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Abstrakt 

Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty. Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou 
v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK 
Disertační práce zachycuje, jak se v 90. letech vyvíjely vztahy mezi politickou a mediální 
sférou v Česku, jak politická sféra ovlivnila transformaci ČTK. První tři kapitoly se týkají 
procesu tvorby institucionální legislativy (zákony č. 123/1965 Sb., č. 310/1991 Sb. a 
č. 517/1992 Sb.), další dvě pak aplikace právních norem: na příkladě volby první Rady ČTK 
(1993) a pokusu vlády vrátit do zákona povinnost zveřejňovat oficiální prohlášení v plném 
znění, a redefinovat tak úlohy agentury (1995). Poslední kapitola rekapituluje postoje ke 
změně statutu, respektive k případné privatizaci agentury a časově se váže k druhé Radě ČTK 
(1998), byť téma prolíná celými 90. léty. Zákonodárci totiž v roce 1992 předpokládali, že 
statut ČTK jako média veřejné služby bude dočasný, na rozdíl od zákonů o České televizi a 
Českém rozhlasu. Protože je to i období rozdělení Československa, dotýká se práce také 
TK SR a TASR. 
 
Abstract 
 
The ČTK Law: The Halfway Transformation. Evolution of relationships between political and 
media sphere in the Czech Republic in the ´90s of the 20th century focusing on Czech News 
Agency  
Dissertation describes evolvement of relations between Czech political and media sphere in 
the 90ties of 20th century, focusing on the ČTK transformation, in which media sphere was 
influenced by politics. The first three chapters describe the legislative process of drafting law 
for the ČTK (The Acts No. 123/1965 Coll., 310/1991 Coll., 517/1992 Coll.). The next two 
chapters deals with application of those legal norms and putting them into practice: illustrated 
by election procedure of the very first ČTK Council (1993), and by Czech government´s 
attempt to reinstate the obligation to publish full-text of its statements, and to redefine the 
mission of the agency (1995). The last chapter summarize attitudes concerning change of the 
ČTK Statute and the possible privatization of the agency. The chapter relates to the term of 
the second ČTK council (1998), however above mentioned issues were discussed from the 
beginning of the 90ties already, because the lawmakers in the 1992 presupposed that the 
public service media statute of the ČTK, unlike the Czech Television and Czech Radio, 
should be the interim one. Because of division of Czechoslovakia, the dissertation refers also 
to activities of TK SR and TASR. 
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ÚVOD 

 

 

Vloni na podzim uplynulo 20 let od přijetí zákona o České tiskové kanceláři, zákona 

č. 517/1992 Sb., který na rozdíl od ostatních zákonů upravujících fungování českých médií 

veřejné služby – České televize a Českého rozhlasu – nebyl dosud ani jednou novelizován. 

Přitom právě tato právní norma, jak je zřejmé ze znění zákona i důvodové zprávy 

k němu, měla být jako jediná řešením provizorním a měla umožnit pokračování procesu 

transformace tiskové agentury. 

Disertační práce si klade za cíl zdokumentovat a popsat na příkladě tvorby 

institucionální legislativy a její následné aplikace, jak se v 90. letech 20. století vyvíjel vztah 

mezi politickou a mediální scénou, jak se proměňoval vztah Československé, resp. České 

tiskové kanceláře a státu. 

Pro československý mediální systém byla po dlouhá desetiletí typická existence státem 

(vládou) kontrolované Československé tiskové kanceláře. Ani první polistopadová novela, 

zákon č. 310/1991 Sb., projednávaná nadvakrát na jaře a v létě, ještě zásadní změnu 

nepřinesla. Odstátnění ve smyslu zpřetrhání vazeb na výkonnou moc umožnilo až o rok 

později zřízení České tiskové kanceláře, která jako nástupkyně někdejší Československé 

tiskové kanceláře dostala poprvé v historii šanci vyvíjet se nezávisle na výkonné politické 

moci. 

Původní projekt tematicky zaměřený na vývoj vztahů mezi politickou a mediální 

sférou v České republice jsem upravila. Práce se orientuje výlučně na jednu ze základních 

oblastí výzkumu mediální komunikace, na zkoumání vlivu politické sféry na média, na 

vytváření legislativního rámce, na proces nastavování regulačních podmínek pro činnost 

národní tiskové agentury. Zachycuje, jak se vyvíjely názory nové politické reprezentace moci 

výkonné, ale zejména moci zákonodárné, poslanců československého Federálního 

shromáždění, České národní rady a zčásti i Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky na roli tiskové agentury, na definování jejích zpravodajských povinností vůči 

státním orgánům a ústavním činitelům. Zjišťuje, jak v okamžicích dějinných zvratů, 

zkoncentrovaných do tří roků na přelomu 80. a 90. let, přispěli ať už jako předkladatelé 

návrhů zákonů, jako jejich oponenti či aktivní účastníci parlamentních rozprav k formulování 
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nových vztahů mezi tiskovou agenturou a státními orgány a k jejich postupnému 

rozvolňování.  

Periodizace sledovaného období se odvíjí od procesu tvorby a projednávání 

jednotlivých norem. Přestože šlo o mediální zákony, prioritní potřebou při jejich přijímání 

bylo vždy řešení naléhavých společenských témat souvisejících s konkrétní politickou situací, 

s transformací společnosti a s rozpadem společného státu.  

První kapitola překračuje časově vymezený úsek a připomíná jako výchozí stav konec 

80. let s pevně ukotvenou pozicí státní tiskové agentury v silně centralizovaném mediálním 

systému předlistopadového Československa, danou zákony o Československé tiskové 

kanceláři  (č. 123/1965 Sb.) a o její působnosti na Slovensku (č. 135/1965 Sb.). 

Druhá zaznamenává složitou a kompromisy naplněnou cestu k novelizaci staré normy, 

cestu motivovanou úsilím odstranit asymetrický model vnitřního uspořádání federální 

agentury a ústící ve schválení československého zákona č. 310/1991 Sb. a slovenského 

zákona č.  81/1992 Sb. Třetí kapitola přibližuje proces přijímání průlomové normy 

č. 517/1992 Sb., která umožnila vznik České tiskové kanceláře.  

Předmětem dalších dvou kapitol je pak aplikace aktuální právní normy na příkladě 

volby první Rady ČTK (1993) a pokusu vlády vrátit do zákona povinnost zveřejňovat 

oficiální prohlášení v plném znění, a redefinovat tak úlohy tiskové agentury (1995). Poslední 

část rekapituluje postoje zákonodárců a členů kontrolního orgánu ke změně statutu, respektive 

k případné privatizaci agentury, téma časově vztažené k druhé Radě ČTK (1998), byť prolíná 

celými 90. léty.  

Metodou práce je historický výklad proměny právního rámce ve sledovaném období a 

deskripce v něm uplatněného vlivu politické sféry při stanovování nových regulačních 

podmínek pro fungování sféry mediální, reprezentované národní tiskovou agenturou. 

Hlavní osa výkladu je chronologická a je prokládána analytickými pasážemi, které se 

převážně opírají o komparaci legislativy, případně o teoretické otázky související se 

specifickým postavením tiskové agentury v mediálním systému. V této rovině disertace 

přirozeně vychází ze soustavného studia odborné literatury domácí i zahraniční provenience. 

Vznik tiskových agentur, jejich historický vývoj a současná role v mediální komunikaci jsou 

předmětem mého dlouholetého profesního zájmu. 

Ke komparaci právních norem jsem ze zahraničí nejčastěji volila jako nejbližší 

příklady agentury sousedních zemí: Deutsche Presse-Agentur (DPA), Austria Presse Agentur 

(APA), Polska Agencja Prasowa (PAP) a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), 
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výjimečně i jiné. Vzhledem ke společné minulosti se z nich  logicky nejvíc pozornosti dostává 

slovenské tiskové agentuře (TK SR,TASR).  

Pokud jde o téma  transformace společnosti a mediálního systému, prací je dnes 

poměrně dost a průběžně na některé z nich odkazuji.  

Odstátnění tiskové agentury jako součást transformačních procesů zachytila 

v Dějinách českých médií trojice autorů Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Kőpplová či 

v titulu Dějiny českých médií 20. století tým Jakub Končelík, Petr Orság a Pavel Večeřa. Obě 

práce připomínají vytváření nové mediální legislativy, která v první fázi transformace 

umožnila vznik národních vysílacích médií Českého rozhlasu a České televize, jakož i České 

tiskové kanceláře.  

Ze zahraničních autorů zabývajících se transformací mediálních systémů v regionu 

střední a východní Evropy se na tiskové agentury včetně československé, české a slovenské 

jako jedna z mála soustředila Terhi Rantanenová, nepočítám-li na samém začátku 90. let mezi 

zahraniční autory slovenské kolegy. Téma zpravodajských agentur na Slovensku před a po 

rozdělení Československa zpracovala např. Svetlana Hlavčáková, rozchod s federální 

Československou tiskovou kanceláří a osamostatnění slovenské agentury TK SR/TASR 

popsal také jeden z jejích ředitelů Dušan Kleiman.  

Jako historická monografie vychází disertační práce především ze studia pramenného 

materiálu, předloh legislativních návrhů,  zpráv či usnesení sněmovních výborů, sněmovních 

tisků, stenografických záznamů rozprav plenárních zasedání československého Federálního 

shromáždění, České národní rady a Poslanecké sněmovny, dnes dostupných v elektronické 

podobě ve Společné česko-slovenské parlamentní digitální knihovně. Finální znění přijatých 

zákonů je v práci citováno z tištěných Sbírek zákonů ČSSR, resp. ČSFR. 

Práce se opírá také o záznamy jednání, usnesení a programová prohlášení vlády, 

federální i české. Dokumenty jsou v elektronické verzi dostupné v archivu na oficiálních 

stránkách vlády. 

Z výročních zpráv o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře, od r. 1993 

každoročně předkládaných Poslanecké sněmovně, jsem využila zejména zprávy o činnosti 

Rady ČTK. 

Mimořádně cenná byla pro moji práci i korespondence, jakož další dosud 

nepublikované rukopisné interní materiály ČTK a zápisy z jednání jejího vedení, které se mi 

podařilo získat do vlastního archivu. Vztahují se nejen k začátku 90. let, ale i ke konci let 60., 

kdy se poprvé uvažovalo o federalizaci agentury. 
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Dalším zdrojem bylo agenturní parlamentní zpravodajství uložené v elektronickém 

archivu ČTK a zpravodajské či publicistické texty související s tématem a publikované 

v českém periodickém tisku (např. Mladá fronta Dnes, Rudé právo/Právo, Lidové noviny, 

Svobodné slovo, Český deník).  

Vzhledem k tomu, že text práce předkládané k obhajobě je výsledkem víceletého 

bádání a dlouhodobého zájmu o oblast agenturní žurnalistiky, uplatnění v ní našly i dříve 

získané informace z nesčetných setkání ať už v ČTK či na nejrůznějších odborných akcích. 

Odkazuji rovněž na některé z vlastních publikací a příspěvků přednesených na konferencích, 

případně  zveřejněných v odborném a denním tisku.  

Přes snahu uvádět jednotně v autorském textu při prvním užití plný název subjektu a 

v závorce jeho zkratku a dále pak pracovat už jen se zkratkou, jsem tento standardní postup 

nemohla důsledně dodržet právě v případě Československé či České tiskové kanceláře. A to 

proto, že Československá tisková kancelář signovala své zpravodajství ČTK, ale po jistou 

dobu i ČSTK. Zkratka ČTK navíc značí i Českou tiskovou kancelář a zkratka ČSTK 

znamenala nejen signaturu celostátní československé agentury, ale několik desetiletí se jí 

podepisovalo také agenturní zpravodajství vydávané na Slovensku. Tam, kde to není např. 

podle periodizace jednoznačné a mohlo by dojít k záměně, dostává kvůli srozumitelnosti 

přednost doslovný název agentury, podobně je tomu v pasážích s vyšší frekvencí výskytu 

zkratek. 

