reuter se nejprve pokoušel vytlačit 

z pozice Havase a pak na úkol Wolffovy kanceláře dále upevnit pozice vlastní. Jednou 

postupuje Reuter společně s Havasem, podruhé s Wolffem. Jde o různé sféry vlivu v Evropě, 

Jižní Americe, na Dálném východě.“90 

 

 Zvolení Julese Grévyho francouzským prezidentem v roce 1879 přineslo velké změny 

ve společnosti i v Agence Havas. Francie se stala definitivně republikou a 29. července 1881 

parlament schválil svobodu tisku. Povinná autorizace a kauce je zrušena, ale zákon stanovuje 

„délits de presse“, tedy „trestné činy či přestupky spáchané tiskem.“91 Mezi takové delikty 

patřila urážka prezidenta, vydávání falešných zpráv, pomluva a urážka na cti občana.92 

Svoboda tisku výrazně ovlivnila počet periodik ve Francii a jejich čtenost – v roce 1914 čte 

deníky jeden Francouz ze čtyř, což je nejvíce z celé Evropy.93 V době, kdy byl zvolen Grévy, 

                                                
88 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 64. ISBN 2-86597-030-2. 
89 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1978, s. 21-22 
90 Tamtéž 
91 Délit de presse. In: Justice en ligne [online]. 2013 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: http://www.justice-en-
ligne.be/article155.html 
92 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. In: n° 637. 1881. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vig 
93 PALMER, Michael B. Des petits journaux aux grandes agences: naissance du journalisme moderne, 1863-
1914. Paris: Aubier, c1983, s. 212 ISBN 27-007-0346-4. 
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bylo Augustu Havasovi přes šedesát let a rozhodl se z čela agentury odejít. On ani jeho bratr 

neměli žádné děti. Augustovou pravou rukou byl syn jednoho ze společníků Société Génerale 

des Annonces, Edouard Lebey. Bylo mu pouhých třicet let, když se dostal do čela světové 

agentury Havas. Rokem 1879 končí historie Agence Havas jako rodinné firmy a začíná se 

nová etapa akciové společnosti.94 

                                                
94 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 65. ISBN 2-86597-030-2. 
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3. Od akciové společnosti Havas k Agence France-Presse 
(1879-1957) 
3.1 Agence Havas, akciová společnost 
 V červnu roku 1879 se rodinná značka Havas stala akciovou společností s kapitálem 

8 500 000 franků rozdělených do 17 000 akcií po 500 francích. V jejím čele stanul třicetiletý 

Edouard Lebey.95 Pocházel ze zámožné rodiny podnikatele, po otcově smrti zdědil hotel 

v Avenue du Bois de Boulogne. Jeho zálibami byl především šerm a jízda na koni. Byl velmi 

inteligentní a známý svým uhlazeným vystupováním.96 „Edouard Lebey lpěl na objektivitě 

informací: chtěl, aby Havas zůstala agenturou všech novin a všech stran. Jeho prvním 

záměrem bylo začlenit ředitele vydavatelství novin do rady společnosti. Když tento návrh 

předložil některým z nich, byl ‚velmi překvapen‘, jak později vyprávěl, že požadovali ‚přísný 

dohled nad informacemi‘. Lebey se obával, že by mohl mez nimi vzniknout spor i v rámci 

agentury, a proto od záměru upustil. Spokojil se s dosazením čtvrtého člena do správní 

rady.“97 Aby uspokojil klienty všech politických názorů, rozhodl se vydávat troje různé 

zprávy: pro konzervativce, republikány a „pokrokovou levici“. Úvodníky bratří Havasů 

zmizely, stejně tak zprávy psané v němčině. Naopak mimo Paříž se staly oblíbenými fejetony, 

které Lebey od autorů kupoval. Ty ale byly jen doplňkem k informacím, jež vycházely v 

telegrafních listech Agence Havas. První z těchto listů byl k dispozici v osm hodin ráno a 

během dne následovalo šest dalších. Domácí redakce se uzavírala ve 23.30, ale zprávy ze 

zahraničí byly zaznamenávány celou noc.98 

 

 Na přelomu 19. a 20. století vstoupily do služeb agentury tři převratné vynálezy:  

telefon, dálnopis a bezdrátový telegraf. Alexander Graham Bell vynalezl telefon v roce 1875, 

v Evropě byl představen o dva roky později a Edouard Lebey ho získal pro agenturu téměř 

okamžitě po jeho představení. Dálnopis, telekomunikační zařízení umožňující přijímat 

vysílání na více stanic, vznikl již v 50. letech 19. století, ale v agentuře si našel místo po roce 

1880. Ticker, jak dálnopisu říkali Američané, se také rozšířil do pařížských kaváren a bank. 

Přinášel zprávy ze čtyř a později pěti oblastí: koňské dostihy, finančnictví, politika, souhrn 
                                                
95 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 65. ISBN 2-86597-030-2. 
96 PALMER, Michael B. Des petits journaux aux grandes agences: naissance du journalisme moderne, 1863-
1914. Paris: Aubier, c1983, s. 160 ISBN 27-007-0346-4. 
97 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 149 
98 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 150-151 
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zpráv a obchod. Zajímavé je, že redakce pařížských listů až do 30. let 20. století dálnopis 

nevyužívaly, ale spoléhaly se na Havasovy telegrafní listy, které poslíček vozil hodinu co 

hodinu. Marconiho bezdrátový telegraf se stal vybavením agentury v roce 1902. Byl sice 

náročnější na obsluhu než dálnopis, protože vyžadoval přítomnost pracovníka, který přijímal 

zprávu v Morseově abecedě, umožnil ale jednodušší spojení bez nutnosti kabelů.99  

 

Koncem 19. století se výrazně změnil i obsah agenturních zpráv: politická témata 

získávala stále méně prostoru a nahradila je černá kronika, senzace a skandály.100 „V květnu 

roku 1888 vedení agentury Havas upozorňuje všechny odbočky a evropské spojence, že 

‚noviny všech zemi’ se věnují ‚důležitým událostem černé kroniky, které se odehrávají 

v zahraničí,‘ namísto ‚vážným zahraničním zprávám‘.“101 Lebey se tedy rozhodl vyhovět 

požadavkům tisku a dal prostor senzacím na úkor politického zpravodajství.  

 

 Roku 1900 vystřídal nemocného Edouarda Lebeye ve vedení společnosti Henri 

Houssaye. Do Agence Havas přišel stejně jako Lebey velmi mladý – v jednadvaceti letech. 

Oženil se s jeho sestřenicí, ale zakrátko byl vyslán do Španělska, aby informoval o krizi 

bourbonské monarchie a četných občanských válkách. Roku 1872 přivedl Houssaye do 

agentury budoucí významnou osobnost agentury: Léona Pognona102. A byl to právě 

Houssaye, kdo umístil do kanceláře agentury ohromný bezdrátový telegraf.103  

 

 Pod vedením Henriho Houssaye Agence Havas prosperovala. „V předvečer první 

světové války v centrále agentury Havas pracuje 350 lidí, tedy dvakrát více než v roce 1879. 

Má 400 dopisovatelů ve Francii a 125-150 v zahraničí, kteří dostávají provize. Otevřela na 40 

kanceláří po celém světě včetně New Yorku v roce 1913. Spoluvytváří obsah čtyř největších  

                                                
99 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 70-71. ISBN 2-86597-030-2. 
100 PALMER, Michael B. Des petits journaux aux grandes agences: naissance du journalisme moderne, 1863-
1914. Paris: Aubier, c1983, s. 184 ISBN 27-007-0346-4. 
101 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 76. ISBN 2-86597-030-2. 
102 Léon Pognon pocházel stejně jako Henri Houssaye z regionu Honfleur. V šestadvaceti letech přijel do Paříže 
a postupně spolupracoval s listy Le Messager de Paris, Le Courrier de France, L’Avenir National a l’Evenement. 
Roku 1872 získal místo v Agence Havas. Jako každý začínající agenturní žurnalista té doby měl nejprve na 
starosti parlamentní zpravodajství pro mimopařížské listy. O 4 roky později odjel do zahraničí. Otevřel odbočku 
v Romunsku a během rusko-turecké války se stal válečným reportérem. Po návratu do Paříže vedl parlamentní a 
politické zpravodajství. Získal si přátele mezi ministry a doprovázel je na jejich cestách. Když byl 25. července 
1894 zavražděn v Lyonu prezident Sadi Carnot, Pognon byl u toho. Rychle utíkal do lyonské kanceláře, aby jako 
první podal zprávu Paříži. AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 74. ISBN 2-86597-
030-2. 
103 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 306 
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deníků le Petit Parisien, le Petit Journal, le Matin a le Journal. Informace dodává i ¾ 

regionálních listů. Roku 1914 disponuje kapitálem 8 a půl milionu francouzských franků.“104 

 

3.2 Rozpad monopolních dohod 
S vypuknutím první světové války francouzská vláda zakázala vydávat jakékoli zprávy 

z nepřátelských zemí a Agence Havas nastávají nelehké časy. Dne 2. srpna 1914 byla při 

ministerstvu války zřízena „tisková kancelář“, která nastolila cenzuru.105 Vedení Havasovy 

agentury rozeslalo všem svým zástupcům tuto zprávu: „Poskytujte a předávejte pouze ty 

depeše, které pocházejí z Paříže, Londýna, Petrohradu, Bruselu a Bělehradu.“106 Agentura 

byla nucena šířit vládní propagandistické zprávy, ale aby je odlišila od vlastního 

zpravodajského obsahu, vymohla si na ministrovi zahraničních věcí zvláštní označení 

vládních zpráv „vale“, které vyjadřovalo „výhradně politický charakter zprávy.“107 Obdobný 

systém Tractatus měla např. Wolffova kancelář v nepřátelském Německu.108 

 

Německo tedy bylo ze hry světových tiskových agentur vyřazeno. „Zůstalo prakticky 

bez jakýchkoli zpráv z Evropy, Ameriky a Dálného východu. Byly podniknuty pokusy 

přizpůsobit se situaci a získávat informace prostřednictvím německých diplomatů v zahraničí. 

V roce 1915 vznikla německá agentura Transocean, jejímž prvořadým úkolem bylo hledat 

nové cesty pro získávání zpráv.“109 Wolffova agentura vyšla z první světové války 

zdiskreditovaná,110 a tak došlo k podstatnému narušení mezinárodních agenturních dohod o 

zónách vlivu. 

 

Informační blokáda znesnadnila postavení Havasovy agentury i v Latinské Americe. 

Neudržela své monopolní postavení a byla vytlačena americkými agenturami United Press a 

Associated Press. Francouzská agentura tedy musela uzavírat své odbočky.111 Na druhou 

stranu se „britské agentuře Reuter a francouzské agentuře Havas otevřel zpravodajský trh a 

pole působnosti na územích, kde až dosud byla zpravodajská činnost v monopolu německé a 
                                                
104 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 76. ISBN 2-86597-030-2. 
105 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
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rakouské agentury, i nové možnost v širším světovém rámci.“112 Po první světové válce byly 

zakládány v nově vzniklých nebo nově nezávislých státech národní tiskové agentury jako 

např. Československá tisková kancelář.113 „Světové agentury Reuter a Havas tehdy uzavírají 

smlouvy mj. s tiskovými agenturami v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Jugoslávii i 

s mladou Československou tiskovou kanceláří, jejíž jméno se na seznamu tiskových agentur 

objevilo krátce po vypuknutí první světové války, ještě před vytvořením samostatného 

Československa114.“115 Předválečné monopolní dohody tak nahradila diarchie agentur Reuter 

a Havas.116 

 

Na francouzském trhu Agence Havas těžila především z rostoucího zájmu o reklamu. 