Ještě obtížněji jsem řešila dilema, zda při první zmínce o legislativní normě uvádět její 

přesný doslovný název, nebo naopak uvádění názvů zákonů v celé práci sjednotit. Jedno totiž 

vylučuje druhé, některé zákony mají např. v záhlaví zákonodárný sbor, který je schválil, jiné 

ne. V autorském textu jsem proto při první zmínce upřednostnila původní plný název a 

následně pracuji převážně s jeho zkrácenou a jednotnou podobou. Jednotně uvádím také 

zákony v bibliografické citaci, byť právě jejich citování aktuální norma ČSN ISO 690 

vysloveně neupravuje.  

Jelikož jsou všechny citace ponechány v původní podobě, vyskytují se 

v parlamentních stenoprotokolech nebo i v jiných dokumentech rozličné a dobově podmíněné 

termíny označující např. masová média jako prostředky masové informace a propagandy, 

hromadné sdělovací či informační prostředky. Pro média veřejné služby se v politickém a 

mediálním diskursu v 90. letech hojně užívalo adjektivum veřejno-právní, veřejněprávní i 

veřejnoprávní, přestože tento pojem není v českém právním řádu zakotven. 

Vzhledem k  počátečnímu období, které se vztahuje k existenci společného 

československého státu a charakterizuje ho česko-slovenské hledání či střetávání se nad 



 13 

podobou budoucího uspořádání vztahů v rámci celostátní agentury, jsem se rozhodla pasáže 

citované ze slovenských zdrojů nepřekládat. Česko-slovenská polemika či česko-slovenský 

dialog vedené v národních jazycích nikterak nesnižují srozumitelnost textu, naopak podtrhují 

autentičnost jednotlivých vyjádření.  
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1. Československá tisková kancelář před rokem 1989, agentura zpravodajským 

orgánem státu  

 

Československá tisková kancelář (ČTK) reprezentovala před rokem 1989 spolu 

s Československým rozhlasem (ČsRo) a Československou televizí (ČST) státní sdělovací 

prostředky Československé socialistické republiky (ČSSR). Ve vztahu k ostatním tuzemským 

sdělovacím prostředkům1 plnila úlohu centrálně řízené celostátní instituce, která jim za úplatu 

poskytovala operativní zpravodajské informace o dění na území státu i v zahraničí v podobě 

textového a obrazového (fotografického) servisu. 

ČTK tehdy naplňovala všechny znaky státní tiskové agentury,2 pro něž je 

charakteristické, že: 

• jsou zřizovány zvláštním zákonem (1.1), 

• zákon definuje jejich základní pozici v mediálním systému, vztah ke státním orgánům 

a  náplň činnosti (1.2), 

• kromě standardních zpravodajských úkolů figurují v zákoně navíc povinnosti typické 

pro oficiální informační orgán (1.3), 

• výkonná moc, zpravidla vláda, rozhoduje o nejdůležitější z personálních otázek, 

obsazení funkce ředitele, vládě je ředitel odpovědný (1.4),  

• rozpočet agentury je součástí státního rozpočtu (1.5). 

 

1.1 Zákon o ČTK 

Postavení a působnost ČTK v období před listopadem 1989 upravoval zákon č. 123 ze 

dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři (dále jen zákon č. 123/1965 Sb.),3 

                                                 
1 Kromě Čs. rozhlasu a Čs. televize poskytovala servis i periodickému tisku, zejména redakcím celostátních a 
krajských deníků. Abonování agenturního zpravodajství bylo podmíněno i technicky, transmise se uskutečňovala 
po pronajatých pevných linkách, tzv. dálnopisným okruhem. Podrobněji viz BAYER, Miloš, ENGLICKÝ, 
Jaroslav a SUCHÁNEK, Miloslav. Sdělovací technika ve zpravodajství. Praha: SPN, 1979. Od poloviny r. 1988 
se postupně začaly ústřední redakce napojovat na počítačový systém ČTK. Technická bariéra padla definitivně 
až počátkem 90. let 20. stol. a Hanácké noviny v Olomouci začaly jako první menší regionální redakce a jako 
vůbec první agenturní klient přijímat slovní zpravodajský servis ČTK díky satelitnímu přenosu. Tím historickým 
datem se stal 16. prosinec 1992, přenos pro ČTK zajišťovala francouzská společnost Polycom. Fotografie začala 
ČTK odběratelům dopravovat satelitem zhruba o rok později, první distribuce obrazového materiálu 
prostřednictvím satelitního přenosu se datuje 26. lednem 1994. 
Viz MAJSTR, Jiří, RICHTER, Jaroslav, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila a VESELÝ, Dušan. 
ČTK včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998, s. 21. 
2 HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. Agentúrna žurnalistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s. 50–51. ISBN 
80-223-1580-X nebo TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 41–43. ISBN 80-
7184-459-4. 
3 Zákon přijatý Národním shromážděním ČSSR nabyl účinnosti 1. 1. 1966. Novelizován byl třikrát. Dílčí úpravu 
přineslo zákonné opatření č. 1/1967 Sb. o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
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postavení ČTK na Slovensku zákon č. 135 Slovenské národní rady ze dne 16. prosince 1965 o 

působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku (dále jen zákon č. 135/1965 Sb.).4  

De iure tak byl v 60. letech 20. století založen a de facto zhruba čtvrt století existoval 

asymetrický model, kdy na území ČSSR jako součást celostátně řízené Československé 

tiskové kanceláře působila ČTK pro Slovensko, která plnila funkci slovenského národního a 

regionálního zpravodajského orgánu. V Česku takový útvar chyběl, ale nebyl postrádán, 

jelikož veškeré zpravodajské povinnosti zajišťovala přímo celostátní agentura. 

O narovnání či odstranění této asymetričnosti usilovala počátkem 90. let 20. století 

novela zákona, která předjímala budoucí existenci Československé tiskové kanceláře jako 

trojjediné zpravodajské instituce – federální a dvou národních tiskových agentur – české a 

slovenské (podrobněji viz kap. 2). Definitivně ale byla tato nerovnost odstraněna až 

s rozpadem Československa a vznikem dvou samostatných států s  jejich národními 

agenturami (podrobněji viz kap. 3). 

 

1.2 Definování pozice agentury a základních zpravodajských činností 

Zákon č. 123/1965 Sb. v § 1 definoval ČTK jako zpravodajský orgán státu. 

„Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem Československé socialistické 

republiky,“5 který zajišťuje všestranné informace o domácích i zahraničních událostech.  

Organizační řád agenturu charakterizoval tak, že „ČTK je oficiální státní tisková 

agentura Československé socialistické republiky s celostátní působností. Jejím úkolem je 

zajišťovat zpravodajství o událostech v ČSSR i v zahraničí.“  6 Nad rámec znění legislativní 

normy konstatoval interní dokument, že ČTK „veškerou svou činnost uskutečňuje pod 

vedením Komunistické strany Československa.“7 Zákon v této ani v žádné jiné souvislosti 

stranické orgány obecně a Komunistickou stranu Československa (KSČ) konkrétně ani jednou 

nezmínil, de iure byla agentura podřízena vládě. 

                                                                                                                                                         
(podrobněji viz 1.4.) a také zákon č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím. Poslední novele, 
zákonu č. 310/1991 Sb., je věnována samostatná kap. 2. 
4  Zákon nabyl účinnosti rovněž 1. 1. 1966. 
5  Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705. 
6 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 3. Dokument vydaný v březnu 1981 na základě zákonů 
č. 123/1965 Sb. a č. 135/1965 Sb. určoval organizační strukturu agentury, působnost jednotlivých úseků a vnitřní 
systém řízení. Byl závazný pro všechny zaměstnance, vedoucí pracovníci jednotlivých úseků byli povinni 
s řádem do měsíce po jeho vydání seznámit všechny pracovníky, noví se s ním měli seznamovat při přijímání do 
pracovního poměru.  
7 Ibid. 
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Výjimečné postavení agentury v domácím mediálním systému zdůrazňovali v různých 

obdobích vývoje československé společnosti jak autoři starší novinovědné literatury, tak 

autoři současní. 

Slavoj Haškovec odvozoval v 80. letech 20. století ve vysokoškolské učebnici,  

schválené českým ministerstvem školství pro studijní obor žurnalistika, výjimečnost 

postavení agentury od skutečnosti, že „agenturní zpravodajství působí přímo v jádru 

žurnalistických funkcí PMIP (prostředků masové informace a propagandy – v dobové 

terminologii označení pro masová média – pozn. aut.) a sehrává v oboru operativního 

zpravodajství vůči ostatním PMIP klíčovou politicko-orientační úlohu.“8  

Za specificky významné přitom považoval to, „že tisková agentura je schopna 

vykonávat tuto usměrňující úlohu zevnitř systému PMIP (zevnitř je tučně zvýrazněno – pozn. 

aut.), tj. obsahově a ideově orientovat působení PMIP jako celku, rozhodujícím způsobem 

formovat zpravodajskou politiku, kterou systém realizuje. (...) Zde je také jeden z důvodů, 

proč v socialistických zemích jsou hlavní tiskové agentury od počátku formovány jako 

centrální, politicky řízené instituce.“9 

Kolektiv autorů, který pod vedením Iva Štolce rovněž v 80. letech 20. století 

v návaznosti na Haškovcovu učebnici zpracoval interní titul určený pro potřebu vzdělávání 

pracovníků Československé tiskové kanceláře, uvádí v kapitole věnované zásadám práce 

zpravodaje v politické redakci, což bylo dobové označení pro domácí redakci ČTK, že „svým 

ústředním postavením v systému prostředků masové informace agenturní zpravodajství 

ovlivňuje i volbu tematických proporcí v ostatních sdělovacích prostředcích.“10  

Autorský kolektiv nejnovějších Dějin českých médií Petr Bednařík, Jan Jirák a 

Barbara Kőpplová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v kapitole věnované 

liberalizaci médií a veřejného života v období od druhé poloviny 50. let 20. století do roku 

1969 konstatoval, že „významné postavení v centralizovaném a vertikálně strukturovaném 

modelu sdělovacích prostředků budovaném v socialistickém Československu hrála 

Československá tisková kancelář (ČTK) jako klíčová organizace sběru a zpracování 

zpravodajských informací.“11 Připomněl rovněž, že „ČTK byla součástí mediální politiky 

                                                 
8 HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Novinář, 
1983, s. 99. Titul obsahuje podrobnější popis dobově podmíněného a z marxisticko-leninské teorie vycházejícího 
konceptu postavení tiskové agentury v mediálním systému. 
9 Ibid, s. 98.  
10 Kolektiv autorů pod vedením Iva Štolce: Doplňkové studijní  texty agenturního novinářství. Praha: ČTK, 
1986, s. 7.  
11 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KŐPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 295. ISBN 978-80-247-3028-8.  
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KSČ a sloužila československým médiím v podstatě jako monopolní zdroj informací o dění 

v zahraničí.“12 

Jako výsadní označili postavení ČTK v oblasti zpracování informací, jejich šíření a 

obchodu s nimi v pozdějších letech, v letech normalizace a v kontextu tématu mocenské 

kontroly informačních zdrojů také autoři Dějin českých médií 20. století Jakub Končelík 

(Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze), Pavel Večeřa (Fakulta sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně) a Petr Orság (Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci).13 

Hlavní předmět a náplň agenturní činnosti obsahoval § 2 zákona, podle něhož: 

„Československá tisková kancelář  

a) obstarává a zpracovává politické, hospodářské, kulturní, sportovní a jiné zpravodajství 

slovem i obrazem z Československé socialistické republiky i ze zahraničí, 

b) dodává na základě smluv zpravodajský materiál československému tisku, 

Československému rozhlasu, Československé televizi, státním i jiným orgánům, jakož i 

zpravodajským agenturám, tisku, rozhlasu, televizi a jiným organizacím v zahraničí.“14 

Dalšími povinnostmi vyplývajícími ze zákona bylo, že agentura 

„d) vydává a rozšiřuje v češtině, slovenštině a v jiných jazycích zpravodajské a informační 

materiály slovem a obrazem, zpravodajské publikace a časopisy v Československé 

socialistické republice i v zahraničí,  

e) plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce  v oblasti ekonomiky, 

vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu 

i v oblasti obchodu.“ 15 

Zatímco zákon v § 3 odst. 1 písm. a obsahoval v obecné rovině formulaci, že ČTK 

k zajištění své činnosti „spolupracuje se státními orgány, s hospodářskými, společenskými, 

kulturními a vědeckými organizacemi i jinými institucemi, které poskytují Československé 

tiskové kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely,“16 interní organizační řád 

uváděl konkrétně mezi předpoklady agenturní činnosti, že ČTK k plnění svých úkolů zejména 