Roku 1920 agentura provedla fúzi se Société Générale des Annonces, která kapitál nově 

vzniklé společnosti navýšila o 10 milionů na 18 a půl milionu franků.117 Agentura Havas se 

přeměnila na holding 118 a v roce 1930 (především díky reklamě na farmaceutické výrobky) 

disponovala kapitálem 105 milionů franků.119  

 

Po krachu na newyorské burze roku 1929 reklamní větev agentury ztratila část svých 

klientů a informační sekce jen stěží pokryla své náklady.120 Během následující celosvětové 

hospodářské krize mělo reklamní oddělení kanceláře Havas pouze 70 % klientů v porovnání 

se stavem před krizí.121 Roku 1931 tak agenturu zachránila vládní subvence.122 

 

                                                
112 BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
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agentura na světě. „Od roku 1867 měla filiálku v Praze a ta od začátku 20. století (1906) vydávala zprávy také v 
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Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 342 
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Pokud první světová válka zapříčinila významné narušení monopolních dohod 

světových agentur, rok 1934 znamenal jejich definitivní konec. Agentura Havas, vytlačená 

z Latinské Ameriky americkými tiskovými  kancelářemi, si vymohla na agentuře Reuter 

možnost poskytovat zpravodajství z a na Dálný východ. Z bývalých spojenců se tak na 

Dálném východě stali konkurenti, v Evropě však výměna informací Havas-Reuter 

pokračovala.123 

 

 O dva roky později francouzský ministr vnitra Roger Salengro po četných mediálních 

útocích extrémní pravice spáchal sebevraždu.124 Tehdejší premiér vlády Léon Blum, předseda 

Lidové fronty, obvinil Agence Havas, že ovládá deník Le Journal, který má být za sebevraždu 

ministra zodpovědný.125 Pierre Guimier, jež stál v čele zmíněného deníku i reklamní větve 

Havas a byl pravou rukou prezidenta agentury, z agentury odešel. Léon Blum požadoval 

rozdělení společnosti na dva samostatné podniky: informační a reklamní, informační plánoval 

zestátnit. To však vedení Agence Havas odmítlo.126 Informační oddělení bylo ale nadále 

ztrátové, a tak se stát pod vedením Daladierovy vlády rozhodl roku 1938 převzít jeho deficit 

na dobu 10 let.127 

 

 Od doby mnichovské krize byl způsob, jakým Havas informoval o mezinárodních 

událostech, francouzským i zahraničním tiskem stále více zpochybňován. „Ředitel londýnské 

kanceláře a budoucí prezident AFP Paul-Louis Bret napsal: ‚Nejdůležitější zprávy z let 1935-

1939, na které má občan právo, aby mohl dohlížet na vládu, bývají jen zřídka vysílány vládou. 

Pouhým přejímáním vládních zpráv se agentura odsuzuje k neschopnosti.‘“128 

 

3.3 Od vzniku státní agentury OFI k ustanovení veřejnoprávní AFP 
 Německá invaze roku 1940 dokonala to, co Léon Blum pouze zamýšlel. Agence 

Havas byla rozdělena a z její informační větve se stala státní agentura „l’Office français 

d’Information“, zkráceně OFI. Ta byla zcela ve službách vichistického režimu. „I reklamní 

                                                
123 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 390 
124 L'affaire Salengro en 1936. In: Histoire en questions [online]. 2013 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: 
http://www.histoire-en-questions.fr/barricades-contestations/frontpopulairesalengro.html 
125 LEFÉBURE, Antoine. Havas: les arcanes du pouvoir. Paris: Grasset, 1992, s. 277. ISBN 978-2246419914. 
126 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 400 
127 FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à l'Agence France-
Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, s. 414 
128 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 86. ISBN 2-86597-030-2. 



 

   27 

sekce se dostala po částečnou kontrolu státu. Její kapitál byl rozdělen mezi původní akcionáře 

(32,4 %), francouzský stát (20 %) a německou obchodní společnost (47,6 %).“ Poslední 

jmenovaná procenta byla roku 1944 navrácena státu, který od té doby až do 80. let vlastnil 

většinu akcií Havas Publicité.129 Několik bývalých agenturních zaměstnanců se přidalo 

k odboji a vytvořili vlastní zpravodajské agentury jako AID nebo Supernap. Další odešli do 

Londýna, kde založili agenturu AFI a společně s  francouzskými novináři vysílání BBC „Les 

Français parlent aux Français“ – Francouzi hovoří k Francouzům. Mezi nimi byl i budoucí 

ředitel AFP Yves Morvan známý pod pseudonymem Jean Marin.130 

 

 V den osvobození Paříže, 20. srpna 1944, skupinka bývalých zaměstnanců Agence 

Havas vystoupala do třetího poschodí agenturní budovy na place de la Bourse, kde se stále 

ještě nacházela hlavní redakce. Odložili samopaly, chopili se psacích strojů a pod hlavičkou 

„Agence française de presse“ odeslali první depeši osvobozené agentury.131 Jejich záměrem 

bylo vytvořit nezávislou světovou tiskovou agenturu, jež bude vlastnictvím družstva 

složeného ze zástupců tisku. Francouzský tisk ale v té době nedisponoval dostatečným 

kapitálem, a proto stát agenturu subvencoval. Dne 30. září 1944 byl nařízením stanoven její 

provizorní statut. Agentuře byly dány k dispozici budovy vichistické kanceláře OFI a stejně 

tak veškerý odkaz za okupace vzniklých agentur AFI, AID a l’Agence France-Afrique. Tímto 

nařízením vznikla „veřejná instituce s právní subjektivitou a finanční samostatností, která je 

pověřena poskytovat státu informační služby za prozatimní paušální částku, která se stanoví 

každoročně finančním zákonem. Generální ředitel agentury je jmenován dekretem vlády.“132  

 

 Celkem 13 let trvalo nestabilní provizorium, při kterém se ve vedení společnosti 

střídali generální ředitelé, již byli až příliš propojeni s tou kterou vládou. I kvůli paušálním 

státním subvencím získávala AFP ve světle mezinárodní konkurence nálepku státní agentury 

sloužící propagandě. K zajištění nezávislosti a větší důvěryhodnosti agentury bylo nezbytné 

přijmout zákon upravující její statut. Za tímto účelem vytvořil generální ředitel agentury Jean 

Marin pracovní komisi složenou ze zástupců tisku, právníků a vysoce postavených státních 

                                                
129 Tamtéž 
130 Tamtéž 
131 65 ans de l'AFP: des "journaux libres" a l'internet libre?. In: Caveat Emptor [online]. 2013 [cit. 2013-05-04]. 
Dostupné z: caveat.ouvaton.org/2009/08/19/65-ans-de-lafp-des-«journaux-libres»-a-linternet-libre/ 
132 FLEURY, Lionel. La création de l'Agence France Presse. Espoir [online]. 1995, č. 103 [cit. 2013-05-04]. 
Dostupné z: www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-
liberation/reconstruire-une-france-nouvelle/analyses/la-creation-de-l-agence-france-presse.php 
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úředníků. Parlament převzal závěry této komise a dne 10. ledna 1957 schválil zákon č. 57-32 

o statutu Agence France-Presse.133 

                                                
133 Tamtéž 
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4. Definování zpravodajských úkolů, finančních zdrojů, 
konstrukce a kompetence kontrolních a statutárního 
orgánu Agence France-Presse 

Dne 10. ledna 1957 francouzský parlament schválil zákon o statutu AFP, který ukončil 

třináctileté provizorium, kdy agenturu přímo ovládaly střídající se vlády134 (v letech 1944-

1957 jich bylo více než dvacet135). „Vláda měla právo jmenovat generálního ředitele a 

kontrolu uskutečňovala prostřednictvím ministerstva informací.“136 Zákonem č. 57-32 se 

agentura z podoby družstva137 přeměnila na „autonomní instituci s občanskými zaměstnanci, 

jejíž činnost je zabezpečována na základě obchodních pravidel.“138 Vznikla agentura se 

zvláštním (veřejnoprávním) statutem. 

 

4.1 Zpravodajské úkoly Agence France-Presse 
 Podle čl. 1 a 2 zákona o statutu AFP má agentura za úkol „shromažďovat ve Francii a 

v celé Francouzské unii, jakož i v zahraničí komplexní a objektivní informace a poskytovat za 

úplatu tyto informace odběratelům.“139 Agentura nesmí ohrozit přesnost či objektivnost 

informací ani se dostat pod faktickou či právní kontrolu jakéhokoli ideologického, politického 

či ekonomického uskupení. Dále je instituce povinna „rozvíjet svou činnost a zdokonalovat 

svou organizaci, aby tak mohla francouzským i zahraničním odběratelům poskytovat 

pravidelně a trvale přesné, nestranné a důvěryhodné informace. Musí zabezpečovat síť 

zařízení, která jí dodá charakter zpravodajské instituce světového formátu.“140 

 
4.2 Finanční zdroje Agence France-Presse 

Finanční zdroje Agence France-Presse tvoří výnosy z prodeje informací a příjmy 

z majetku agentury. Odběrateli služeb nejsou pouze profesionální tiskové organizace, ale i 

stát. Zákonem č. 2012-387 ze dne 22. března 2012 o zjednodušení právních předpisů a 

                                                
134 AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985, s. 86. ISBN 2-86597-030-2. 
135 IVe République - Encyclopédie Larousse. Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-03-08]. Dostupné 
z: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/IVeR%C3%A9publique/140714 
136 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 43. ISBN 9788071844594. 
137 Tamtéž 
138 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
139 Tamtéž 
140 Tamtéž 
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administrativních postupů141 byl změněn čl. 13 zákona o AFP, který do té doby neuváděl 

finanční kompenzaci ze strany státu jako zdroj příjmů agentury. Dřívější znění první věty  

čl. 13 bylo „Zdroje Agence France Presse jsou vytvářeny prodejem dokumentů a 

zpravodajských služeb zákazníkům a příjmem z jejího majetku.“142 Nyní je uvedeno, že 

„zdroje příjmů Agence France-Presse tvoří výnosy z prodeje dokumentů a informačních 

služeb odběratelům a finanční kompenzace ze strany státu čistých nákladů vzniklých při 

plnění veřejného zájmu, jak jsou definovány v článcích 1 a 2 tohoto zákona, a příjmy 

z majetku agentury.“143 Finanční kompenzace ze strany probíhá formou předplatného. 

„Podmínky prodeje státním orgánům jsou stanoveny dohodou mezi státem a agenturou, tato 

dohoda stanoví počet a sazbu předplacených služeb na základě tarifů francouzských tiskových 

podniků.“144 V roce 2012 nakoupil francouzský stát předplatné služeb AFP za 117 505 908 

euro, tedy za téměř 3 miliardy korun.145 Taková částka tvoří přibližně 40 % agenturního 

rozpočtu.146 Dále byly nové agentuře dány zákonem č. 57-32 k dispozici prostory a veškeré 

zařízení, které získala původní agentura na základě nařízení z roku 1944 nebo později. 

Rozestavěné nemovitosti jsou jí rovněž dány k dispozici nebo budou na ni převedeny. Takový 

převod je osvobozen od jakýchkoli poplatků státní pokladně.147 

 

4.3 Konstrukce a kompetence kontrolních orgánů Agence France-
Presse 
4.3.1 Konstrukce nejvyšší rady  

Na dodržování plnění úkolů stanovených ve čl. 2 dohlíží nejvyšší rada. Tato nejvyšší rada se 

skládá:  

 

                                                
141 LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches 
administratives. In: 2012. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC917065132FC2376985D8AFD9DC7BAD.tpdjo06v
_2?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=20130417 
142 Překlad zákona o AFP ze Statutů evropských tiskových agentur vydaných ČTK v r. 1999. 
143 n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
144 Tamtéž 
145 Présentation des crédits. In: Performance publique budget [online]. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: 
http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/lfi/html/DBGPGMCOMMUNLFIPGM180.htm 
146 L'AFP devra-t-elle rembourser l'aide de l'Etat?. In: Mediapart [online]. 2013 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-truffy/300811/lafp-devra-t-elle-rembourser-laide-de-letat 
147 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
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a) „Z jednoho aktivního či emeritního člena Státní rady148 zvoleného valnou  hromadou Státní 

rady, prezidenta s rozhodujícím hlasem.  

b) Z jednoho úředníka kasačního soudu149, aktivního či emeritního, zvoleného valnou hromadou 

uvedeného soudu.  

c) Ze dvou zástupců ředitelů vydavatelství denního tisku, které jmenují nejreprezentativnější 

profesionální organizace, reprezentativnost uvedených organizací se hodnotí na základě 

podmínek stanovených zákonem č. 53-287 ze 7. dubna 1953 a k němu příslušejících 

prováděcích dokumentů.  

d) Z jednoho profesionálního novináře jmenovaného nejreprezentativnějšími profesionálními 

organizacemi.  

e) Z jednoho zástupce francouzského rozhlasu a televize  

f) Ze dvou členů zvolených ostatními členy nejvyšší rady, přičemž jeden vykonával v zámoří 

vysokou správní funkci a druhý zastupoval v zahraničí Francii ve vysoké funkci.“150 

 

Zákon č. 53-287 zajišťující zastoupení vydavatelství denního tisku nejreprezentativnějšími 

organizacemi nahrazuje Národní federaci francouzského tisku (Fédération nationale de la presse 

française) nejreprezentativnějšími organizaci. Reprezentativní hodnota profesních organizací je 

stanovena s ohledem na velikost nákladu tisku. Vyloučeny jsou publikace, jejichž charakter byl 

oficiálně prohlášen za nemorální.151 

 

                                                
148 Státní rada (Conseil d’État) je „nejvyšší právní a poradní orgán francouzské státní správy. (…) Ve správních 
záležitostech plní funkci poradce vlády, předkládá návrhy zákonů nařízení atd. (…) V právních věcech je Státní 
rada jedinou a poslední instancí, která může rozhodnout spory jako odvolání se proti dekretu nebo spory týkající 
se individuální situace úředníků jmenovaných dekretem atd. Je odvolacím soudem pro některá správní řízení.“ 
Conseil d'État. In: Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Conseil_d%C3%89tat/114435 
149 Kasační soud (Cour de cassation) je „nejvyšší soud (francouzského) soudnictví, který má sídlo v Paříži. 
Skládá se z pěti civilních komor a jedné trestní. (…) Kasační soud přezkoumává rozsudky na základě právního 
pochybení.“ Cour de cassation. In: Enyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Cour_de_cassation/114918 
150 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
151 Loi n° 53-287 du 7 avril 1953 ayant pour objet de faire assurer la représentation des entreprises de presse par 
les organisations professionnelles les plus représentatives (1). In: 1953. Dostupné z: Loi n° 57-32 du 10 janvier 
1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
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Seznam členů nejvyšší rady je v souladu s prováděcím nařízením „zveřejněn v Journal 

Officiel Francouzské republiky152. Francouzský rozhlas a televize jsou zastoupeny v nejvyšší 

radě prezidentem své správní rady.“153 

 

Mandát členů nejvyšší rady je tříletý a může být obnoven nebo je ukončen, pokud člen 

„přestal splňovat kvalifikaci, vzhledem k níž byl jmenován.“154 

 

4.3.2 Kompetence nejvyšší rady  
Úkolem nejvyšší rady dohlížet na plnění úkolů veřejné služby. Pátý článek zákona o statutu 

AFP uvádí, že „odběratel, profesionální tisková organizace či (…) finanční komise mohou 

předložit nejvyšší radě k projednání cokoli, co by mohlo znamenat porušení podmínek 

uvedených v čl. 2.“155 Následně nejvyšší rada ve lhůtě tří měsíců zváží, zda se jedná o porušení 

podmínek v čl.2 a v kladném případě předloží připomínky a doporučení správní radě a 

prezidentu-generálnímu řediteli.156 

 

Jestliže porušení podmínek uvedených v čl.2 vyplývá z rozhodnutí správní rady, může 

nejvyšší rada „pozastavit jeho realizaci a požádat správní radu, aby své rozhodnutí znovu 

projednala, což musí být uskutečněno  do tří měsíců  rozhodnutí, které bylo takto zpochybněno, 

může nadále platit pouze tehdy, je-li podpořeno většinou 12 hlasů.“157 

 

Pokud inkriminovaná skutečnost, která byla předložena k projednání nejvyšší radě, „vyplývá 

ze závažné chyby prezidenta-generálního ředitele, nejvyšší rada po posouzení ve správní radě, 

jednající v nepřítomnosti prezidenta-generálního ředitele, pozastaví výkon jeho funkce.“158 

 

Prezident-generální ředitel je povinen předkládat nejvyšší radě „zprávu týkající se činnosti 

Agence France Presse z hlediska podmínek uvedených v článku 2.“159 
                                                
152 „Journal Officiel de la République française je oficiální tisk francouzské republiky, který má za cíl šířit mezi 
občany povědomí o oficiálních textech – zákonech, dekretech a vyhláškách.“ Journal officiel de la République 
francaise. In: Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise/126
170 
153 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
154 Tamtéž 
155 Tamtéž 
156 Tamtéž 
157 Tamtéž 
158 Tamtéž 
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4.3.3 Konstrukce a kompetence finanční komise  
Článkem 12 zákona č. 57-32 z roku 1957 o statutu Agence France-Presse se zřizuje 

tříčlenná finanční komise. „V této komisi jsou dva členové účetního dvora160 jmenovaní  

předsedou účetního dvora, z nichž jeden komisi předsedá, a jeden expert jmenovaný ministrem 

financí.“161  

 

 Povinností finanční komise je předkládat výroční zprávu o předpokládaných příjmech a 

výdajích. Dále komise posuzuje, zda zpráva obsahuje reálnou rovnováhu mezi příjmy a výdaji. 

Pokud ji neobsahuje, finanční komise „zašle zprávu prezidentovi-generálnímu řediteli, který 

svolá nové zasedání správní rady, jehož cílem je této rovnováhy dosáhnout.“162 

 

Finanční komise Agence France-Presse disponuje nezbytnými pravomocemi pro stálou a 

komplexní verifikaci finančního řízení agentury. Všechny připomínky předkládá jak správní 

radě, tak prezidentovi-generálnímu řediteli. Pokud správní rada nepřijme všechna nezbytná 

opatření k vytvoření finanční rovnováhy agentury, může finanční komise se souhlasem nejvyšší 

rady požadovat jmenování dočasného administrátora jmenovaného předsedou obchodního soudu 

a ve lhůtě šesti měsíců se přistoupí k výměně správní rady. Funkce dočasného administrátora 

končí jmenováním nové rady.163 

 

Rovněž finanční komise reviduje účty AFP. Jedenkrát za rok předkládá zprávu o 

finančním řízení agentury správní radě, která informuje nejvyšší radu.164 

 

 

                                                                                                                                                   
159 Tamtéž 
160 „Úkolem Účetního dvora (Cour de Comptes) je podle francouzské ústavy pomáhat parlamentu a vládě při 
kontrole a realizaci státního rozpočtu. Jeho kontrole podléhají všechny vládní účty. Zároveň vykonává při své 
činnosti dvě základní funkce: pro každý finanční rok uděluje absolutorium každému z úředníků ministerstva 
financí odpovědnému za vedení příslušné části veřejných financí a dále předkládá parlamentu výroční zprávu, 
z níž pak parlament vychází při rozhodování o udělení absolutoria celé vládě. Kromě těchto funkcí provádí 
Účetní dvůr audity výkonnosti a má přístup k dokumentům všech státních orgánů a institucí.“ Fungování 
nejvyšších kontrolních institucí v zahraničí. In: Institut pro evropskou politiku [online]. 2013 [cit. 2013-03-09]. 
Dostupné z: http://www.europeum.org/cz/integrace/33-integrace--11/794-fungovani-nejvyssich-kontrolnich-
instituci-v-zahranici 
161 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
162 Tamtéž 
163 Tamtéž 
164 Tamtéž 
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4.4 Konstrukce a kompetence statutárního orgánu Agence France-
Presse 

Statutárním orgánem agentury je její prezident-generální ředitel, který je členem správní 

rady. „Agence France-Presse je spravována správní radou v čele s prezidentem-generálním 

ředitelem agentury.“165 Správní rada je podle článku 8 zákona o statutu AFP pro řízení a správu 

agentury vybavena rozsáhlými pravomocemi, „jedná jejím jménem, uskutečňuje  a povoluje 

všechny akce a operace související s plněním jejích úkolů.“166 

 

 

4.4.1 Konstrukce správní rady 

Kromě prezidenta-generálního ředitele jsou členy správní rady: 

 

1. „Osm zástupců ředitelů francouzských vydavatelství denního tisku jmenovaných 

nejreprezentativnějšími profesionálními organizacemi (…). 

2. Dva zástupci francouzského rozhlasu a televize jmenovaní podle podmínek stanovených 

prováděcím nařízením uvedeným v článku 17 tohoto zákona.167  

3. Tři zástupci orgánů veřejné správy, které jsou odběrateli agentury. Tito zástupci jsou 

jmenováni podle stejných podmínek, podle své resortní příslušnosti předsedou Státní rady, 

ministrem zahraničních věcí a ministrem financí a hospodářství.  

4. Dva zástupci zaměstnanců agentury, a to:  

- jeden profesionální novinář zvolený shromážděním profesionálních novinářů 

francouzské národnosti, jenž je členem redakce agentury,  

 -  jeden zaměstnanec, který je zvolen shromážděním zaměstnanců agentury francouzské 

národnosti, a patří k dalším kategoriím zaměstnanců agentury.“168 

  

 Viceprezident, který asistuje prezidentu-generálnímu řediteli při reprezentačních 

povinnostech či jej zastupuje, je volen většinovým hlasováním ze členů zastupujících 

                                                
165 Tamtéž 
166 Tamtéž 
167 Článek 17 zákona o statutu AFP odkazuje na článek 9 Dekretu o prováděcím nařízení k zákonu o statutu AFP 
z roku 1957, který říká, že „ministr informací jmenuje zástupce francouzského rozhlasu a televize do správní 
rady Agence France-Presse na základě společného návrhu předsedy správní rady francouzského rozhlasu a 
televize a jejího generálního ředitele.“ Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. 
In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
168 Tamtéž 
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vydavatelství v nepřítomnosti prezidenta-generálního ředitele. Mandát členů je tříletý a 

obnovitelný, ale mandát zástupců veřejné správy může být kdykoli ukončen předsedou Státní 

rady nebo ministrem, kterému jsou odpovědni. Funkční období každého člena může být 

ukončeno, pokud přestal splňovat kvalifikaci, vzhledem k níž byl jmenován. Na členy správní 

rady se vztahují zákony o úpadku a bankrotu včetně zákazu vykonávat tyto funkce.169 

 

4.4.2 Kompetence správní rady 

Článek 14 o prováděcím nařízení k zákonu o statutu AFP z roku 1957 uvádí, že správní rada 

„má především pravomoci uvedené v následujících odstavcích, které představují výčet a nejsou 

omezujícího charakteru:  

 

1. Jmenuje prezidenta-generálního ředitele a viceprezidenta, určuje statut zaměstnanců (…), 

jmenuje a odvolává ředitele agentury na základě návrhu prezidenta-generálního ředitele.  

2. Vyhotovuje výroční zprávy o předpokládaných příjmech a výdajích, provádí inventarizaci, 

bilanci zisků a ztrát.  

3. Stanoví a upravuje všeobecné podmínky poskytování zpravodajských služeb a prodeje a 

nákupu dokumentů (…).  