                                                 
12 Ibid, s. 296. 
13 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 
s.  211. ISBN 978-80-7367-698-8.  
14 Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705.  
15 Ibid. Kromě ČTK existovala v Československu před r. 1989 ještě Tisková agentura Orbis (od r. 1977), 
zaměřená na působení do zahraničí. Neoficiálně vyvíjela (od konce r. 1988) na území Československa činnost 
Východoevropská informační agentura (VIA) s kontakty do ciziny a na dění v tehdejší ČSSR se zaměřovala 
rovněž agentura Palach Press, působící od poloviny 70. let ve Velké Británii – o všech podrobněji viz 1.6.1.  
16 Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705.  
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„spolupracuje s orgány Komunistické strany Československa, Komunistické strany 

Slovenska, předsednictva vlády ČSSR, ČSR a SSR, Federálního shromáždění, České národní 

rady, Slovenské národní rady, s ústředními úřady, ministerstvy, s organizacemi národní fronty 

a dalšími socialistickými organizacemi, které poskytují ČTK včasné a úplné informace pro 

zpravodajské a propagační účely a všestrannou účinnou pomoc při plnění jejích úkolů.“17  

V souladu se zněním § 3 odst. 1 písm. b agentura zřizovala síť odboček a zpravodajů 

na území ČSSR a v zahraničí. Poslední publikovaný údaj o rozsahu vlastní zpravodajské sítě 

v zahraničí, který patří v odborné literatuře k nejužívanějším konvenčním kritériím při 

klasifikaci tiskových agentur,18 se z předlistopadového období váže k 1. lednu 1986. K tomuto 

termínu měla ČTK stálé zahraniční zpravodaje ve 20 zemích: v Afghánistánu, Belgii, 

Bulharsku, Číně, Francii, Indii, Itálii, Jugoslávii, na Kubě, v Libanonu, Maďarsku, NDR, 

NSR, Polsku, Rakousku, Rumunsku, SSSR, USA, Velké Británii a Vietnamu.19 

Přestože se další autoři20 v  konkrétní podobě agenturní zpravodajské sítě v zahraničí 

nepatrně rozcházejí, což může odpovídat rozpětí let, ke kterým se jejich informace vztahují, 

shodují se, že žádný jiný sdělovací prostředek v tehdejším Československu neměl tak širokou 

síť zpravodajů ve světě jako právě národní agentura. Rozsah vlastní zpravodajské sítě ČTK ve 

světě na sklonku 80. let byl zhruba sedminásobně větší než je aktuální stav.  

Mezinárodní redakce, což bylo dobové označení pro zahraniční redakci, vydávala 

v 80. letech denně cca 80–110 textových  zpráv pro sdělovací prostředky a zhruba polovinu 

40–60 zpráv pro vnitřní informaci.21 Selekci informací a diversifikaci servisů dokonce do čtyř 

kategorií předepisoval Organizační řád ČTK:22 

- běžné zpravodajství ze zahraničí pro použití ve všech sdělovacích prostředcích a pro 

potřeby zainteresovaných institucí,23  

                                                 
17 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 5. 
18 Podrobněji o kriteriích diferenciace tiskových agentur viz PŰRER, Heinz a RAABE, Johannes. Medien in 
Deutschland (Presse). Őlschläger: Műnchen, 1994, s. 45–46. ISBN 3-88295-202-4, HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 
Agentúrna žurnalistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s. 45–49. ISBN 80-223-1580-X nebo 
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum 1997, s. 21–45. ISBN 80-7184-459-4. 
19  Kolektiv autorů pod vedením Iva Štolce. Doplňkové studijní texty agenturního novinářství. Praha: ČTK, 1986, 
s. 16. Zpravodajové zpravidla sídlili v hlavním městě (výjimkou byl např. New York jako sídlo OSN) a v každé 
zemi působil zpravidla jeden člověk (výjimkou byla Moskva se 2–3 lidmi).  
20 Haškovec uvádí navíc ještě Alžír. Viz HAŠKOVEC, Slavoj. Přehled  základních údajů o Československé 
tiskové kanceláři. Praha: SPN, 1982, s. 20. Bednařík, Jirák a Kőpplová připomínají faktický monopol ČTK na 
informace ze zahraničí a stálé zastoupení uvádějí ve 22 městech. Oproti Štolcovi mají navíc rovněž Alžír a ještě 
Mexico City. Viz BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KŐPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 347. ISBN 978-80-247-3028-8.  
21 Kolektiv autorů pod vedením Iva Štolce. Doplňkové studijní  texty  agenturního novinářství. Praha: ČTK,  
1986, s. 15.   
22 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 40.  
23 Běžnému zpravodajství určenému ke zveřejnění se v agenturní praxi říkalo bílé zpravodajství. Termín bílá 
zpráva se jako žargon občas používá dodnes, byť už se zprávy netřídí a nezpracovávají podle příjemce, rozumí 



 19 

- zvláštní zpravodajství pro informaci šéfredaktorů hlavních sdělovacích prostředků a 

vedoucích představitelů vybraných stranických, státních a veřejných orgánů,24 

- neveřejné zpravodajství pro úzký okruh vedoucích stranických a státních činitelů,25 

- zvláštní tajné zpravodajství pro vyčleněný okruh vysokých stranických činitelů.26 

Ukázky rozdílného zpracování událostí určeného ke zveřejnění na straně jedné a pro 

informaci omezeného okruhu odběratelů na straně druhé zpřístupnila sama ČTK, respektive 

její internetové České noviny k desátému výročí 17. listopadu 1989. Kronika modrého 

zpravodajství 1988–1989 obsahovala výběr z monitoringu zahraničních, zejména západních 

sdělovacích prostředků. Ze zahraničních agentur to byly např. Agence France-Presse (AFP), 

Associated Press (AP), Deutsche Presse-Agentur (DPA) a Reuter, které referovaly o pěti 

událostech: shromáždění na Škroupově náměstí při příležitosti Dne lidských práv v prosinci 

1988, Palachově týdnu v lednu 1989, únorovém soudu s Václavem Havlem, manifestu 

Několik vět a neoficiálním shromáždění k 28. říjnu 1989 na Václavském náměstí. Průvodní 

text zveřejněný s titulkem Každá zpráva na světě je vlastně nejdřív tajná zevrubně popisoval 

praxi z let 1948–1989, kdy „nebylo úkolem ČTK jen zprávy vytvářet a šířit, ale i filtrovat a 

zadržovat pro vyvolené.“ 27 

„Tvorba tajných informačních bulletinů, ať to byly modré zprávy, téčka nebo separáty, 

byla tehdy v ČTK stejně absurdní, jak absurdní byla situace v celém státě. Texty západních 

novinářů a komentátorů, které v informačním režimu ČTK podléhaly vysokému utajení, si 

kdokoliv mohl poslechnout doma u rozhlasového přijímače, pokud na něm chytil ‚svobodku‘. 

Ještě podivnější byla skutečnost, že o tom, co se kterému vysokému stranickému funkcionáři 

dostane na stůl, rozhodovali směnaři a občas i řadoví redaktoři ČTK. Na jejich vůli totiž bylo 

                                                                                                                                                         
se jím hotová zpráva rozvíjející předchozí stručné flešovité informace a nemající na rozdíl od ostatních formátů 
textových zpráv zvláštní pojmenování.  
Viz STEJSKAL, Jan. Agentura a její zpravodajství. 4. vyd. interního textu. Praha: ČTK, 1998, s. 10.  
24  Ibid. Zpravodajství jen pro informaci se v agenturní praxi označovalo jako modré, údajně se prý ještě v 60. 
letech 20. stol. tisklo na modrém papíře. Ostatně v barvách se nehovořilo jen o zpravodajství, bílý a modrý se 
říkalo i editorovi, směnaři vydávajícímu příslušný servis, jehož obsahem byly překlady ze zahraničního tisku 
s tzv. citlivými zprávami o socialistických zemích. Vycházely šestkrát týdně cyklostylovanou formou ve formátu 
A4 pod názvem Zahraniční aktuality a Příloha zahraničních aktualit.  
25 Tzv. téčka určená pro několik desítek nejvyšších představitelů KSČ a státu přinášela ze zahraničí, zejména ze 
západních sdělovacích prostředků, výběr tzv. citlivých zpráv o ČSSR, SSSR a dalších socialistických zemích, o 
ekonomických či ekologických problémech, o zdravotním stavu nejvyšších stranických a státních  představitelů, 
o disidentech. Uvedeno v rozhovoru autorky s Petrem Holubcem, šéfredaktorem slovního zpravodajství ČTK, 
v dubnu 1996 při přípravě učebního textu Tiskové agentury. Pořízen písemný záznam, poskytnuté informace 
tehdy nebyly použity. In: archiv autorky. 
26 Ibid. Zvláštní tajné zpravodajství se označovalo jako separáty. Nevydávalo se denně ani jinak pravidelně, 
pouze ad hoc. Jeho obsahem byly „útoky“ na vedoucí představitele socialistických zemí. Kvůli utajení se zprávy 
nesměly psát na počítači, adresátům, kterými bylo 13 členů politbyra, rozvážel kopie textu psaného na psacím 
stroji prověřený řidič.  
27 Každá zpráva na světě je vlastně nejdřív tajná. Kronika modrého zpravodajství 1988–89. České noviny 
[online]. [cit. 1999-11-19]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/1989/tajne/. ISSN 1213-5003. 
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rozhodnutí, kterému stupni utajení ta která informace podléhá. Jen v případě velkého váhání 

nebo slabých nervů se šel redaktor poradit se svým četkařským šéfem,“ konstatovaly České 

noviny.28 

Z domova, z celé federace, vyprodukovala agentura denně průměrně kolem 80 stran 

politického, ekonomického a kulturního zpravodajství.29  Regionální redakce měla ve všech 

sedmi českých a moravských krajských městech: v Brně, Českých Budějovicích, Hradci 

Králové, Ostravě, Plzni, Praze a v Ústí nad Labem. V některých krajích byly navíc zřízeny 

ještě oblastní pobočky, např. v Karlových Varech, Liberci, v tehdejším Gottwaldově/dnes 

Zlíně či v Olomouci.30  

Zpravodajství o dění na Slovensku, ze slovenských krajů, nepřicházelo přímo do 

pražského ústředí, ČTK v Praze získávala slovenský servis z Bratislavy. Vybírala z něho 

zprávy celostátního významu, včetně sportovních zpráv. Ty pak vydávala jednak pro domácí 

odběratele (ve všední dny průměrně 30–40 stran, ve dnech s bohatším sportovním programem 

téměř dvojnásobek),31 ale pracovala s nimi i redakce pro zahraničí. Bratislavská redakce pak 

pro své odběratele na Slovensku přijímala z pražského ústředí zpravodajství o dění v Čechách 

a na Moravě a ve světě. 

 

1.3 Agentura v roli oficiálního informa čního orgánu  

K úkolům tiskové agentury vyplývajícím ze zákona patřily nad rámec univerzálně 

přijímaných činností32 také aktivity typické pro státní agentury. Kromě standardních 

zpravodajských činností, které vykonávají všechny agentury bez ohledu na to, jsou-li veřejné, 

či soukromé, totiž zákon v § 2 písm. c formuloval i povinnost, že ČTK „vydává oficiální texty 

a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svým jménem oficiální 

stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům.“33 Zákon tímto rigorózním 

                                                 
28 Ibid. 
29 HAŠKOVEC, Slavoj. Přehled základních údajů o Československé tiskové kanceláři. Praha: SPN, 1982, s. 12. 
Slovní zpravodajská produkce ze sklonku 80. let je uložena v elektronickém archivu Infobanky ČTK (fondy 88 a 
89). Vstup do ní je podmíněn uživatelským jménem a heslem, získaným na základě smluvního vztahu. Odkaz 
https://ib.ctk.cz/Infobanka/ uváděný v práci u agenturních zpráv proto jen naznačuje cestu ke zdroji.  
30 Ibid, s. 13.  
31 Ibid, s. 12. 
32 Srovnej v obecné rovině velmi podobné zadání zpravodajských úkolů tiskové agentury v mezinárodních 
dokumentech. V konvenci VS OSN „má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál“ (The 
United Nations´Bulletin, New York 1. 6. 1949, citováno podle HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního 
zpravodajství. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Novinář, 1983, s. 113) či ve studii Les Agences 
télégraphiques d´information je předmětem činnosti „vyhledávání zpráv a obecněji aktuálních dokumentů 
zaměřených ryze fakticky“ (UNESCO. Paříž. 1953, citováno podle HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie 
agenturního zpravodajství. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Novinář, 1983, s. 114). 
33 Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705.   
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vymezením role agentury při šíření oficiálních textů zakládal do jisté míry podmínky pro její 

monopolní postavení v mediálním systému a ona v něm pak mohla sehrávat určitou regulační 

funkci.  

Organizační řád v kapitole věnované působnosti agentury předřazoval dokonce tento 

úkol všem ostatním činnostem – získávání, přijímání, zpracovávání, vydávání  a rozšiřování 

zpravodajských informací. Vydávání oficiálních textů uváděl jako samostatný bod a v něm na 

prvním místě uváděl právě stranické orgány: „Vydává oficiální texty a prohlášení stranických, 

vládních a zastupitelských orgánů ČSSR, ČSR a SSR.“34  

 Úkoly státní tiskové agentury jako oficiálního informačního orgánu vlády v tom 

smyslu, že agentura „působí ve vztahu k ostatním sdělovacím prostředkům jako zdroj 

oficiálních textů, usnesení a jiných důležitých materiálů státních orgánů, zastupitelských 

sborů a stranických institucí,“ akcentovala před rokem 1989 při institucionální a funkční 

charakteristice oficiálních agentur zemí socialistického společenství rovněž tehdejší odborná 

literatura.35  

Specifickým projevem oficiálního postavení agentury bylo také sdělování stanovisek  

vládních orgánů k aktuálním událostem vydáváním tzv. prohlášení ČTK. Tisková agentura 

jimi na základě zákonného zmocnění tlumočila svým jménem oficiální stanoviska k aktuálním 

vnitřním a zahraničním událostem.  

„Prostřednictvím ČTK jsou ostatním sdělovacím prostředkům poskytovány texty 

vládních dokumentů, projevů vedoucích představitelů a další oficiální zprávy. ČTK bývá 

přímo vládou či vedoucími stranickými orgány zmocněna k vyslovení oficiálních stanovisek 

či dementování některých informací. Je obvyklé, že vládní a stranické orgány dávají 

prostřednictvím ČTK i přímé pokyny tisku rozhlasu a televizi, organizační a politické – 

vzhledem k operativnosti a celkovému charakteru spojení těchto prostředků s ČTK.“ 36 

Jak dále vyplývá z obsahu citovaného dokumentu, sama tisková agentura si byla svého 

významu vědoma. „ČTK má zcela výjimečné postavení v celém systému čs. hromadných 

sdělovacích prostředků. Jako jediná instituce v ČSSR zprostředkuje plynulý tok každodenních 

informací o stranické a vládní politice do všech (všech je v textu podtrženo – pozn. aut.) 

ostatních základních sdělovacích prostředků – listů v centrech i krajích, Čs. rozhlasu a Čs. 

televize. Je jedinou institucí, která má k tomu patřičné technické, organizační a kádrové 

                                                 
34 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 4. 
35 HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního zpravodajství. Nakladatelství a vydavatelství Novinář. Praha 
1983, s. 110–111. 
36 Postavení ČTK vůči federální vládě ČSSR a národním vládám. Interní cyklostylovaný text v rozsahu 9 s., 
nedatovaný, podle kontextu a na základě komparace s ostatními zápisy z porad vedení agentury jde o druhou 
polovinu r. 1968 a součást diskuse o federalizaci agentury, s. 7. In: archiv autorky. 
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vybavení, a může tento styk dálnopisnými okruhy apod. prakticky zajistit. Má v tomto směru 

u nás monopolní postavení, které v praxi stěží lze něčím jiným nahradit – vzhledem 

k nákladům na vytvoření tiskové agentury s odpovídající zahraniční a domácí sítí a dalšími 

předpoklady efektivního působení.“37 

 Rovněž z § 2 písm. c zákona č. 135/1965 Sb. vyplývala povinnost agentury vydávat 

oficiální texty a prohlášení Slovenské národní rady (SNR) jako národního zákonodárného 

orgánu Slovenské socialistické republiky (SSR). Tato povinnost se vztahovala i na oficiální 

texty a prohlášení orgánů SNR a na základě jejich zmocnění tlumočila ČTK na Slovensku 

svým jménem oficiální stanoviska k problémům a událostem.38   

 Texty projevů, dokumentů či zprávy oficiálního, protokolárního charakteru, které ČTK 

zprostředkovávala ostatním sdělovacím prostředkům, reprezentovaly v 80. letech 20. stol. 

méně než pětinu produkce tehdejší politické/domácí redakce.39  

 Ještě z roku 1989 existuje v elektronickém archivu ČTK několik textů vydaných jako 

prohlášení ČTK, v nichž agentura zaujímala za Československo oficiální stanoviska 

k aktuálnímu dění, aniž by odkazovala na jakýkoli státní orgán či úřad, třeba ministerstvo 

zahraničních věcí. Jako příklad lze uvést formulaci: „ČTK pokládá za nutné prohlásit, že 

Československo, jedna z prvních obětí fašismu, očekává, že nizozemská oficiální místa si 

nepříznivý dopad svého rozhodnutí uvědomí.“40 Byla obsažena v prohlášení následujícím po 

zprávách o propuštění válečných zločinců odsouzených za zločiny proti lidskosti.  

 V jiném prohlášení reagovala ČTK na projev Helmuta Kohla přednesený při 

příležitosti zahájení  41. knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a klasifikovala ho 

jako vměšování do vnitřních záležitostí: „Vystoupení spolkového kancléře NSR H. Kohla je 

svým přístupem a obsahem pro ČSSR nepřijatelné. Řadou formulací a výroků připomíná 

období studené války a neodráží současnou potřebu prohlubování důvěry, uvolňování 

mezinárodního napětí a budování společného evropského domu. Hrubým způsobem zasahuje 

do vnitřních záležitostí ČSSR a je neobvyklým poučováním v mezinárodních vztazích. 

                                                 
37 Ibid, s. 6.  
38 Zákon č. 135 zo 16. decembra 1965 o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku. 
 In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1965, částka 56, s. 730. 
39 HAŠKOVEC, Slavoj. Přehled základních údajů o Československé tiskové kanceláři. Praha: SPN, 1982, s. 12. 
Příkladem agenturou tlumočeného stanoviska může být Prohlášení Československé tiskové kanceláře vydané 
16. 3. 1978 s titulkem Rozhodně odsuzujeme izraelskou agresi a začínající větou Československá socialistická 
republika s hlubokým znepokojením sleduje vývoj situace na Blízkém východě, kde vinou agresivní politiky 
Izraele trvale existuje nebezpečné ohnisko mezinárodního napětí. 
Viz TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum 1997, s. 72.   
40 Prohlášení ČTK k propuštění válečných zločinců v Nizozemí. ČTK. 7. 3. 1989. [cit. 2012-12-05].  
Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/  
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Podivujeme se nad tím, kde kancléř H. Kohl bere oprávnění a odvahu‚ podávat všem národům 

na východě kontinentu pomocnou ruku na jejich obtížné cestě ke svobodě‘.“ 41 

 Obdobnou praxi běžnou v tehdejších socialistických státech dokládá zpráva 

zpravodaje ČTK z Polska, oznamující, „že (agentura  PAP – pozn. aut.) byla zmocněna 

prohlásit, že nevznikly nové skutečnosti, jež by mohly způsobit změnu stanoviska Wojciecha 

Jaruzelského v otázce kandidatury na prezidenta PLR.“42 Nejznámější a mezinárodně 

nejvýznamnější bývala prohlášení oficiální státní tiskové agentury Sovětského svazu –

Telegrafnogo agentstva Sovetskogo Sojuza, starší generaci známá jako „zajavlenija“ TASS.  

 

1.4 Řízení agentury: Ústřední ředitel a ředitel pro Slovensko 

V čele celostátní ČTK stál ústřední ředitel, kterého jmenovala a odvolávala 

československá vláda, vládě byl ředitel odpovědný za řízení a činnost agentury.  

Organizační řád mu na prvním místě ukládal, že při výkonu své funkce „řídí a 

kontroluje veškerou činnost ČTK podle směrnic a usnesení ÚV KSČ (Ústředního výboru 

KSČ – pozn. aut) a vlády ČSSR.“43  

Ústřední ředitel řídil rovněž činnost agentury na Slovensku. Činil tak prostřednictvím 

ředitele ČTK pro Slovensko, kterého ale zpočátku jmenovalo a odvolávalo předsednictvo 

Slovenské národní rady. Ten byl proto za činnost ČTK na Slovensku odpovědný 

předsednictvu SNR,  ale protože současně zastával i funkci prvního náměstka ústředního 

ředitele ČTK, tak byl odpovědný i jemu. 

Zásadní rozdíl, kdy v případě celostátní agentury rozhodovala de iure o nejdůležitější 

z personálních otázek výkonná moc, zatímco na Slovensku to byla moc zákonodárná, stejně 

jako dvojí odpovědnost ředitele ČTK pro Slovensko založily v polovině 60. let 20. stol. 

právní normy - § 4 a 5 zákona č. 123/1965 Sb. a § 4 zákona č. 135/1965 Sb.  

Dílčí změnu v proceduře jmenování ústředního ředitele ČTK a ředitele pro Slovensko 

a v jejich odpovědnosti přineslo zákonné opatření č. 1 ze dne 12. ledna 1967 o změnách v 

organizaci a působnosti některých ústředních orgánů (dále jen zákonné opatření č. 1/1967 

Sb.). Předsednictvo Národního shromáždění ČSSR se tehdy usneslo na zřízení samostatného 

ministerstva školství a samostatného ministerstva kultury a informací z do té doby společného 

ministerstva školství a kultury. A právě nový ministr kultury a informací předkládal vládě 

návrhy na jmenování a odvolání ústředního ředitele ČTK, jakož i ústředních ředitelů Čs. 

                                                 
41 Prohlášení ČTK. ČTK. 13. 10. 1989. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/  
42 Wojciech Jaruzelski nadále nehodlá kandidovat. Zpráva ČTK. 6. 7. 1989. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz/Infobanka/  
43 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 15. 



 24 

rozhlasu, Čs. televize a Čs. filmu. Ministru kultury a informací pak ústřední ředitelé 

odpovídali za činnost příslušné organizace. V případě ředitele ČTK pro Slovensko byl za 

činnost organizace odpovědný ústřednímu řediteli agentury a na Slovensku pověřenci 

Slovenské národní rady pro kulturu a informace, na jehož návrh ho do funkce jmenovalo či 

z ní odvolávalo předsednictvo SNR. Totéž platilo pro oblastní ředitele Čs. rozhlasu a Čs. 

televize na Slovensku.44    

O rok později upravilo pozici ředitele ČTK pro Slovensko vůči slovenským orgánům 

ustanovení § 13 zákona č. 207 Slovenské národní rady ze dne 28. prosince 1968 o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky (dále 

jen zákon č. 207/1968 Sb.). Odpovědnost vůči pověřenci SNR pro kulturu a informace 

nahradila odpovědnost vůči slovenské vládě. Nově ředitele jmenovala a odvolávala vláda SSR 

na návrh slovenského ministra kultury a jemu také za výkon své funkce odpovídal. Stejně 

tomu bylo v případě oblastních ředitelů Čs. rozhlasu a Čs. televize na Slovensku.45  

De facto rozhodoval o obsazení řídících funkcí v agentuře příslušný stranický orgán, 

respektive až po jeho schválení se návrhy na jmenování či odvolání z funkce předkládaly 

vládě, resp. předsednictvu vlády. 