4. Získává podíl ve všech francouzských nebo zahraničních společnostech, které byly nebo mají 

být založeny, v rámci  cílů agentury a jejích hlavních povinností.  

5. Povoluje úvěry, zálohy a půjčky.  

6. Zřizuje kanceláře či odbočky všude, kde to považuje za nezbytné, přičemž zabezpečuje 

formality požadované zákonodárstvím zemí, v nichž má agentura vyvíjet svou činnost.  

7. Provádí nákup, prodej, pronájem, směnu všech movitých i nemovitých garancí na majetek 

agentury.  

8. Uzavírá všechny smlouvy, dohody a obchody, zastupuje agenturu před všemi soudy, ať již 

jako žalobce, či jako obhájce, (…) povoluje všechny transakce, kompromisy a ustoupení od 

žaloby.“170 

 

Správní rada se schází na výzvu svého prezidenta tak často, jak to vyžaduje provoz 

agentury. Její rozhodnutí jsou přijímána na základě hlasování většiny přítomných či 

                                                
169 Tamtéž 
170 Tamtéž 



 

   36 

zastoupených členů, nezbytná je přítomnost alespoň 8 členů rady. V případě nerozhodného 

hlasování je rozhodující hlas prezidenta.171 

 

 
4.4.3 Prezident-generální ředitel  

Prezident-generální ředitel stojí v čele správní rady Agence France-Presse. 

Zabezpečuje veškeré řízení agentury a zodpovídá za ně. Zároveň vykonává reprezentační 

funkci. Řídí komplex služeb agentury, jmenuje a odvolává úředníky. Disponuje firemním 

podpisem. „Je pověřen přípravou a realizací zasedání správní rady, řízením všech služeb 

agentury a její reprezentací. Prezident-generální ředitel je jmenován do tří měsíců po 

uprázdnění této funkce správní radou mimo okruh jejích členů na dobu tří let s možností 

znovuzvolení. Jmenování musí být schváleno alespoň 12 hlasy.“172  

 

 Správní rada může rozhodnout o pozastavení výkonu funkce z důvodu zásadní chyby, 

které se dopustil při výkonu funkce, nebo pro čin neslučitelný s jeho posláním. Toto 

rozhodnutí musí být přijato nejméně 12 hlasy.173 

 

 „Prezident-generální ředitel je podle občanského práva zodpovědný za závažné chyby, 

jichž by se AFP dopustila za doby výkonu jeho funkce. Vůči jeho činnosti může vznést 

námitky  předseda  finanční  komise.“174 

                                                
171 Tamtéž 
172 Tamtéž 
173 Tamtéž 
174 Tamtéž 
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5. Definování zpravodajských úkolů, finančních zdrojů, 
konstrukce a kompetence kontrolního a statutárního 
orgánu České tiskové kanceláře 

Zpravodajské úkoly, finanční zdroje a orgány definuje zákon č. 517/1992 Sb., „jehož 

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

prostředky a učinit je nezávislými na výkonné moci.“175 „Účinnosti nabyl 15. listopadu téhož 

roku, s výjimkou ustanovení § 3 (odst. 4), které agentuře zakázalo provozovat rozhlasové a 

televizní vysílání. To vstoupilo v platnost až 1. ledna 1993. Na rozdíl od své předchůdkyně 

Československé tiskové kanceláře je Česká tisková kancelář agenturou nikoli státní, ale se 

zvláštním statutem.“176 

 

 Podle § 2 zákon 517/1992 Sb. je ČTK „právnickou osobou, která nakládá s vlastním 

majetkem (…) do doby převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný 

právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona.“177 Rovněž 

důvodová zpráva zákona o ČTK předpokládá, že „tato tisková agentura by byla 

privatizována.“178 Zákon z roku 1992 je tedy provizoriem, které trvá již 21 let. 

 

5.1 Zpravodajské úkoly České tiskové kanceláře 
Česká tisková kancelář není zpravodajským orgánem státu. „Současná právní úprava 

obsahuje v § 1 formulaci, že ‚stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář 

neodpovídá za závazky sátu‘.“179 Terhi Rantanenová považuje brzkou transformaci státní 

Československé tiskové kanceláře na agenturu se zvláštním statutem za nejambicióznější 

přístup v rámci bývalého východního bloku.180 

 

                                                
175 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 
2009, s. 129. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1661-2. 
176 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 2000, roč. 43, č. 4, s. 330 ISSN 
0322-7049. 
177 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
178 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 2000, roč. 43, č. 4, s. 330 ISSN 
0322-7049. 
179 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 
180 RANTANEN, Edited by Oliver Boyd-Barrett and Terhi. The globalization of news. 1. publ., [Nachdr.]. 
London: Sage Publications, 1998, s. 129. ISBN 0 7619 5386 8. 
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„Zatímco státní Československá tisková kancelář měla kromě jiných úkolů i povinnost 

vydávat ‚oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů‘ a povinnost tlumočit ‚na 

základě zmocnění svým jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a 

problémům‘ (§ 2, c zákona č. 123/1965 Sb.), respektive povinnost vydávat ‚v plném znění 

prohlášení ústředních státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to 

požádají‘ (§ 2, a zákona č. 310/1991 Sb.), současný zákon žádnou takovou povinnost, žádné 

takové zadání naplňující roli oficiálního zdroje, agentuře neukládá a její zpravodajské úkoly 

definuje velmi obecně:“181 

 

Paragraf 2 zákona o České tiskové kanceláři uvádí, že „posláním tiskové kanceláře je 

poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Tisková 

kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České 

republiky a ze zahraničí. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.“182 „Zákon 

tím dává jasně najevo, že plně respektuje principy demokratického právního státu, k jehož 

rudimentárním a nezpochybnitelným projevům patří úcta, ochrana a rozvoj občanské 

společnosti, mutatis mutandis zákonná garance prostoru pro svobodu slova, projevu a práva 

na všestranné informace bez jakékoliv diskriminace včetně cenzury.“183 

 

 Na základě §3 Česká tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové 

zpravodajství nejen ostatním médiím, ale i jiným právnickým a fyzickým osobám. Zřizuje síť 

odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí. Je oprávněna 

vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí 

ohrozit její poslání. Dále tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání 

ani nesmí mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je 

provozuje.184 

 

                                                
181 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 
2009, s. 130. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1661-2. 
182 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
183 HANÁK. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-10285130-pravni-postaveni-ceske-tiskove-kancelare 
184 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
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 „Zákon na tomto místě jasně říká, že prioritou v činnosti ČTK musí být poskytování 

objektivních a všestranných informací, nikoliv profitování z jejich poskytování dalším 

subjektům. Na druhé straně je nutné upozornit na to, že ČTK je na rozdíl od České televize a 

Českého rozhlasu veřejnoprávní institucí, která není dotována z koncesionářských 

poplatků.“185 

 

5.2 Finanční zdroje České tiskové kanceláře 

Zdrojem příjmů České tiskové agentury je prodej slovního a obrazového 

zpravodajství. „Zákon č. 517 sice v § 10 připouští možnost poskytnout ČTK účelovou dotaci 

– ‚Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která 

však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření‘ – agentura ale již řadu let z vlastní 

vůle s veřejnými prostředky nehospodaří. (…) Že je ČTK na státu ekonomicky nezávislá, 

mohla Rada ČTK poprvé konstatovat ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK za rok 

1996.“186 „Na webových stránkách ČTK se dále dočteme, že od roku 1997 se pohybuje pouze 

v tzv. černých číslech - je tedy mírně zisková, při zachování a dokonce rozvíjení všech 

základních funkcí, které jsou jí zákonem a posláním dány‘.“187 

 

ČTK nehospodaří s veřejnými prostředky a nedisponuje na rozdíl od České televize 

nebo Českého rozhlasu žádnými koncesionářskými poplatky, přesto je povinna 

prostřednictvím Rady „předkládat České národní radě výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření tiskové kanceláře.“188 Dnes Rada předkládá tuto zprávu dolní komoře Parlamentu 

ČR.189 

 

Na omezení kontrolní funkce v ekonomické oblasti vyplývající ze zákona o ČTK 

upozornila sama Rada. „Chce-li veřejnost bezpečně a efektivně kontrolovat činnost 

veřejnoprávní tiskové agentury, chce-li tedy kontrolovat nakládání agentury s neveřejnými 
                                                
185 HANÁK. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-10285130-pravni-postaveni-ceske-tiskove-kancelare 
186 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o České tiskové kanceláři č.517/92, trvá přes 
deset let: Institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu. Praha: MATFYZPRESS, 
2004, s. 45. ISBN 80-86732-35-5. 
187 HANÁK. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-10285130-pravni-postaveni-ceske-tiskove-kancelare 
188 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
189 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 2000, roč. 43, č. 4, s. 333 ISSN 
0322-7049. 
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prostředky, musí být zákon o ČTK změněn a kompetence Rady upraveny a konkretizovány 

směrem ke konstrukci standardní dozorčí rady. Je přitom ale třeba vyřešit otázku, co je 

veřejným výstupem činnosti veřejnoprávní tiskové agentury a do jaké míry má veřejnost 

právo zasahovat do smluvních vztahů agentury a sdělovacích prostředků.“190 

 

5.3 Konstrukce a kompetence kontrolního orgánu České tiskové 
kanceláře 

Paragraf 4 zákona č. 517 definuje orgán, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Tímto orgánem je rada tiskové kanceláře. Má sedm 

členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členové rady jsou voleni na období pěti 

let a to i opakovaně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období.191 

 

 Politickou nezávislost členů rady má zaručovat § 5: „Členství v Radě je neslučitelné 

s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního 

orgánu státní zprávy nebo jejich náměstků. Člen Rady nesmí mít funkce v politických 

stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své 

funkce v Radě. (…) Člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí mít žádný finanční zájem na 

provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním 

vztahem.“192 ČTK podle vlastních slov pracuje jako „politicky i ekonomicky nezávislá 

zpravodajská agentura.“193 Ve své zprávě o činnosti z roku 1998 však upozorňuje, že 

nezávislost agentury je pouze relativní. „Konstrukce dozorčího orgánu voleného parlamentem 

na základě návrhu poslaneckých klubů, tedy de facto politických stran, však tuto nezávislost, 

vzhledem k právu Rady odvolat a jmenovat generálního ředitele, relativizuje. Tato politicky 

volená Rada, finančně závislá na rozhodnutí sněmovny a současně na neveřejných zdrojích jí 

samou kontrolovaného subjektu, může za jistých okolností (a připusťme, že zatím pouze 

hypoteticky) politickou nezávislost agentury značně zpochybnit. Zdůrazněme na tomto místě 

                                                
190 Výroční zpráva ČTK za rok 1998 In: TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 
2000, roč. 43, č. 4, s. 333 ISSN 0322-7049. 
191 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
192 Tamtéž 
193 Historie ČTK. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/ 
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ještě jednou, že tyto úvahy nevycházejí z reálného stavu ani ze stavu předpokládaného, 

nicméně reflektují rizika daná stávající legislativou.“194 

 

 Rada tiskové kanceláře přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých 

členů. „Do působnosti Rady náleží: 

 

a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, 

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele 

c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře, 

d) schvalovat na návrh Statut tiskové kanceláře, který zejmén upraví organizační členění, 

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele, 

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře, 

g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst.2 tohoto zákona.“195 

 

 „Zákon upravuje rovněž právo Poslanecké sněmovny odvolat Radu ČTK jako celek. 

Důvody pro odvolání rady jsou taxativně uvedeny v § 6 odst. 3 zákona. Poslanecká sněmovna 

může odvolat radu, neplní-li opakovaně své působnosti podle § 8 odst. 1 písm. a), b), c), ergo 

nedbá na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, nejmenuje, případně neodvolá 

generálního ředitele, neschválí rozpočet a závěrečný účet ČTK.  Posledním důvodem pro 

odvolání rady může být opakované usnesení Poslanecké sněmovny, že tisková kancelář neplní 

své poslání podle § 2 zákona, tj. přestane poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů. Jak bylo již uvedeno výše, náklady na činnost rady a odměny 

jejích členů se hradí z prostředků tiskové kanceláře.“196 

  

5.4 Statutární orgán České tiskové kanceláře 

Statutárním orgánem agentury je její ředitel. „V případě státní agentury je za její 

činnost ředitel odpovědný přímo vládě, která ho jmenuje nebo odvolává. Bývalo tomu tak i 

v případě Československé tiskové kanceláře. Jak připomněl Wolfgang Vyslozil, vliv vlád a 

                                                
194 Výroční zpráva ČTK za rok 1998 In: TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 
2000, roč. 43, č. 4, s. 333 ISSN 0322-7049. 
195 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
196 HANÁK. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-10285130-pravni-postaveni-ceske-tiskove-kancelare 
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především premiéra na tiskové agentury se nejviditelněji projevuje právě při jmenování, resp. 

odvolávání generálních ředitelů. Prý se dá hovořit o jisté zákonitosti, protože zpravidla 

nejpozději tři měsíce po změně vlády dojde ke změně v čele agentury a nový šéf agentury má 

blízko k novému šéfovi vlády.“197  

 

V případě ČTK není ředitel odpovědný vládě, ale radě ČTK. Podle § 9 zákona č. 517 z 

roku 1992 je ředitel „ze své činnosti je odpovědný radě a má právo se zúčastňovat jejího 

zasedání. Je jmenován radou na funkční období šesti let. Ředitel může být odvolán tajným 

hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň pět 

členů Rady.“198 Jeho funkce je neslučitelná s členstvím v politické straně či politickém 

hnutí.199 

                                                
197 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 
2009, s. 135-136. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1661-2. 
198 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
199 Tamtéž 
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6. Komparace zpravodajských úkolů, finančních zdrojů, 
konstrukce a kompetence kontrolních a statutárního 
orgánu Agence France-Presse a České tiskové kanceláře 

 Zákon č. 57-32  o statutu Agence France-Presse z roku 1957 ukončil provizorní stav 

tiskové kanceláře, která byla koncipována jako družstvo subvencované a kontrolované 

vládou. Vznikla „autonomní instituce s občanskými zaměstnanci, jejíž činnost je 

zabezpečována na základě obchodních pravidel.“200 Článkem 15 výše uvedeného zákona byl 

agentuře dán k dispozici veškerý majetek, který získala původní agentura na základě nařízení 

z roku 1944 nebo později.201 

 

 Zákon č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři ustanovil tiskovou kancelář, která na 

rozdíl od své předchůdkyně Československé tiskové kanceláře neplní funkci státní 

agentury202. „Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za 

závazky státu.“203 Paragraf 1 definuje ČTK jako „právnickou osobu, která nakládá s vlastním 

majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře (…).“204 

Na základě § 2  Česká tisková kancelář „vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.“205  

K 31.12.1992 je kancelář zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. 

Předmětem jejího podnikání je k 13.4.2010 „šíření slovního a obrazového zpravodajství 

z České republiky a ze zahraničí,“ dále „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence“ a rovněž „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

                                                
200 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=i 
201 Tamtéž 
202 „Pro státní tiskové agentury jsou charakteristické pevné vazby mezi agenturou a státem: 
-agentura je zpravidla přímo v zákoně (…) definována jako zpravodajský orgán státu, 
-zákonná norma určuje i zásady státu k jiným institucím, 
-rozpočet gentury je součástí státního rozpočtu, 
-ředitele agentury jmenuje i odvolává vláda (…), 
-vláda zpravidla schvaluje i vnitřní režim – schválení podléhá např. statut agentury, 
-agentura plní úkoly oficiálního informačního orgánu vlády, což znamená, že ve vztahu k ostatním masmédiím 
působí jako zdroj oficiálních informací.“ TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, 
s. 41-42. ISBN 9788071844594. 
203 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
204 Tamtéž 
205 Tamtéž 
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živnostenského zákona,“206 tzn. činnosti nespadající pod živnosti řemeslné207 nebo 

koncesované.208  

 

6.1 Zpravodajské úkoly Agence France-Presse a České tiskové 
kanceláře 

Článek 1 zákona č. 57-32 o AFP uvádí, že cílem agentury je „shromažďovat ve 

Francii a v celé Francouzské unii, jakož i v zahraničí komplexní a objektivní informace. 

Poskytovat za úplatu tyto informace odběratelům.“209 Obdobně § 2 zákona č. 517/1992 Sb. o 

ČTK definuje poslání kanceláře: „Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a 

všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Tisková kancelář poskytuje službu 

veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. 

Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.“210 Následující § 3 dodává, že 

„tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným 

sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.“211  

 

 Článek 2 zákona o Agence France-Presse vymezuje pravidla činnosti organizace: 

 

„1. AFP  nemůže za žádných okolností přihlížet k takovým vlivům a důvodům, které by 

mohly zpochybnit přesnost či objektivnost informací, za žádných okolností nesmí přejít pod 

právní či faktickou kontrolu některé ideologické, politické či ekonomické skupiny.  

 

                                                
206 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7583. Obchodní 
rejstřík a Sbírka listin [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=7468&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ
=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=c5e3b756331def7355e66b
f03bf1922a&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spis.@vlozka=7583&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soud
em%20v%20Praze&sysinf.platnost=08.03.2012&code=pxpn4 
207 Příloha 1 Zákon o živnostenském podnikání. In: 455/1991 Sb. 1991. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/priloha-1-zakon-o-zivnostenskem-1338.html 
208 Příloha 3 Zákon o živnostenském podnikání In: 455/1991 Sb. 1991. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.aspx 
209 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
210 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
211 Tamtéž 
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2. AFP musí v celém rozsahu svých možností rozvíjet svou činnost a zdokonalovat 

svou organizaci, aby tak mohla francouzským i zahraničním odběratelům poskytovat 

pravidelně a trvale přesné, nestranné a důvěryhodné informace.  

 

3. AFP musí v celém rozsahu svých možností zabezpečovat síť zařízení, která jí dodá 

charakter zpravodajské instituce světového formátu.“212 

 

Rovněž Česká tisková kancelář „zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v 

České republice a v zahraničí.“213 Rozsahem působnosti se však nevyrovná světové Agence 

France-Presse, která má „celosvětovou působnost, v celém světě zpravodajství shromažďuje 

(…) a do celého světa své původní zpravodajství šíří.“214  

 

V obecné rovině jsou hlavní zpravodajské úkoly obou institucí jsou následující: 

 

1. Prostřednictvím sítě odboček poskytovat objektivní a komplexní informace z domova 

i ze zahraničí 

2. Tyto informace poskytovat za úplatu domácím i zahraničním odběratelům  

 

Zatímco v obecné rovině jsou obě agentury se zvláštním statutem srovnatelné (a tato 

shoda vyplývá ze samé podstaty různých definic tiskové agentury, viz 1. kapitola), rozsah 

působnosti těchto agentur je odlišný. Národní agentura ČTK disponuje v letošním roce 

zahraničními zpravodaji pouze v Bratislavě, Berlíně a Bruselu, ostatní zprávy ze světa přebírá 

ze servisů světových, mezinárodních i národních tiskových agentur a dalších zahraničních 

médií.215 Světová agentura Agence France-Presse poskytuje prostřednictvím vlastních 

zpravodajů informace ze 150 zemí světa.216 

                                                
212 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
213 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
214 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 29 ISBN 9788071844594. 
215 FAQ - Často kladené otázky. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/faq/#16 
216 L'AFP dans le monde. In: Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/fr/agence/afp-monde/ 
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6.2 Finanční zdroje Agence France-Presse a České tiskové 
kanceláře 

Česká tisková kancelář poskytuje zpravodajství podle § 3 zákona o ČTK „ostatním 

hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.“217 Mezi 

tradiční zákazníky ČTK patří noviny, televize a rádio. „Mnoho klientů má ČTK také mezi 

výrobními firmami, bankami, investičními společnostmi poradenskými a PR agenturami. 

Významnými agenturními klienty jsou také veřejné instituce a velvyslanectví. Zpravodajství 

ČTK využívají rovněž zahraniční agentury, média a distributoři.“218 Paragraf 10 dotaci ze 

státního rozpočtu, „která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření,“219 

umožňuje, ale agentura ji z vlastní vůle nevyužívá.220 

 

 Naproti tomu „zdroje příjmů Agence France-Presse tvoří výnosy z prodeje dokumentů 

a informačních služeb odběratelům a finanční kompenzace ze strany státu čistých nákladů 

vzniklých při plnění veřejného zájmu, jak jsou definovány v článcích 1 a 2 tohoto zákona, a 

příjmy z majetku agentury.“221 Tato kompenzace je realizována formou předplatného služeb a 

v současnosti tvoří 40 % agenturního rozpočtu.222 Připomeňme, že agentura podle zákona „za 

žádných okolností nesmí přejít pod právní či faktickou kontrolu některé ideologické, politické 

či ekonomické skupiny.“223 

 

 Další tiskovou agenturou se zvláštním statutem, která je dotována státem, je Tlačová 

agentúra Slovenskej republiky (TASR). Vznikla 1. dubna 1992 a po rozpadu Československa 

navázala na činnost ČTK/ČSTK na Slovensku.224 Dne 23. září 2008 byl přijat zákon 

                                                
217 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
218 FAQ - Často kladené otázky. In: Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
http://www.ctk.cz/faq/#16 
219 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
220 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o České tiskové kanceláři č.517/92, trvá přes 
deset let: Institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu. Praha: MATFYZPRESS, 
221 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
222 L'AFP devra-t-elle rembourser l'aide de l'Etat?. In: Mediapart [online]. 2013 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-truffy/300811/lafp-devra-t-elle-rembourser-laide-de-letat 
223 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
224 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 63 ISBN 9788071844594. 
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 č. 385/2008  definující její veřejnoprávní statut. Na služby ve veřejném zájmu stanovené v  

§ 3 získává agentura „příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu na 

příslušný rok.“225  

 

Dalším zdrojem příjmu je pro ČTK i AFP příjem z majetku. Zákon o České tiskové 

kanceláři § 3 umožňuje vedle toho i další podnikatelskou činnost, která „nesmí ohrozit její 

poslání. Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít 

majetkovou účast  na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.“226 

 

6.3 Konstrukce a kompetence kontrolních orgánů Agence France-
Presse a České tiskové kanceláře 

 Francouzská zpravodajská agentura Agence France-Presse má dva kontrolní orgány. 

Zaprvé nejvyšší radu, „jejímž úkolem je dohlížet na dodržování pravidel uvedených v čl. 

2.“227 Zadruhé finanční komisi, která „je pověřena stále a komplexně verifikovat finanční 

řízení AFP.“228
 Správu agentury vykonává správní rada, jež jmenuje prezidenta-generálního 

ředitele. 

 

Zákon o České tiskové kanceláři zřizuje jako nejvyšší kontrolní orgán Radu České 

tiskové kanceláře, jejímž prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové 

kanceláře.229 Jiný kontrolní orgán ČTK zákonem definován není, provedu tedy srovnání 

nejvyšší rady AFP a Rady ČTK. 