Ústředního ředitele ČTK jmenovala a odvolávala z funkce vláda ČSSR na návrh 

místopředsedy vlády až po schválení návrhu předsednictvem ÚV KSČ, náměstka ústředního 

ředitele ČTK jmenovalo a odvolávalo předsednictvo vlády ČSSR na návrh ústředního ředitele 

agentury po předchozím vyjádření Celozávodního výboru (CZV)  KSČ a po schválení  

sekretariátem ÚV KSČ. V případě náměstka ústředního ředitele ČTK, který vykonával 

současně funkci ředitele ČTK na Slovensku, předkládal návrh ústřední ředitel agentury 

předsednictvu vlády ČSSR a vládě SSR rovněž po vyjádření CZV KSČ a po schválení 

sekretariátem ÚV KSČ. Vyjádření CZV a schválení sekretariátem ÚV KSČ bylo podmínkou 

pro schválení návrhu na odvolání z funkce i v případě šéfredaktorů, ředitele kádrového a 

personálního odboru, ředitele mezinárodního odboru, ale i pro vyslání zpravodajů ČTK 

do zahraničí. Ty už do funkcí ustanovoval nebo je z nich odvolával ústřední ředitel ČTK.  

                                                 
44 Zákonné opatření č.1/1967 Sb. o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů. In: Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky. 1967, částka 1, s. 1–3. 
Opatření nabylo účinnosti 18. 1. 1967. Zrušilo ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 123/1965 Sb. 
Ustanovení § 5, odst. 2 nově znělo: „Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel 
prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko.“ Zrušen byl navazující dovětek, že ho 
jmenuje a odvolává předsednictvo SNR.  
45 Zákon č. 207 ze dne 28. prosince 1968 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
Slovenské socialistické republiky. In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1968, částka 51, s. 
547. 
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Návrhy předkládané předsednictvu vlády ČSSR po schválení v příslušných 

stranických orgánech (předsednictvem a sekretariátem ÚV KSČ) musely být v souladu 

s usnesením předsednictva ÚV KSČ ke kádrové a personální práci ze 6. listopadu 1970 a se 

zásadami pro provádění kádrové a personální práce ve státní a hospodářské správě ve znění 

přílohy č. 1 k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 75/1971.46   

 Posledním předlistopadovým ústředním ředitelem ČTK se dokonce stal vedoucí 

oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. 

 Otto Čmolík do funkce nastoupil 1. března 1989 a na shromáždění vedoucích 

pracovníků ČTK, které se konalo o den dříve, ho do ní uvedl místopředseda federální vlády 

Matej Lúčan za přítomnosti zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ Josefa Hory.47 Čmolík 

tehdy vystřídal Otakara Svěrčinu, nejdéle sloužícího ředitele v celé více než devadesátileté 

historii ČTK, který stál v čele agentury bezmála 20 let, od listopadu 1969 do konce února 

1989. Téměř po celou dobu (od listopadu 1971 do konce ledna 1990) byl současně poslancem 

Federálního shromáždění. Svěrčina byl členem ÚV KSČ, její ideologické komise a komise 

předsednictva ÚV KSČ pro ekonomickou propagandu.48   

 Personální provázanost stranických a státních struktur s řídícími pozicemi ve státních 

tiskových agenturách nebyla ani v mezinárodním kontextu výjimečná.49   

 

1.5  Ekonomická vazba na státní rozpočet  

O financování ČTK zákon č. 123/65 Sb. explicitně nehovoří, jen § 3 odst. 2  uvádí, že 

ČTK „může při plnění svých úkolů vyvíjet obchodní činnost.“50 Zákon v § 6 odkazuje na 

                                                 
46 Kádrový pořádek ČTK. Praha: ČTK, 1983. Dokument z 20. 12. 1983, účinný od 1. 1. 1984, vymezoval  
pravomoc vedoucích pracovníků a stanovil postupy pro předkládání návrhů i na změny v nižších funkcích. Např. 
návrh na vedoucího krajské či oblastní redakce ČTK předkládal šéfredaktor až po vyjádření KV KSČ či OV 
KSČ, v ostatních případech bylo postačující vyjádření CZV KSČ. Kádrový pořádek ČTK vycházel z kádrového 
pořádku ÚV KSČ a z usnesení vlády ČSSR č. 24 z 31. 1. 1974. Ze závěrečného ustanovení Kádrového pořádku 
ČTK vyplývá, že v souladu s ním měl ředitel ČTK na Slovensku vydat kádrový pořádek platný pro ČTK na 
Slovensku. 
47 O. Čmolík ústředním ředitelem ČTK. Rudé právo. 1. 3. 1989, roč. 69, č. 51, s. 1.  
48 Informace o výkonu mandátu v prvním volebním období od 27. 11. 1971, následující tři období dle volby. 
 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=4111&org=275  
 Ostatní biografické údaje – In: archiv autorky.    
49 Vitalij Ignatěnko, mluvčí prezidenta Michaila Gorbačova, byl do roku 1986 zástupcem šéfa oddělení 
mezinárodních informací ÚV Komunistické strany Sovětského svazu. V srpnu 1991 po letním nezdařeném 
protigorbačovském puči stanul v čele agentury TASS. Jako generální ředitel nástupnické, rovněž oficiální státní, 
agentury ITAR-TASS se pak v polovině 90. let za prezidenta Borise Jelcina stal vicepremiérem vlády. Do jeho 
kompetencí patřilo koordinování otázek spojených s informační politikou a sdělovacími prostředky. V čele 
agentury zůstal. 
Šéf ITAR-TASS Ignatěnko jmenován ruským vicepremiérem. Zpráva ČTK. 1. 6. 1995. [cit. 2012-12-05]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ 
50 Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705.   
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statut, který obsahuje zásady vnitřního uspořádání agentury a jejího hospodaření. Znění 

statutu předkládal ústřední ředitel ČTK a na jeho návrh ho vydávala vláda. 

 K zabezpečení obchodní činnosti si agentura v souladu se statutem zřizovala účelová 

zařízení a specializované útvary.51 A právě až statut jako první dokument uváděl ČTK jako 

rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou, která má samostatnou kapitolu ve státním 

rozpočtu.52 Organizační řád při definování právního a hospodářského postavení agentury 

konstatoval, že „ČTK je jednotnou samostatnou organizací s charakterem ústředního orgánu, 

která může svým jménem nabývat práv a závazků. Z hlediska vztahu ke státnímu rozpočtu je 

ČTK příspěvkovou organizací a tvoří samostatnou kapitolu federálního rozpočtu 

Československé socialistické republiky.“53 

Organizační řád ČTK také uváděl, že agentura svou produkci prodává, že „poskytuje 

za úplatu všestranné zpravodajské služby slovem i obrazem, a další informační materiály 

stranickým a vládním orgánům ČSSR, ČSR a SSR, československému tisku, rozhlasu a 

televizi, organizacím, institucím a jednotlivcům, zahraničním tiskovým agenturám, 

zahraničnímu tisku a dalším zahraničním odběratelům.“54  

Naproti tomu, pokud jde o financování ČTK na Slovensku, přímo zákon 

č. 135/1965 Sb. v § 5 konstatoval, že „Československá tlačová kancelária na Slovensku je 

samostatnou účtovnou jednotkou a jej rozpočet je súčasťou celoštátneho rozpočtu 

Československej tlačovej kancelárie.“55 

 

1.6 Vnější prostředí  

1.6.1  Jiné československé či na Československo specializované tiskové agentury 

Podobně jako v  jiných evropských socialistických státech fungoval také 

v Československu v 70. a 80. letech 20. století model paralelní existence vzájemně si 

nekonkurujících tiskových agentur: oficiální státní zpravodajské agentury a nevládní, tzv. 

                                                 
51 Např. středisko ČTK Made in (Publicity) se soustřeďovalo na propagaci zahraničních výrobků a služeb 
v ČSSR, Pressfoto vydávalo obrazové materiály, pohlednice, kalendáře, středisko Repro zabezpečovalo 
polygrafické potřeby a k vedlejším aktivitám agentury patřila také ediční činnost – časopis 100+1 zahraniční 
zajímavost vycházel 26 krát do roka.        
52 Statut Československé tiskové kanceláře. II/3. 
53 Organizační řád ČTK. Praha: ČTK, 1981, s. 3. 
54 Ibid, s. 4. 
55 Zákon č. 135 zo 16. decembra 1965 o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku. 
 In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1965, částka 56, s. 730–731.   
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článkové agentury společenských organizací.56 Lišily se jak svým statutem, tak náplní 

činnosti. 

Tisková agentura Orbis vznikla 1. července 1977 podle § 102 zákona č. 109/1964 Sb. 

zřizovací listinou vydanou předsednictvem Československé společnosti pro mezinárodní 

styky ze dne 6. 6. 1977. O vzniku Orbisu jednalo a rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ  

6. 2. 1973 a 15. 3. 1977.57 Na rozdíl od ČTK měla agentura Orbis formálně charakter instituce 

nevládní, byla agenturou Československé společnosti pro mezinárodní styky.  

Jaký význam přikládal Orbisu ÚV KSČ, dokládá fakt, že jeho vznik zmiňuje Zpráva 

ÚV KSČ o plnění závěrů XVI. sjezdu strany: „Zvýšenou pozornost věnoval ústřední výbor 

otázkám kontrapropagandy a propagandy do zahraničí (...). Pro působení do zahraničí byla 

zřízena tisková agentura Orbis. Úkol vybudovat systém pohotové ofenzivní kontrapropagandy 

však stále trvá. Nepodařilo se zatím dosáhnout toho, aby kontrapropaganda byla organickou 

součástí denní masové politické práce, aby napomáhala včas a účinně paralyzovat různé 

dezinformace a pomluvy o politice strany.“58  

Výpis z podnikového rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 uváděl jako předmět 

agenturní činnosti, že Orbis vydává a rozšiřuje do zahraničí noviny, časopisy, bulletiny, 

brožury, knihy a jiné propagační materiály a spolupracuje se zahraničními sdělovacími 

prostředky, tiskovými agenturami, jednotlivými listy, časopisy, vydavatelstvími, 

nakladatelstvími, společnostmi přátel ČSSR, krajanskými organizacemi i dalšími vhodnými 

partnery v zahraničí a poskytuje jim články, reportáže, komentáře, fotomateriály a další 

informační materiály.59 

Orbis vydával např. časopisy Socialistické Československo, Československý život, 

Československý svět  či Vítáme Vás v Československu.60 

Na dění v tehdejší ČSSR se zaměřovala agentura Palach Press, působící od poloviny 

70. let do r. 1990 ve Velké Británii. Jako tiskovou agenturu „speciálně pro záležitosti české a 

                                                 
56 V SSSR vedle státní zpravodajské agentury TASS existovala agentura společenských organizací 
APN/Novosti, v NDR vedle ADN Panorama, v Polsku PAP a Interpress, v Maďarsku MTI a Budapress, v 
Bulharsku BTA a Sofiapress apod.  
57 Podrobněji ŽIDOŇOVÁ, Iva. Poslání a činnost TA Orbis. Praha, 1980. Diplomová práce. Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce Alice Bunzlová. Též Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: 
Obzor, 1982, s. 319. 
58 Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu KSČ. Praha: Svoboda. 1986. s. 80. 
59 Výpis č. 783/77 z podnikového rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 (oddíl Pn, vložka 1786).  
Viz ŽIDOŇOVÁ, Iva. Poslání a činnost TA Orbis. Praha, 1980. Diplomová práce. Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce Alice Bunzlová. 
60 Po roce 1989 se Orbis, který v Praze sídlil na Vinohradské tř. 46, v budově bývalého stejnojmenného 
nakladatelství, stal usnesením vlády ČSFR č. 314 ze 4. 5. 1990 s účinností od 1. 12. 1990  součástí 
Československého rozhlasu. Po rozpadu Československa pak zřídil ministr hospodářství ČR rozhodnutím č. 61 
z  9. 7. 1993 s účinností od 12. 7. 1993 příspěvkovou organizaci Orbis.         
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slovenské opozice“ charakterizoval Palach Press její zakladatel Jan Kavan.61 Agentura 

vydávala Palach Press Bulletin, jehož obsahem byly zejména zprávy o aktivitách nezávislých 

iniciativ v Československu ale také překlady jejich dokumentů, např. Charty 77. Kromě médií 

byl zasílán také ministerstvům zahraničí Velké Británie a USA – podobně jako titul 

Uncensored Czechoslovakia, což byla anglická mutace samizdatového Infochu.62   

 Neoficiálně vyvíjela na území Československa činnost Východoevropská informační 

agentura (VIA). Formálně byla založena v prosinci 1988 společným prohlášením nezávislých 

novinářů z východní Evropy, jejichž snahou bylo vytvořit informační agenturu nezávislou na 

úřadech tehdejšího Československa, Maďarska, Polska a Sovětského svazu. Vznik VIA 

podpořila Východoevropská kulturní nadace Jana Kavana. Československou redakci tvořili 

Petr Uhl, Jan Urban, Petr Pospíchal, z Bratislavy dopisoval Ján Čarnogurský. Posláním VIA 

bylo umožnit jak vzájemnou informovanost opozičních skupin v jednotlivých zemích, tak 

zprostředkovat informace západním médiím o aktivitách nezávislých občanských iniciativ.63  

 

1.6.2 Mezinárodní postavení ČTK   

ČTK se v roce 1970 stala spolu s některými dalšími agenturami socialistických států 

členem prestižní Evropské aliance tiskových agentur,64 sdružení ustaveného 21. srpna 1957 ve 

Štrasburku s cílem rozvíjet technickou spolupráci a výměnu zkušeností. Ústřední ředitel ČTK 

Otakar Svěrčina stanul opakovaně v čele Aliance jako její prezident či viceprezident. 