 

                                                
225 Zákon č. 385/2008 Z. z. z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých 
zákonov. In: 2008 Z. z. 2008. 
226 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
227 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
228 Tamtéž 
229 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
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 Zatímco zákon č. 57-32 o Agence France-Presse a dekret o prováděcím nařízení 

k témuž zákonu stanovuje  kvalifikační předpoklady členů nejvyšší rady230 (člen Státní rady, 

úředník kasačního soudu, dva zástupci ředitelů vydavatelství, profesionální novinář, zástupce 

rozhlasu a televize, zástupce správy v zámoří ve vysoké funkci, zástupce Francie v zahraničí 

ve vysoké funkci)231, zákon 517/1992 Sb. o České tiskové definuje složení Rady volněji: 

„Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna.“232 Mandát členů 

nejvyšší rady je tříletý a obnovitelný,233 členové Rady jsou voleni na pět let a to i opakovaně, 

ne však na více než dvě funkční období.234 

 

 Paragraf 5 zákona o ČTK uvádí, že „členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, 

předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní 

správy nebo jejich náměstků.“235 „Na rozdíl od novelizovaných zákonů o ČT a ČRo 

nefiguruje ve výčtu funkcí neslučitelných s členstvím v Radě ČTK senátor. Což v praxi 

znamená , že v případě ČTK by byl možný souběh senátorského mandátu s prací v kontrolním 

orgánu ČTK, případně s funkcí ředitele ČTK, pro nějž platí stejné podmínky jako pro radního. 

‚Člen rady (také) nesmí mít funkce v politických stranách ani nesmí působit v jejich prospěch 

při výkonu své funkce v Radě.‘ Zákon ani Statut ČTK však blíže nespecifikují, s jakými 

funkcemi v politických stranách či hnutích se funkce radního neslučuje (což lze interpretovat i 

tak, že by radní neměl zastávat vůbec žádnou). (…) Zákon o AFP z roku 1957 vyžaduje pouze 

kvalifikaci (…), stranickou příslušnost či angažovanost jednotlivých členů kontrolního orgánu 

nezmiňuje.“236 

 

                                                
230 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se 
zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., ed. Postavení médií v české 
společnosti a v Evropské unii . 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 99 . ISBN 80-86732-98-3. 
231 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
232 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
233 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
234 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
235 Tamtéž 
236 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se 
zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., ed. Postavení médií v české 
společnosti a v Evropské unii . 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 95-96 . ISBN 80-86732-98-3. 
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 Kompetence nejvyšší rady upravuje článek 5 zákona o AFP, který říká že „odběratel, 

profesionální tisková organizace či (…) finanční komise mohou předložit nejvyšší radě k 

projednání cokoli, co by mohlo znamenat porušení podmínek uvedených v čl. 2.“237 Nejvyšší 

rada je tedy povinna takovou záležitost projednat a předložit podmínky a doporučení správní 

radě a prezidentovi-generálnímu řediteli. V případě, že nejvyšší rada konstatuje pochybení 

správní rady, může pozastavit realizaci jejího rozhodnutí. Pokud se pochybení odehrálo na 

straně prezidenta-generálního ředitele, nejvyšší rada pozastaví výkon jeho funkce.238 

 

 Zákonem stanovené kompetence Rady České tiskové kanceláře jsou následující: „dbát 

na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, jmenovat a odvolávat generálního ředitele, 

schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře, schvalovat na návrh Statut tiskové 

kanceláře, který zejména upraví organizační členění, rozhodovat o stížnostech týkajících se 

ředitele, rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře, dohlížet na využití 

účelových dotací dle § 10 odst.2 tohoto zákona.“239 Zatímco nejvyšší rada Agence France-

Presse má pouze kontrolní funkci v oblasti pravidel, Rada ČTK, jak vyplývá z výše 

uvedených kompetencí, plní úlohu kontrolního orgánu i v oblasti finanční a provádí správu 

agentury.  

 

 
6.4 Konstrukce a kompetence statutárního orgánu Agence France-
Presse a České tiskové kanceláře 

Statutárními orgány obou agentur se zvláštním statutem jsou jejich ředitelé. V případě 

AFP je prezident-generální ředitel členem správní rady. Zabezpečuje chod agentury a je za něj 

odpovědný. Je volen správní radou mimo okruh jejích členů na tři roky s možností 

znovuzvolení.240 Ředitel ČTK je jmenovaný její Radou, nemůže být jejím členem a je jí při 

                                                
237 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
238 Tamtéž 
239 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
240 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
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výkonu své funkce odpovědný. Jeho funkční období je šestileté a počet funkčních období není 

zákonem stanoven.241 

                                                
241 Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 1992. Dostupné 
z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&nr=&part=&name
=&rpp=15#local-content 
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7. Tendence změnit či upravit statut Agence France-Presse 

V letech 2008-2011 byly tendence změnit či upravit statut AFP silnější než kdy jindy. 

Francouzský tisk jen s obtížemi čelil rozvoji internetu a procházel krizí. „Příjmy historicky 

nejstarších klientů AFP klesly v roce 2010 reálně o 25 % v porovnání s rokem 2000. Tak 

velký propad zásadně ovlivnil investice a zaměstnaneckou politiku klientů AFP. Jako příklad 

uveďme tituly La Tribune a France Soir.“242 Ve světě je situace obdobná. „Průzkum OECD 

odhalil, že pokles prodeje tisku mezi lety 2007 a 2009 je v Německu 10 % a v Británii 21 %. 

Nejdramatičtější je situace ve Spojených státech amerických, kde prodej tisku poklesl o 30 

%.“243 Nelehká situace pro  tiskové agentury. Jak zaručit příjem AFP a udržet její postavení 

třetí největší tiskové agentury na světě? Spolu s přechodem na multimediální formát se 

objevily silné tlaky ze strany politiků i vedení agentury na změnu jejího statutu. 

  

7.1 Návrh transformace AFP na akciovou společnost 
 Dne 20. března 2008 zveřejnil tehdejší prezident-generální ředitel AFP Pierre Louette  

plán na změnu agenturního statutu. Agentura se měla přeměnit na akciovou společnost se 

„stabilní akciovou spoluúčastí státu“ a s „kapitálem otevřeným zaměstnancům společnosti.“244 

V rozhovoru pro deník Le Monde uvedl, že „statut potřebuje drobnou úpravu se zřetelem 

k vývoji evropské legislativy. Změna by se měla uskutečnit s ohledem na jasné zásady: nesmí 

se dotknout nezávislosti agentury, zajistí stabilní akciovou spoluúčast státu a otevře kapitál 

společnosti jejím zaměstnancům (…).“245 Důvodem pro změnu statutu je podle Louetta 

„snaha udržet postavení agentury ve světě,“246 tedy je nutno „využít všechny možné způsoby 

k zachování jejího významu,“247 jak jí ostatně ukládá čl. 2 odst. 3: „AFP musí v celém 

rozsahu svých možností zabezpečovat síť zařízení, která jí dodá charakter zpravodajské 

                                                
242 News Agencies in the Digital Era. In: AFP [online]. 2012 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: 
http://www.afp.com/en/node/107135/ 
243 LEHTOVAARA. The news agency goes internet [online]. Oxford, 2011 s. 12 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/fellows__papers/2010-
2011/The_News_Agency_Goes_Internet.pdf. University of Oxford Reuters Institute for the study of journalism. 
244 Le PDG de l'AFP suggère un actionnaire public stable et des salariés au capital de l'Agence. AFP [online]. 
2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://afp.google.com/article/ALeqM5g8peAhjQq7xevkRI4Ew7vwCIR17g 
245 Pierre Louette : « L'AFP n'a pas vocation ontologiquement à être une machine à cash ». Le Monde. 2008. 
Dostupné z: http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1029402&xtmc=pierre_l
ouette&xtcr=3 
246 Le PDG de l'AFP suggère un actionnaire public stable et des salariés au capital de l'Agence. AFP [online]. 
2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://afp.google.com/article/ALeqM5g8peAhjQq7xevkRI4Ew7vwCIR17g 
247 Pierre Louette : « L'AFP n'a pas vocation ontologiquement à être une machine à cash ». Le Monde. 2008. 
Dostupné z: http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1029402&xtmc=pierre_l
ouette&xtcr=3 
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instituce světového formátu.“248 Odbory zaměstnanců AFP takový postup odmítly: „Pierre 

Louette se touto myšlenkou jasně vyjádřil pro cestu směřující k privatizaci. (…) Přestože se 

snaží její důsledky zlehčovat formulací ‚drobná úprava‘ a chce nalákat zaměstnance 

otevřením kapitálu, nepodaří se mu nikoho oklamat: významná změna statutu zahrnující 

otevření ‚kapitálu‘ AFP znamená konec nezávislosti agentury.“249  

 

 Zatímco ředitel AFP usiluje o její přeměnu na akciovou společnost, poslanec Unie pro 

lidové hnutí (Union pour un mouvement populaire, zkráceně UMP) Claude Goasguen 

požaduje její úplnou privatizaci. Považuje Agence France-Presse za státní agenturu a Francie 

je podle něj jedinou zemí, která má pouze jednu agenturu, a kde chybí konkurence. V roce 

2008 se ale v zemi galského kohouta nachází 113 specializovaných agentur.250 Krátce po 

těchto prohlášeních UMP obviňuje agenturu, že nezveřejňuje její tiskové zprávy týkající se 

Ségolène Royalové251.252 Prezident-generální ředitel Agence France-Presse odpověděl, že 

„agentura se nemá stát strojem na zveřejňování zpráv“ a prezident Společnosti novinářů AFP 

řekl, že „agentura není blog, na kterém si politici či ekonomové mohou zveřejňovat svá 

prohlášení.“ 253 Zaměstnanci AFP se cítili křivě obviněni a na protest uspořádali 

manifestaci.254  

 

Dne 30. května 2008 prezident Nicolas Sarkozy (UMP) pověřil poslankyni UMP 

Danièle Giazziovou sestavením návrhu pomoci médiím k hladkému přechodu na internet a 

svolal generální shromáždění tisku.255 V září téhož roku Giazziová ve svém návrhu 

                                                
248 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
249 Statut AFP : des syndicats craignent une "privatisation", après propos du Pdg. Les infos du SNJ-CGT. 2008. 
Dostupné z: http://www.snj.cgt.fr/actu/infos080320.html 
250 AFP : la polémique rebondit sur la privatisation. Le Point. 2008. Dostupné z: www.lepoint.fr/actualites-
medias/2008-05-23/afp-la-polemique-rebondit-sur-la-privatisation/1253/0/247521 
251 Ségolène Royalová je francouzská politička, členka Socialistické strany. Vykonávala post ministryně 
životního prostředí a školství. Byla soupeřkou kandidáta Unie pro lidové hnutí Nicolase Sarkozyho 
v prezidentských volbách. Ségolène Royal. In: Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-05-10]. 
Dostupné z: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Royal/149655 
252 L'UMP accuse l'AFP de rouler pour Ségolène Royal. Le nouvel Observateur [online]. 2008 [cit. 2013-05-10]. 
Dostupné z: http://www.rue89.com/2008/05/02/lump-accuse-lafp-de-rouler-pour-segolene-royal 
253 Pétition pour l'indépendance et la survie de l'Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-01-05]. 
Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr 
254 AFP : la polémique rebondit sur la privatisation. Le Point. 2008. Dostupné z: www.lepoint.fr/actualites-
medias/2008-05-23/afp-la-polemique-rebondit-sur-la-privatisation/1253/0/247521 
255 Generální shromáždění tisku (Etat généraux de la presse écrite) svolané prezidentem republiky mělo za cíl 
najít řešení ekonomických potíží tisku, které byly způsobeny především rozšířením internetu a tisku zdarma. 
Etats généraux de la presse écrite - Livre vert. In: La documentation francaise [online]. 2013 [cit. 2013-05-10]. 
Dostupné z: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000017/index.shtml 
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doporučuje otevření kapitálu AFP.256 Vláda tento návrh nepřechází bez povšimnutí a 23. října 

vystupuje s požadavkem transformace agentury na akciovou společnost a pověřuje 

prezidenta-generálního ředitele „modernizací“ statutu přijatého v roce 1957.257 

 

 Agenturní zaměstnanci v obavách z možné privatizace či etatizace společnosti 

zakládají online petici s názvem SOS AFP. Vyzývají k odmítání „všech změn, jejichž 

následkem by se AFP stala vládní agenturou nebo by se částečně či zcela stala majetkem 

soukromých společností, bez ohledu na to, o jaké společnosti se jedná a v jaké formě by 

agentura existovala.“258 Petici podepsalo 21 834 jednotlivců a 208 organizací.259 Prezident-

generální ředitel však stále trval na změně agenturního statutu, přestože ji odmítlo další 

svolané generální shromáždění tisku. Počátkem roku 2010 ale dochází k obratu. Ještě před 

koncem svého druhého mandátu  Pierre Louette opouští AFP, neboť byl jmenován generálním 

tajemníkem France Telecom. Správní rada zvolila jeho nástupcem Emmanuela Hooga, který 

v té době „nepovažoval jakoukoli změnu statutu agentury za aktuální.“260 

 

7.2 Návrh zákona o snížení počtu zástupců vydavatelství 
 Zatímco v roce 2010 prezident-generální ředitel AFP Emanuel Hoog odmítal změnu 

statutu, o rok později souhlasil s návrhem zákona, který takovou změnu umožňoval.261 Dne 

17. května 2011 proběhlo v senátu první čtení návrhu zákona, jehož autorem byl senátor za 

UMP Jacques Legendre. Navrhoval nejen otevření kapitálu, ale také snížení počtu zástupců 

vydavatelství tisku ve správní radě AFP při zachování počtu zástupců státu.262  

 

Zaměstnanci agentury se opět postavili na odpor. Valná hromada pěti ze šesti 

agenturních odborů se jednomyslně usnesla na vyslovení nedůvěry vedení prezidentovi-

                                                
256 Médias : à qui profite le rapport Giazzi ?. Le Point. 2008. Dostupné z: http://www.lepoint.fr/actualites-
medias/2008-09-17/medias-a-qui-profite-le-rapport-giazzi/1253/0/274703 
257 L'AFP invitée à faire évoluer son statut. In: Danièle GIAZZI Blog[online]. [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://danielegiazzi.typepad.fr/ump/2008/10/lafp-invite-fai.html 
258 Pétition pour l'indépendance et la survie de l'Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-01-05]. 
Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr 
259 Tamtéž 
260 Emmanuel Hoog au CE : "la modification du statut n’est pas d’actualité pour moi". In: Syndicat SUD-AFP 
(Union syndicale SUD Culture & Médias Solidaires) [online]. 2010 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://www.sud-afp.org/spip.php?article81 
261 Emmanuel Hoog : son communiqué du 19 mai. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://www.sos-afp.org/fr/motion_de_defiance#hoog 
262 PROPOSITION DE LOI relative à la gouvernance de l'Agence France-Presse,. In: Sénat [online]. 2011 [cit. 
2013-05-11]. Dostupné z: http://www.senat.fr/leg/ppl10-522.html 
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generálnímu řediteli a uspořádání stávky.263 Senát rozhodl, že odloží projednávání zákona po 

letních prázdninách. Na podzim 2011 návrh zákona nebyl přijat.264 

 

Emmanuel Hoog zůstal v čele agentury a v dubnu 2013 byl znovu zvolen jejím 

prezidentem.265 

 

 

                                                
263 Communiqué CGT toutes catégories de l'AFP. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://www.sos-afp.org/fr/motion_de_defiance#cgt 
264 La proposition de loi Hoog-Legendre : documents. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://www.sos-afp.org/fr/proposition_legendre 
265 Emmanuel Hoog reconduit à la tête de l'AFP. Le Monde [online]. 2013 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: 
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/04/04/emmanuel-hoog-reconduit-a-la-tete-de-l-
afp_3154422_3236.html 
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Závěr 

 Francouzská tisková agentura Agence France-Presse je světovou agenturou se 

zvláštním (veřejnoprávním) statutem. Navazuje na první tiskovou agenturu Havas, kterou 

založil v roce 1835 v Paříži Charles-Louis Havas. Ten vybudoval monopol, jehož úspěch se 

zakládal na široké síti zahraničních korespondentů a nových a rychlých metodách přenosu 

informací jako optický a později elektrický telegraf nebo poštovní holubi. 

 

 Roku 1848 byla ve Francii ustanovena tisková svoboda a v Havasově kanceláři našli 

útočistě tři emigranti. Mezi nimi byli zakladatelé světových agentur Paul Julius Reuter a 

Bernhard Wolff. Aby si všechny tři (s americkou New York Associated Press čtyři) agentury 

zachovaly monopolní postavení, rozdělily si roku 1870 svět na sféry vlivu. Nebyl to ale 

Charles-Louis Havas, kdo podepsal tuto dohodu, nýbrž jeho dva synové Charles-Guillaume a 

Auguste. Právě Auguste se stal roku 1853 ředitelem Agence Havas – rodinné společnost. Ve 

své rodině nenašel vhodného nástupce, a proto se po jeho odchodu v roce 1879 rodinná firma 

změnila na akciovou společnost. 

 

 V této etapě akciové společnosti byly položeny základy moderního uspořádání tiskové 

agentury. Agence Havas spravovala rada v čele s ředitelem Eduardem Lebeyem, který chtěl 

začlenit ředitele vydavatelství do rady agentury. Tedy přesně tak, jak je tomu dnes. Vzhledem 

k požadavkům ředitelů na kontrolu informací však od plánu upustil.  

 

 První světová válka významně narušila spojenectví Havas – Wolff – Reuter. Roku 

1940 se Havasovy kanceláře stala státní a propagandistická agentura OFI. V den osvobození 

Paříže, 20. srpna 1944, skupinka bývalých zaměstnanců Agence Havas z původní agenturní 

budovy odeslala první svobodnou depeši a pod hlavičkou nově vzniklé AFP navázali na 

tradici nejstarší tiskové agentury. Živelnému vzniku AFP bylo nutno dodat nějaký řád, proto 

byl ještě roku 1944 ustanoven nařízením její provizorní statut. Agentura byla po 13 let 

odkázána na libovůli střídajících se vlád, protože nedokázala existovat jako samostatné 

družstvo. Nedařilo se jí získat zpět věhlas Agence Havas, proto dne 10. ledna 1957 

francouzský parlament ukončil provizorium schválením zákona č. 57-32 o statutu Agence 

France-Presse. 
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Podle čl. 1 a 2 zákona o statutu AFP má agentura za úkol „shromažďovat ve Francii a 

v celé Francouzské unii, jakož i v zahraničí komplexní a objektivní informace a poskytovat za 

úplatu tyto informace odběratelům.“266 Nesmí ohrozit přesnost či objektivnost informací ani 

se dostat pod faktickou či právní kontrolu jakéhokoli ideologického, politického či 

ekonomického uskupení. Vzhledem k výši státní dotace, která v roce 2012 tvořila 40 % 

agenturního rozpočtu, lze zpochybnit faktickou nezávislost agentury a její veřejnoprávní 

statut. Stát zjevně uplatňuje vliv i v personální oblasti. 

 

Zpravodajské úkoly České tiskové kanceláře, které jsou definovány v § 2 a §3 zákona 

č. 517/1992 Sb. o ČTK, plní tato národní agentura se zvláštním statutem bez přístupu ke 

koncesionářským poplatkům a odmítá státní dotaci, kterou jí zákon umožňuje. Na státu je 

ekonomicky nezávislá od roku 1996.267 Důvodová zpráva výše uvedeného zákona 

předpokládá privatizaci ČTK, k té však za 21 let nedošlo. 

 

Nejvyšším kontrolním orgánem České tiskové kanceláře je Rada tiskové kanceláře, 

jejíž členové jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou. Rada dohlíží na plnění 

poslání tiskové kanceláře, jmenuje generálního ředitele, schvaluje rozpočet, rozhoduje o 

stížnostech a případně dohlíží na využití účelové dotace. Tyto kompetence jsou v AFP 

rozděleny mezi dva kontrolní a jeden správní orgán: na dodržování plnění úkolů dohlíží 

nejvyšší rada složená ze zástupců státu, tisku, rozhlasu a televize. Nejvyšší rada také 

rozhoduje o stížnostech. Účty agentury reviduje finanční komise. Správní rada AFP v čele 

s prezidentem-generálním ředitelem „jedná jejím jménem, uskutečňuje a povoluje všechny 

akce a operace související s plněním jejích úkolů.“ 268 Je složená ze zástupců tisku, rozhlasu a 

televize, veřejné správy a zaměstnanců agentury. Jmenuje prezidenta-generálního ředitele. 

Statutárními orgány obou agentur jsou její ředitelé: ředitel ČTK je jmenován Radou na 

šestileté funkční období a není jejím členem, prezident-generální ředitel je jmenován správní 

radou na nejvýše dvě tříletá funkční období, stojí v čele správní rady a je jejím členem. 

 

                                                
266 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
267 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o České tiskové kanceláři č.517/92, trvá přes 
deset let: Institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu. Praha: MATFYZPRESS, 
2004, s. 45. ISBN 80-86732-35-5. 
268 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v 
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Přestože od roku 1957, kdy byl přijat zákon o statutu AFP, nedošlo k významnější 

změně jejího statutu, tendence změnit nebo upravit její zvláštní statut byly výrazné především 

mezi lety 2008 a 2011, tedy v době, kdy byl prezidentem Francie Nicolas Sarkozy. Bylo to 

rovněž období hospodářské krize, krize tisku a rozvoje nových médií. Pierre Louette, 

prezident-generální ředitel AFP, v roce navrhoval „drobnou úpravu“ agenturního statutu, tedy 

transformaci agentury na akciovou společnost. Následně se agentura stala terčem útoků 

poslanců Unie pro lidové hnutí. Vlna protestů agenturních zaměstnanců proti změně 

agenturního statutu ustala s odchodem Louetta z postu prezidenta-generálního ředitele. Jeho 

nástupce Emmanuel Hoog nejprve nepovažoval změnu statutu za aktuální, v roce 2010 ale 

souhlasil s návrhem zákona, který takovou změnu umožňoval. Tento návrh na podzim roku 

2011 nebyl přijat. Zákonem č. 2012-387 ze dne 22. března 2012 o zjednodušení právních 

předpisů a administrativních postupů byla změněna první věta čl. 13 o finančních zdrojích 

agentury. Mezi zdroje příjmů agentury tak patří i „finanční kompenzace ze strany státu 

čistých nákladů vzniklých při plnění veřejného zájmu.“269 

                                                
269 Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné z: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03C54D295.tpdjo07v
_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 
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Summary 

The French news agency Agence France-Presse is the world agency with special 

public statutes. It follows the first news agency Havas which was founded  by Charles – Louis 

Havas in 1835 in Paris. According to the article 1 of the law about statute sof AFP, the agency 

has the task to gather comprehensve and objective information in France, in the whole French 

union and abroad and provide it to customers for payment. It must not compromise the 

accuracy and objectivity of information and it must not get  under the control of any 

ideological, political or economical groups. 

 

Due to the amount of state subsidies which were 40 per cent of agency budget we can  

challenge the factual independence and its public statutes. The state influances the agency in 

personnel area.  

 

Reporting tasks of CTK (Česká tisková kancelář) which are defined in § 2 and § 3 of 

the law  n. 517/ 199 col. about CTK  are done without approach to license fees and the agency 

refuses state subsidies. It has been economically independent since 1996.The Explanatory 

Report of the law above supposes privatization of CTK but that has not been  realized so far. 