Výrazem institucionalizované spolupráce obrazových redakcí byla organizace Photo 

International (PI), v níž se sdružily agentury tehdejších socialistických států a jejíž centrála 

sídlila od  července 1965 v Praze. Fotosíť PI se opírala o existenci telefotního okruhu se 

stálými linkami mezi Prahou (ČTK), Berlínem (ADN), Varšavou (PAP), Moskvou (TASS) a 

Budapeští (MTI) a nestálými linkami s Bělehradem (Tanjug), Sofií (BTA) a Bukureští 

(Agerpres). Radiové spojení mělo PI s Hanojí (VNA), Havanou (Prensa Latina) a 

                                                 
61 MÍŠEK, Rudolf. Východoevropská informační (Rozhovor s Janem Kavanem). Tvorba, 13. 6. 1990, č. 24, s. 5.   
Jan Kavan uvádí jako rok vzniku agentury Palach Press rok 1974. 
62 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
233–234, ISBN 978-80-7367-698-8. 
63 Podrobněji JEŽKOVÁ, Andrea a SLANINOVÁ, Romana. Východoevropská informační agentura jako 
alternativní zdroj informací. Praha, 1993. Diplomová práce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Vedoucí 
diplomové práce Ludmila Trunečková. 
64 Členy sdružení European Alliance of Press Agencies (EAPA), dnes European Alliance of News Agencies 
(EANA), se současně staly sovětská agentura TASS, východoněmecká ADN, bulharská BTA, maďarská MTI a 
polská PAP.  
Plnoprávným členem Aliance se v r. 1993 z titulu nástupnictví stala také slovenská agentura TASR.  
Viz KLEIMAN, Dušan. Vznik samostatnej tlačovej agentúry SR. In Agentúrna žurnalistika teoreticky i 
prakticky. Bratislava: TASR, 1996, s. 128. 
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Ulánbátarem (Moncame). Praha byla jeho centrálou do roku 1990, kdy činnost PI po dohodě 

členských agentur skončila.65 

Na základě dvoustranných dohod udržovala ČTK v 80. letech 20. století trvalé spojení 

s 62 zpravodajskými agenturami a institucemi v zahraničí.66  

 

 

 

 

 

                                                 
65 MAJSTR, Jiří, RICHTER, Jaroslav, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila a VESELÝ, Dušan. ČTK 
včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998, s. 15. 
66 Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor. 1982, s. 65.  
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2. ČTK po roce 1989, první novela zákona ještě změnu statutu nepřinesla 

 

2.1 Začátek odpoutávání se od starých pořádků 

Transformace mediálního systému v ČSSR se po zhroucení státněsocialistického 

systému67 stala součástí rozsáhlých změn, kterými prošla československá společnost na 

přelomu 80. a 90. let. 

Průběh transformace českých médií po roce 1989 rekonstruují Jan Jirák a Barbara 

Kőpplová ve čtyřech vzájemně souvisejících rovinách: „(a) transformoval se vnější 

normativní a ekonomický rámec fungování médií, tedy změnila se základní legislativa a 

ustavil se reklamní trh, (b) transformoval se obsah mediální produkce, (c) transformovaly se 

vztahy uvnitř mediálního sektoru, a to především vztahy vlastnické a (d) transformovala se 

poptávka: lidé jako uživatelé médií mohli v nových podmínkách klást na média jiné nároky a 

využívat je jiným způsobem než v době, kdy součástí běžné ‚občanské a mediální 

gramotnosti‘  bylo vědomí, že média jsou tím či oním způsobem nástrojem státní a stranické 

politiky.“  68 

Vzhledem k tomu, že v regionu střední a východní Evropy se odehrávaly analogické 

procesy, připomíná odborná literatura domácí provenience také různé pokusy o modelování 

průběhu transformace médií a jeho periodizaci v zahraniční odborné literatuře. Jirák a  

Kőpplová odkazují např. na polského sociologa médií Karola Jakubowicze a jeho základní 

premisu, „že hybným momentem celé transformace je především snaha nového režimu 

zabránit sebemenšímu (i domnělému) riziku možného návratu ke stavu před započetím 

transformace.“69 

Průběh změn v mediálním sektoru Jakubowicz člení do tří period, přičemž první fázi 

transformace definuje jako odpoutání se od starých pořádků, druhou jako směřování k novým 

pořádkům a třetí jako konsolidaci nových pořádků.70  

                                                 
67 Termín státněsocialistický systém používá Pavel Machonin. Viz MLČOCH, Lubomír, MACHONIN, Pavel a  
SOJKA, Milan. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 /alternativní pohled/. Praha: 
Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0119-2. 
68 Podrobněji viz KŐPPLOVÁ, Barbara a JIRÁK, Jan. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: 
Průběh a důsledky transformace českých médií. In HEISS, Gernot, KRÁLOVÁ, Kateřina, PEŠEK, Jiří a 
RATHKOLB, Oliver (eds.). Česko a Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy. Ústí 
nad Labem: Kristina Kaiserová-albis international, 2008, s. 219–220. ISBN 978-80-86971-95-7.  
69 Ibid, s. 220.   
70 JAKUBOWICZ, Karol. Rude Awakening. Social and Media Change in Central and Eastern Europe. Cresskill, 
NJ: Hampton Press, Inc., 2007, s. 52. ISBN 1-57273-648-8. 
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První fázi odpoutání se od starých pořádků ztotožňuje také tuzemská odborná 

literatura s procesem odstátňování, přičemž deetizace médií byla jednak řízeným procesem ve 

smyslu přijímání nové legislativy, formování nového právního rámce fungování médií 

v podmínkách liberální demokracie, jednak spontánní reakcí mediální sféry na změnu 

politických poměrů, projevující se nejen v obsahu produkce.  

Ve dvou hlavních úrovních vidí průběh odstátnění také kolektiv historiků Končelík, 

Večeřa a Orság: „... první bylo vytvoření nové mediální legislativy, která měla zajistit 

oddělení médií a státu de iure, druhou představovalo faktické osamostatnění mediálního 

provozu od vlivu státního a stranického aparátu KSČ.“71 (Nové mediální legislativy a 

osamostatnění mediálního provozu jsou v textu zvýrazněny tučně – pozn. aut.) 

Jirák a Kőpplová datují první fázi lety 1990–91 a píší rovněž o dvou rovinách 

odstátňování, o rovině zajišťující oddělení státu a médií de iure a o rovině faktického 

osamostatnění chodu médií od vlivu státního a stranického aparátu.72  

Spontánní reakce mediální sféry a její faktické osamostatnění od vlivu stranického 

aparátu byly logicky rychlejší, příprava nové mediální legislativy si žádala jistý čas.73 Tento 

jev je příznačný i pro dění v ČTK. Jak spontánně se začala měnit zpravodajská realita ve 

státní tiskové agentuře, zachytila Kronika sametové revoluce. Titul, připravený ještě do konce 

roku 1989, den po dni mapuje události, které se v Československu odehrály od 17. listopadu 

do 10. prosince, a kromě řady informací faktografické povahy obsahuje i osobní vzpomínky a 

postřehy agenturních novinářů.  

„Celá redakce je rozhořčena nad způsobem, jakým doposud ČTK informuje o 

událostech v Praze. Před zahájením odpolední demonstrace (v pondělí 20. listopadu na 

Václavském náměstí v Praze – pozn. aut.) jsme pevně rozhodnuti tentokrát konečně psát 

pravdu a nenechat si do toho mluvit.    

Píšeme fleš o zahájení demonstrace. Ústřední ředitel a jeho náměstek ji chtějí vidět. 

Ve vzrušené debatě se hádáme o její znění. Jen formulaci ‚účastníci shromáždění vyjadřují 

nespokojenost s vedením čs. státu a společnosti‘ jsme přinuceni změnit na ‚nespokojenost 

                                                 
71 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
256. ISBN 978-80-7367-698-8. 
72 KŐPPLOVÁ, Barbara a JIRÁK, Jan. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: Průběh a důsledky 
transformace českých médií. In HEISS, Gernot, KRÁLOVÁ, Kateřina, PEŠEK, Jiří a RATHKOLB, Oliver 
(eds.). Česko a Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kristina 
Kaiserová-albis international, 2008, s. 220. ISBN 978-80-86971-95-7.  
73 Ústavní zákon č. 135, který vypustil z Ústavy ČSSR, zákona č. 100/1960 Sb., čl. 4 o vedoucí úloze KSČ ve 
společnosti a ve státě, ale přijalo FS už 29. 11. 1989. Účinný byl hned od následujícího dne, od  30. 11. 1989.  
In:  Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1989, částka 31, s. 1073-74.    
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s vládou‘. Jinak zpráva vyšla v původní verzi. Máme pocit, že jsme po letech vyhráli první 

důležitou bitvu. 

O pár desítek minut později vydává agentura Reuter následující zprávu: ‚Oficiální 

československá tisková  agentura ukázala bezprecedentní otevřenost ve zpravodajství 

o pondělní demonstraci více než 100 tisíc lidí, vyzývajících k odstoupení konzervativního 

komunistického vůdce Miloše Jakeše...‘ 

 Připadáme si jako Alenka v říši divů. Pokračujeme ve zpravodajství a hádkách o něm. 

Vedení ČTK je v defenzivě. Ale euforie ještě zdaleka není na místě – uveřejnění jakékoliv 

zmínky o Provolání vysokoškolských studentů k dělníkům a rolníkům Československa se 

nám prosadit nepodaří. Nicméně jsme první ze státních sdělovacích prostředků, který začal 

o situaci v naší zemi informovat objektivněji,“ napsal redaktor ČTK Zdeněk Rosenbaum.74       

V legislativní rovině položil základ pro nové fungování médií ústavní zákon č. 23 ze 

dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon 

Federálního shromáždění ČSFR. Listina se stala součástí ústavního pořádku dnem vyhlášení 

8. února 1991 a usnesením předsednictva České národní rady (ČNR) z 16. prosince 1992 se 

stala součástí ústavního pořádku ČR. Její čl. 17 zakotvil mezi politickými právy na prvním 

místě svobodu projevu a právo na informace a na jednom z předních míst nepřípustnost 

cenzury. 

Už o rok dřív byl novelizován tiskový zákon. Zákon ze dne 28. března 1990, kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředcích, označil za nepřípustnou cenzuru, z původního znění byla 

odstraněna ustanovení omezující svobodu tisku a z preambule zmizela formulace o vedoucí 

úloze KSČ. Legislativní změny se týkaly i ČTK, původní zákon totiž zmiňoval tiskovou 

kancelář na rozdíl od později přijaté normy tzv. tiskového zákona, zákona č. 46 ze dne 

22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů.  