 

The supreme inspecting authority of Czech News Agency is the Council whose 

members are voted and withdrown by the Chamber of Deputies. The Council oversees 

function  fulfillment of  the agency, appoints general director, approves the budget, decides on 

complaints and checks the usage of subsidies. These competencies in AFP are divided  

between control and administrative authority. The bills of the agency are revised by the 

financial commitee. The managing board of AFP with the head president-director general is 

made of representatives of press, radio, TV, public administration and employees of the 

agency. It appoints the president – director general. Statutory authorities of both agencies are 

their directors : the director of CTK is appointed by the managing board for 6 years to no 

more than 2 three -  year  function periods and /she is the head of the Board and is its member. 

The trend to change special statutes of AFP was important especially from 2008 to 2011. 

Pierre Louette, president – director general of AFP suggested a „slight modification“ of the 

agency statutes, it means transformtion of the agency into a joint of stock company. His 

succestor Emmanuel Hoog  did not consider  that change current but in 2010 he agreed with 

the bill which enabled such a change. But that proposal was not accepted in autumn in 2011. 
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The first sentence of the article 13 about financial sources of  the agency was changed by the 

law  n. 2017-387 from the day 22 March 2012 about simplificaton. The financial 

compensation from the state of the net  costs incurred in discharging the public interest 

belongs to income sources of the agency. 

 

 

 
 



 

   60 

Použitá literatura 
AFP, 150 ans d'agence de presse. Paris: Editions BEBA, c1985. ISBN 2-86597-030-2. 

 

BARTOŠ, J. Úvod do techniky historické práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1977. 
 

BUNZLOVÁ, Alice. Kapitoly z dějin světových tiskových agentur. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1978, 111 s. 

 

BOYD-BARRETT, Oliver a Terhi RANTANEN. The globalization of news. Thousand Oaks: 

Sage Publications, 1998, 230 p. ISBN 07-619-5387-6. 

 

Dějiny. Praha: Knižní klub, 2012, 612 s. ISBN 978-80-242-3651-3. 

 

FRANCOVÁ, Pavla. Východoněmecká tisková agentura ADN. Praha, 2011. 118 s. 

Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jakub 

Končelík, Ph.D. 

 

FRÉDÉRIX, Pierre. Un siècle de chasse aux nouvelles. De l'Agence d'information Havas à 

l'Agence France-Presse 1835-1957. Paris: Flammarion, 1959, 444 s. 

 

HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Novinář, 1983. ISBN 

56-265-82. 

 

KOLKOVÁ, Lucie. Nedostatky v překladech právních předpisů [online]. 2012 [cit. 2013-01-

05]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce David 

Sehnálek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/74683/pravf_b/>. 

 

LEFÉBURE, Antoine. Havas: les arcanes du pouvoir. Paris: Grasset, 1992, 406 s. ISBN 978-

2246419914. 

 

LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český, česko-francouzský, právnický slovník. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 312 s. ISBN 978-807-3801-113. 

 



 

   61 

PALMER, Michael B. Des petits journaux aux grandes agences: naissance du journalisme 

moderne, 1863-1914. Paris: Aubier, c1983, 350 s. ISBN 27-007-0346-4 

 

PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005, 412 s. ISBN 80-246-0618-6.  

 

ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2009, 205 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-802-

4616-612. 

 

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Introduction au français juridique: Úvod do právnické francouzštiny. 

1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, 2 sv. (410, 445 s.). Scripta 

iuridica. ISBN 9788087146446. 

  

TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, 143 s. ISBN  

80-720-1427-7. 

 

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 2000, roč. 43, č. 4, s. 

330-335. ISSN 0322-7049. 

 

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové 

agentury (se zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., 

ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii . 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, 

s. 95-101 . ISBN 80-86732-98-3. 

 

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o České tiskové kanceláři 

č.517/92, trvá přes deset let: Institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním 

kontextu. Praha: MATFYZPRESS, 2004, 433 s. ISBN 80-86732-35-5. 

 

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, 109 s. ISBN 

9788071844594. 

 

 

 

 



 

   62 

Elektronické zdroje: 

 

65 ans de l'AFP: des "journaux libres" a l'internet libre?. In: Caveat Emptor [online]. 2013 

[cit. 2013-05-04]. Dostupné z: caveat.ouvaton.org/2009/08/19/65-ans-de-lafp-des-«journaux-

libres»-a-linternet-libre/ 

 

L'affaire Salengro en 1936. In: Histoire en questions [online]. 2013 [cit. 2013-05-04]. 

Dostupné z: http://www.histoire-en-questions.fr/barricades-

contestations/frontpopulairesalengro.html 

 

L'AFP devra-t-elle rembourser l'aide de l'Etat?. In: Mediapart [online]. 2013 [cit. 2013-04-

17]. Dostupné z: http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-truffy/300811/lafp-devra-t-elle-

rembourser-laide-de-letat 

 

L'AFP invitée à faire évoluer son statut. In: Danièle GIAZZI [online]. [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://danielegiazzi.typepad.fr/ump/2008/10/lafp-invite-fai.html 

 

AFP : la polémique rebondit sur la privatisation. Le Point. 2008. Dostupné z: 

www.lepoint.fr/actualites-medias/2008-05-23/afp-la-polemique-rebondit-sur-la-

privatisation/1253/0/247521 

Communiqué CGT toutes catégories de l'AFP. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr/motion_de_defiance#cgt 

 

Contrôle sur pièces et contrôle sur place : quelles différences ?. In: Le Service Juridique des 

PME - Le Service Juridique des PME [online]. 2013 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://le-

service-juridique-des-pme.fr/controle-sur-pieces-et-controle-sur-place-quelles-differences/ 

 

Česká tisková kancelář [online]. 2013 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.ctk.cz 

  

Databáze Pokyny pro překladatele. Informační systém pro implementaci práve EU [online]. 

2013 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://isap.vlada.cz/dul/pokyny.nsf/pokyny?openview 

 

Databáze Závazné termíny. Informační systém pro implementaci práva EU [online]. 2013 [cit. 

2013-01-05]. Dostupné z: http://isap.vlada.cz/dul/zavaznet.nsf/ca?OpenView 



 

   63 

 

Délit de presse. In: Justice en ligne [online]. 2013 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.justice-en-ligne.be/article155.html 

 

Emmanuel Hoog : son communiqué du 19 mai. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr/motion_de_defiance#hoog 

 

Emmanuel Hoog au CE : "la modification du statut n’est pas d’actualité pour moi". In: 

Syndicat SUD-AFP (Union syndicale SUD Culture & Médias Solidaires) [online]. 2010 [cit. 

2013-05-11]. Dostupné z: http://www.sud-afp.org/spip.php?article81 

 

Emmanuel Hoog reconduit à la tête de l'AFP. Le Monde [online]. 2013 [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/04/04/emmanuel-hoog-

reconduit-a-la-tete-de-l-afp_3154422_3236.html 

 

Etats généraux de la presse écrite - Livre vert. In: La documentation francaise [online]. 2013 

[cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/094000017/index.shtml 

 

Encyclopédie Larousse [online]. 2013 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie¨ 

 

The European Alliance of Press Agencies [online]. 2013 [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 

http://www.newsalliance.org/ 

 

FLEURY, Lionel. La création de l'Agence France Presse. Espoir [online]. 1995, č. 103 [cit. 

2013-05-04]. Dostupné z: www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-

thematiques/1944-1946-la-liberation/reconstruire-une-france-nouvelle/analyses/la-creation-

de-l-agence-france-presse.php 

 

HANÁK. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6. Dostupné z: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-10285130-pravni-postaveni-ceske-tiskove-kancelare 

 



 

   64 

History-AP. In: Associated Press [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://www.ap.org/company/history/ap-history 

 

Charte constitutionnelle du 14 aout 1830. In: Conseil Constitutionnel [online]. 2013 [cit. 

2013-04-01]. Dostupné z: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/charte-constitutionnelle-

du-14-aout-1830.5104.html 

 

Institut pro evropskou politiku [online]. 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 

http://www.europeum.org/index.php/cz/ 

 

LEHTOVAARA. The News Agency Goes Internet. Oxford, 2011. University of Oxford. 

[cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/fellows__papers/20

10-2011/The_News_Agency_Goes_Internet.pdf 

 

Médias : à qui profite le rapport Giazzi ?. Le Point. 2008. Dostupné z: 

http://www.lepoint.fr/actualites-medias/2008-09-17/medias-a-qui-profite-le-rapport-

giazzi/1253/0/274703 

 

News Agencies in the Digital Era. In: AFP [online]. 2012 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: 

http://www.afp.com/en/node/107135/ 

 

Organizace soudnictví - Francie. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci [online]. 

2013 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_fra_cs.htm 

 

Le PDG de l'AFP suggère un actionnaire public stable et des salariés au capital de l'Agence. 

AFP [online]. 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://afp.google.com/article/ALeqM5g8peAhjQq7xevkRI4Ew7vwCIR17g 

 

Pétition pour l'indépendance et la survie de l'Agence France-Presse [online]. 2013 [cit. 2013-

01-05]. Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr 

 



 

   65 

Pierre Louette : « L'AFP n'a pas vocation ontologiquement à être une machine à cash ». Le 

Monde. 2008. Dostupné z: http://www.lemonde.fr/cgi-

bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=10294

02&xtmc=pierre_louette&xtcr=3 

 

Présentation des crédits. In: Performance publique budget [online]. [cit. 2013-03-08]. 

Dostupné z: http://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/lfi/html/DBGPGMCOMMUNLFIPGM180.htm 

 

La proposition de loi Hoog-Legendre : documents. In: SOS AFP [online]. 2011 [cit. 2013-05-

11]. Dostupné z: http://www.sos-afp.org/fr/proposition_legendre 

 

Statut AFP : des syndicats craignent une "privatisation", après propos du Pdg. Les infos du 

SNJ-CGT. 2008. Dostupné z: http://www.snj.cgt.fr/actu/infos080320.html 

 

Slovník cizích slov [online]. 2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/holding 

 

Le télégraphe électrique. In: Espaces Science [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.espace-sciences.org/archives/science/11864.html 

 

Le télégraphe optique de Claude Chappe. In: Espaces Science [online]. 2013 [cit. 2013-04-

06]. Dostupné z: http://www.espace-sciences.org/archives/science/11863.html 

 

L'UMP accuse l'AFP de rouler pour Ségolène Royal. Le nouvel Observateur [online]. 2008 

[cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.rue89.com/2008/05/02/lump-accuse-lafp-de-

rouler-pour-segolene-royal 

 

Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 

7583. Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=7468&sysinf.vypis.rozsah=u

plny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.

vypis.klic=c5e3b756331def7355e66bf03bf1922a&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spis.@vlozk



 

   66 

a=7583&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=

08.03.2012&code=pxpn4 

 

Zákony: 

 

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 

démarches administratives. In: 2012. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F37F8911C7AD59236DA365973F8

A9783.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=20120323 

 

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. In: n° 637. 1881. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateText

e=vig 

 

Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. In: 1957. Dostupné 

z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03

C54D295.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 

 

Loi n° 53-287 du 7 avril 1953 ayant pour objet de faire assurer la représentation des 

entreprises de presse par les organisations professionnelles les plus représentatives (1). In: 

1953. Dostupné z: Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. 

In: 1957. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDB112B46ADBC3462A60FD03

C54D295.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000315388&categorieLien=id 

 

PROPOSITION DE LOI relative à la gouvernance de l'Agence France-Presse,. In: Sénat 

[online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.senat.fr/leg/ppl10-522.html 

 

Příloha 1 Zákon o živnostenském podnikání. In: 455/1991 Sb. 1991. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/priloha-1-zakon-o-zivnostenskem-1338.html 

 

Příloha 3 Zákon o živnostenském podnikání In: 455/1991 Sb. 1991. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.aspx 



 

   67 

 

Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: 517/1992 Sb. 

1992. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=517~2F1992~20Sb.&

nr=&part=&name=&rpp=15#local-content 

 

Zákon č. 385/2008 Z. z. z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o 

zmene niektorých zákonov. In: 2008 Z. z. 2008. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