„Neshody mezi českou a slovenskou politickou reprezentací kvůli budoucímu 

uspořádání mediálního provozu v rámci České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) 

ukončilo až přijetí zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve 

věcech tisku a jiných informačních prostředků. Tato legislativní úprava, zkráceně označovaná 

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

                                                 
74 HOLUBEC, Petr. Kronika sametové revoluce. Praha: ČTK, 1989, s. 8.  Publikaci s pov. MK 59-390-89 
připravila redakce zpravodajství z domova, odpovědným redaktorem byl Petr Holubec. 
Pozn. Text zmiňované fleše není dnes v elektronickém archivu ČTK dohledatelný. Nicméně agenturní zpráva o 
demonstraci z 20. 11. 1989 autora /ros/ uvádí skutečně jen „nespokojenost s vládou“.  
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v ČR tedy České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo) a České tiskové kanceláře, na 

Slovensku Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a Tlačovej agentúry Slovenskej 

republiky (TASR).“75  

Jako poslední významný zákon přijatý v první fázi transformace a konstituující nový 

mediální systém zmiňují oba autorské týmy posledních vydání věnovaných dějinám českých 

médií zákon č. 517 České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři.  

S výjimkou několika málo zmínek v příspěvcích specializovaných na oblast agenturní 

žurnalistiky76 tak novinovědná literatura většinou opomíjí vůbec první agenturní 

polistopadovou novelu. Zákon č. 310 ze dne 11. července 1991, kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, dokonce předcházel i schválení 

zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.77 Sice ještě nepřinesl radikální změnu a 

neznamenal odpoutání se celostátní agentury od četných historických vazeb na stát,78 ale 

pozornost a místo v transformačním procesu československého a českého mediálního systému 

po roce 1989 si bezpochyby zaslouží, protože jeho příprava a projednávání ve federálním 

parlamentu jsou svědectvím rozličných úvah zákonodárců, které v případě tiskové agentury 

nesměřovaly přímočaře ke vzniku dvou samostatných národních subjektů ani k dnešnímu 

poměrně unikátnímu uspořádání ČTK. 

 

2.2  První pokus změnit zákon o ČTK se nezdařil (jaro 1991) 

První návrh na změnu a doplnění zákona o Československé tiskové kanceláři  

č. 123/1965 Sb. začal připravovat už v průběhu roku 1990 poslanec Sněmovny národů (SN) 

za Občanské fórum (OF) Petr Uhl,79 který od února zastával funkci ústředního ředitele ČTK.  

                                                 
75 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,   
s. 257. ISBN 978-80-7367-698-8.   
Pozn. Slovenská národní agentura byla zřízena jako Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky se 
zkratkou TK SR. Název s agenturou místo kanceláře a zkratku TASR užívala později viz 2.3.7. 
76 HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. News agencies in Slovakia before and after the Split of Czechoslovakia. Otázky 
žurnalistiky. 2010, roč. 53, č. 1–2, s. 56–71. 
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum 1997, s. 70–71. ISBN 80-7184-459-4 nebo 
MAJSTR, Jiří, RICHTER, Jaroslav, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila a VESELÝ, Dušan. ČTK 
včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998, s. 19–20.   
77 Zákony ČNR č. 483 ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi (č. 483/1991 Sb.) a č. 484 ze dne  
7. listopadu 1991 o Českém rohlasu (č. 484/1991 Sb.) nabyly účinnosti 1. 1. 1992. S výjimkou paragrafu 
omezujícího čas vyhrazený televizní reklamě, ten byl účinný o rok později.    
78 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha: 
Nakladatelství Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-170-3 nebo TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Československá tisková 
kancelář jako součást ustavování státní suverenity. In: JIRÁK, Jan a SEKERA, Martin (eds.). Sborník Národního 
muzea v Praze. Řada C–Literární historie. 2010, sv. 55,  č. 3–4, s. 15–18. ISSN0036-5351.  
79 Petr Uhl byl poslancem SN FS od 9. 6. 1990 do 6. 6. 1992, nejprve za Občanské fórum (OF), později za 
Občanské hnutí (OH). OF se rozštěpilo 23. 2. 1991 na Občanskou demokratickou stranu (ODS) a Občanské 
hnutí (OH), OH ve volbách v roce 1992 neuspělo a do parlamentu se nedostalo. Ústředním ředitelem ČTK se 
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Federální shromáždění novelu, předloženou na podzim a korigovanou v lednu, 

překvapivě a navzdory doporučujícím stanoviskům ústavně právních výborů Sněmovny 

národů a Sněmovny lidu a souhlasným stanoviskům sněmovních výborů sociálních a 

kulturních 19. března 1991 neschválilo, respektive návrh se zapracovanými připomínkami, 

s nimiž se navrhovatel až na dvě výjimky (působnost kolegia a termín účinnosti) ztotožnil,  

neprošel při projednávání na společné schůzi obou komor ve Sněmovně národů.  

Při poměrně velké absenci zákonodárců chybělo tehdy ve Sněmovně národů při 

večerním hlasování ke schválení normy 16 hlasů z ČR a 11 ze SR.80 V rozpravě proti novele 

vystoupili pouze tři poslanci: Peter Kulan, Emanuel Mandler (i za Bohumila Doležala) a 

Karol Stome (o jejich námitkách a pozměňovacích návrzích později viz 2.2.1 až 2.2.3).  

 

2.2.1 Novela měla odstranit dosavadní asymetrický model  

Novela, návrh poslance Petra Uhla na vydání zákona o ČTK (tisk 244) a zpráva 

ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 521) si především kladla za 

cíl odstranit asymetrický model Československé tiskové kanceláře, založený zákonem 

č. 123/1965 Sb. a spočívající v existenci celostátní agentury, jejíž působnost na Slovensku 

upravoval zákon SNR č. 135/1965.  

De iure se tak mohla asymetrie jevit jako vychýlená v neprospěch Česka, žádná norma 

totiž neupravovala agenturní činnost speciálně na jeho území. Protože ale Praha měla 

celostátní ČTK za svou,81 nepociťovala absenci zákona a ani neexistenci českého agenturního 

útvaru za deficit. Nepociťovala tudíž ani potřebu na daném stavu něco měnit. 

Naopak Bratislava považovala svou dosavadní pozici za méně výhodnou, iniciovala 

jednání o změně a poukazovala na to, že v asymetrickém modelu se agentura rozvíjela na 

úkor Slovenska více v Praze, odkud byla centrálně řízena. „Doterajšie postavenie ČSTK na 

Slovensku v jednotnej ČSTK je totiž zaťažené starým asymetrickým centralistickým 

                                                                                                                                                         
Petr Uhl stal 14. 2. 1990. Informace čerpány převážně z agenturní databáze Biografie [cit. 2009-03-09]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ 
80 Federální shromáždění ČSFR jako zákonodárný orgán federace tvořily dvě komory: Sněmovna lidu (SL) s 200 
poslanci volenými na celém území Československa a Sněmovna národů (SN) se 150 rovněž přímo volenými 
poslanci, z nichž 75 bylo voleno na území České republiky a 75 na Slovensku. Obě komory projednávaly stejnou 
agendu (včetně státního rozpočtu federace) a měly také stejná práva, u klíčových norem pak platil zákaz 
majorizace, nutný byl souhlas většiny (případně i ústavní většiny 3/5) poslanců zvolených v české, resp.ve 
slovenské části federace. Podrobněji viz KUNŠTÁT, Miroslav. Rozdělení Československa. In HEISS, Gernot, 
KRÁLOVÁ, Kateřina, PEŠEK, Jiří a  RATHKOLB, Oliver (eds.): Česko a Rakousko po konci studené války. 
Různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová-albis international, 2008, s. 23–40. ISBN 
978-80-86971-95-7.  
81 RICHTER, Jaroslav. Federální ČTK nebo – dvě samostatné národní agentury? Četkař, zpravodaj zaměstnanců 
ČTK, 1990, č. 4, s. 2–3.  
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modelom, spätým s mocenským monopolom vlády a riadenia jednej strany z jedného 

centra.“82  

O potřebě vyrovnat „dluh minulých let a desetiletí, kdy rozvoj ČTK na Slovensku 

neodpovídal skutečným potřebám Slovenské republiky (dříve Slovenské socialistické 

republiky, nyní Slovenské republiky)“ mluvil ve Federálním shromáždění i ústřední ředitel 

ČTK Petr Uhl (OF/OH) a nutnost federalizace ČTK uváděl při projednávání předlohy zákona 

jako hlavní důvod k jejímu podání.83  

Novela měla vytvořit podmínky pro rovnoprávné postavení dvou republikových 

agentur: Československé tiskové kanceláře v České republice (ČSTK ČR) a Československé 

tiskové kanceláře ve Slovenské republice (ČSTK SR), které ale měly být organickými částmi 

jednotné, důsledně federalizované agentury, nadále označované jako Československá tisková 

kancelář (ČSTK).  

Záměr zachovat tiskovou agenturu s celostátní působností ocenilo i programové 

prohlášení československé vlády premiéra Mariána Čalfy: 

 „Považujeme za potrebné zachovať štátne vysielanie rozhlasu a televízie, pretože ide 

o významný demokratický nástroj realizácie informačných potrieb štátu a spoločnosti a 

svojbytný prvok národnej kultúry. Pritom je nevyhnutné, aby sa v tomto smere ujasnili 

potreby federácie a potreby republík. Federácia so svojimi nezastupiteľnými úlohami, o 

ktorých zmieňuje toto programové vyhlásenie, musí mať k dispozícii svoje miesto v tak 

mocných oznamovacích prostriedkoch, ako sú rozhlas a televízia. Federálna vláda sa bude 

zároveň usilovať o vytvorenie technických a ekonomických podmienok na to, aby sa národné 

programy oboch republík mohli vysielať na celom území štátu. Je treba si tiež uvedomiť, že 

rozdrobovanie organizácií rozhlasu a televízie znižuje šance v medzinárodnej konkurencii, 

ktorá je v tejto oblasti obrovská. Najzreteľnejšie si to zatiaľ uvedomila ČTK, ktorá chce 

predovšetkým z ekonomických dôvodov i naďalej vystupovať ako tlačová agentúra  

                                                 
82 Stanovisko a pripomienky k druhému, prepracovanému vydaniu Úvah p. ústredného riaditela ČSTK Petra 
Uhla o budúcnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie z 8. júla 1990. Strojopis na hlavičkovém papíře 
náměstka ústředního ředitele ČTK a ředitele ČSTK na Slovensku v rozsahu 10 s. je datován 20. 7. 1990 
v Bratislavě a podepsán je pod ním náměstek ústředního ředitele ČTK a ředitel ČSTK na Slovensku Svetozár 
Štúr, s. 1. In: archiv autorky.    
Štúr současně připomněl, že podkladem pro zahájení diskuse o vnitřním uspořádání agentury byl slovenský 
Náčrt zásad federatívneho usporiadania ČSTK a postavenia ČSTK na Slovensku, vypracovaný v březnu 1990.  
83 Petr Uhl na 14. společné schůzi SL a  SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-09-05].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm  
Na slovensko-českou asymetričnost poukazoval Uhl již dříve ve svých úvahách o budoucnosti ČTK. K poměru 
počtu obyvatelstva 1:2 přiřazoval poměr 1:4,5 v redakčních úsecích ČTK. 
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s celoštátnou pôsobnosťou.“84 

Zákon navrhoval, aby se národní části ČSTK ČR a ČSTK SR, jejichž působnost měly 

podle příslušnosti vlastními zákony upravit Česká národní rada a Slovenská národní rada, 

staly informačními zdroji a prostředky jednotlivých  republik. Federální útvary agentury, 

např. redakce mezinárodní/zahraniční, zajišťující na základě vlastní sítě stálých 

korespondentů, spolupracovníků, smluv se zahraničními agenturami a s využitím dalších 

zahraničních médií textový servis o dění ve světě, a redakce exportní, vydávající textové 

zpravodajství v několika cizích jazycích (angličtině, ruštině, francouzštině a španělštině) měly 

být informačním zdrojem a prostředkem československé federace.  

Předpokládalo se, že by všechny tři nové legislativní normy nabyly účinnosti ke 

stejnému datu. V této souvislosti se předkladatel odvolával na připravený vládní návrh zákona 

o vymezení působnosti mezi ČSFR na straně jedné a ČR a SR na straně druhé ve věcech tisku 

a jiných informačních prostředků, který měl být původně ve Federálním shromáždění 

projednán ještě před agenturní novelou a jehož § 4 ukládal Československé tiskové kanceláři 

majetkové vypořádání s ohledem na její federalizaci a vznik republikových agentur ČSTK ČR 

a ČSTK SR.85  

Výrazem snahy o zrovnoprávnění a důslednou federalizaci agentury bylo i zařazení 

návrhu na opuštění historické signatury ČTK a její nahrazení značkou ČSTK, používanou do 

té doby jen u slovenského agenturního zpravodajství. Signatura ČTK provázela agenturní 

zpravodajství od 28. října 1918. Ve stejný den, kdy vznikl samostatný československý stát, 

byly v Praze vydány první agenturní zprávy se zkratkou ČTK. 

Nečekaně slovenský poslanec, poslanec SN Peter Kulan (Veřejnost proti násilí, VPN) 

vystoupil v rozpravě proti nové signatuře a doporučil neměnit více než sedm desetiletí 

zavedenou značku ČTK. Jeho postoj překvapil, neboť změna byla žádána ze slovenské strany. 

Dokládá ji i korespondence mezi Prahou a Bratislavou, korespondence mezi ústředním 

ředitelem ČTK Petrem Uhlem a jeho náměstkem, ředitelem ČSTK na Slovensku Svetozárem 

Štúrem. 

„Nová štruktúra Česko-slovenskej tlačovej kancelárie si vyžaduje definitívne sa 

rozhodnúť pre správnu skratku názvu agentúry. Nenazdávam sa spolu s  p. ústredným 

riaditeľom, že slovenským a českým kolegom – aspoň väčšine – ako píše – osobne příliš 

                                                 
84 Programové prohlášení vlády ČSFR premiéra Mariána Čalfy (1990–1992) z 3. 7. 1990. [cit. 2013-01-18]. 
Dostupné z:  http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-
csfr/marian-calfa-2/ppv-1990-1992-calfa2.pdf   
85 Zákon č. 136/1991 Sb. o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných informačních 
prostředků, zkráceně označovaný jako malý kompetenční zákon, byl přijat den poté – 20. 3.1991. Účinnosti 
nabyl 15. 4. 1991. 
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nezáleží na tom, či bude celá Četka (aj na Slovensku) používať skratku ČTK, alebo či bude 

používať, teda aj v českých krajinách a v cudzine, skratku ČSTK. V slovenskej časti ČSTK 

prevláda názor, že by celá ČSTK, teda aj v ČR a pre zahraničie mala prijať jednotnú skratku 

ČSTK. Za túto skratku hovoria nielen jazykové kritériá, podľa ktorých sa ‚československý‘ aj 

v češtine aj v slovenčine skracuje ako ‚čs.‘,“ napsal Štúr.86  

Odmítl i Uhlův argument, že pro ČTK mluví tradice: „Nevidí sa mi celkom ani 

argument, že zmena názvu agentúry by bola proti tradíciám, že by prípadne mohla spôsobiť 

ťažkosti na trhu informácií. (...) Pracovníkom zahraničných médií vôbec nerobilo ťažkosti, 

keď sa skratka ČSSR zmenila na ČSFR (o změně názvu státu viz 2.2.2). Zdá sa však, že 

v zahraničí si nové pomery u nás, odrážajúce sa aj v nových názvoch a skratkách, uvedomujú 

lepšie ako niektorí naši spolupracovníci v Prahe.“87 

Petr Uhl sice v dotčené rozvaze uváděl, že pro ČTK mluví tradice, na druhou stranu 

ale viděl, že pro ČSTK mluví progresivní tvoření zkratek názvů začínajících adjektivem 

československý, a to jak ve slovenštině tak i v češtině. Nebyl jednoznačně vyhraněný a jeho 

pohled na zachování či změnu signatury agentury se postupem času měnil. V květnu 1990 při 

formulování předběžného nástinu uspořádání ČTK dokonce navrhoval, aby se ve slovenském 

jazyce nadále nepoužívala zkratka ČSTK, nýbrž  z  historických důvodů  a „v zájmu 

zvýraznění jednoty“88 agentury zkratka ČTK. Byl připraven, že se jeho návrh nemusí prosadit 

(„nebudu to považovat za nějakou katastrofu“),89 a ještě v červenci 1990, kdy už si byl 

vědom, že vzhledem k veřejnosti nebude možné na Slovensku měnit zkratku ČSTK na ČTK,  

připouštěl variantu, že si agentura ponechá oba plné názvy a obě zkratky: Československá 

tisková kancelář (ČTK) a Československá (ev. Česko-slovenská) tlačová kancelária 

(ČSTK).90  

Při projednávání novely zákona vyjádřil poslanec Peter Kulan (VPN) v rozpravě  také 

přesvědčení, že „k upevneniu objektivity a zvýšeniu rýchlosti spravodajstva je nevyhnutným 

predpokladom jednotné managerské riadenie bez ohľadu na politické, národnostné či 

                                                 
86 Stanovisko a pripomienky k druhému, prepracovanému vydaniu Úvah p. ústredného riaditela ČSTK Petra 
Uhla o budúcnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie z 8. júla 1990. Strojopis na hlavičkovém papíře 
náměstka ústředního ředitele ČTK a ředitele ČSTK na Slovensku v rozsahu 10 s. je datován 20. 7. 1990 
v Bratislavě a podepsán je pod ním náměstek ústředního ředitele ČTK a ředitel ČSTK na Slovensku Svetozár 
Štúr, s. 9. In: archiv autorky. 
87 Ibid. 
88 Předběžný návrh na uspořádání ČTK. Strojopis na hlavičkovém papíře ústředního ředitele ČTK v rozsahu 3 s. 
je datován 7. 5. 1990 a podepsán je pod ním Petr Uhl, s. 2. In: archiv autorky.  
89 Ibid, s. 2. 
90 Úvahy o budoucnosti Československé tiskové kanceláře (druhé, přepracované vydání). Strojopis na 
hlavičkovém papíře ústředního ředitele ČTK v rozsahu 17 s. je datován 8. 7. 1990 a podepsán je pod ním Petr 
Uhl, s. 17. In: archiv autorky.  
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geografické aspekty“ a že „rozčlenenie tlačovej kancelárie na tri subjekty tomuto predpokladu 

nezodpovedá.“91 

Jednotná a ústředně manažersky řízená tisková kancelář bez ohledu na národnostní 

nebo správní dělení státu se v roce 1990 jevila jako optimální model budoucí ČTK také 

pražským zaměstnancům agentury.92 Podle redaktora Jaroslava Richtera, autora citovaného 

článku, se s tímto projektem ztotožňoval i ústřední ředitel Petr Uhl, jak ostatně potvrdil i při 

jednání v parlamentu, ale v tehdejší vnitropolitické situaci ho považoval za neuskutečnitelný. 

Poslanec Kulan (VPN) sice v rozpravě rovněž uznal, že tento návrh nekoresponduje 

s vnitropolitickou situací, vyslovil se ale jednoznačně a jako jediný ze zákonodárců proti nové 

signatuře. 

„Odmietam však názor, že je nutné meniť i zavedenú skratku ČTK, ktorou sa tlačová 

kancelária označuje už 73 rokov. Existuje len veľmi málo príkladov, kedy sa po zmene 

politickej reality zmenil i názov tlačovej kancelárie.93 V našich dejinách to neurobili ani 

nacisti počas druhej svetovej vojny,94 ani komunisti po nich. Zmena názvu sama o sebe 

zlepšenie práce agentúry neprinesie a pridanie písmena do názvu nezvýrazní prínos 

slovenských novinárov. Táto skratka je dlhodobo medzinárodne zaužívaná (...). Chcem vás 

preto poprosiť, aby ste tento fakt zohľadnili a zachovali pôvodnú skratku ČTK. (Potlesk.)“95 

                                                 
91 Peter Kulan v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
92 RICHTER, Jaroslav. Federální ČTK nebo – dvě samostatné národní agentury? Četkař, zpravodaj zaměstnanců 
ČTK, 1990, č. 4, s. 2–3. 
93 Je skutečností, že ani po změně režimů ve střední a východní Evropě na sklonku 80. let 20. století neopouštěly 
někdejší oficiální agentury socialistických států své – na zpravodajských trzích etablované – značky. TASS se 
stal součástí názvu ruské agentury ITAR-TASS, beze změny zůstaly název i zkratka polské agentury PAP, 
maďarské MTI, bulharské BTA, dokonce i zkratka bývalé východoněmecké agentury ADN figurovala jistou 
dobu po fúzi s DDP ve zdvojené signatuře. Jedinou zemí, v níž se bývalá státní agentura v reakci na nové 
politické poměry chtěla změnou názvu distancovat od vlastní minulosti, bylo Rumunsko. Ze všech 
středoevropských a východoevropských agentur se přejmenovala jedině rumunská agentura Agerpres na 
Rompres. Vznik nových států po rozpadu SSSR či Jugoslávie si pak logicky vyžádal i vznik nových či 
transformaci dřívějších zpravodajských agentur s novými či staronovými názvy, např. slovinské STA či 
chorvatské HINA.  
94 Pro přesnost je třeba uvést, že za protektorátu Čechy a Morava se ČTK jmenovala Česká tisková kancelář a na 
Slovensku působila Slovenská tlačová kancelária (STK). Podle agenturní zprávy z 15. 3. 1939 se do té doby 
užívané označení zpráv ČTK mělo změnit na Prager Presse-Bűro (PPB), čili Pražskou tiskovou kancelář se 
zkratkou PTK. Viz STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848 -1948. 
Praha:  Nakladatelství Triton, 2008, s. 252. ISBN 978-80-7387-170-3. 
Už v prvním období vyhlášení autonomie Slovenska v říjnu 1938 hlídka Hlinkovy gardy obsadila bratislavskou 
odbočku ČTK a název agentury se změnil na STK. Po 14. 3. 1939 se STK úplně osamostatnila. Podrobněji viz 
Malá encyklopédia žurnalistiky, Bratislava: Obzor, 1982. Za Slovenského národního povstání v roce 1944  
vznikla v Banské Bystrici Zpravodajská agentúra Slovenska (ZAS). Až  počátkem roku 1951 se ZAS a ČTK  
sloučily v jednotnou celostátní Československou tiskovou kancelář (ČTK). 
95 Peter Kulan v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-09-05].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
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Petr Uhl (OF/OH) v rozpravě pozměňovacímu návrhu poslance Kulana (VPN) 

oponoval a vysvětloval, že si ho nemůže osvojit, neboť nemá jít o změnu názvu agentury, ten 

zůstává stejný, v českém jazyce Československá tisková kancelář a ve slovenském jazyce 

Česko-slovenská tlačová kancelária: „Jde o změnu zkratky a to jen v jednom ze dvou 

národních jazyků, tedy v jazyce českém. V jazyce slovenském se až dosud od roku 1968 

používá zkratky ČSTK i u zpráv, které jsou vydávány třeba v Plzni, Ostravě nebo v Praze. A 

zase naopak, v češtině používáme ČTK pro celou ‚četku‘. Je to určitý výraz sjednocení, že 

tedy tato zkratka se mění a já to nepovažuji za nic špatného nebo alarmujícího. Je pravda, že 

ke změně této zkratky dochází po určitých požadavcích na větší zvýraznění slovenské části 

ČTK v naší tiskové agentuře a že tedy také vlastně, když jsme u té zkratky, že celé rozdělení 

ČTK na tři samostatné subjekty, je věcí současné politické situace. Já se skutečně domnívám, 

že by bylo možné, nebýt této situace, aby na celém území státu operovala jediná agentura.“96 

 

2.2.2 Novela navrhovala úpravu vztahu agentury a státu 

Kromě změn souvisejících s novým názvem země97 a změn reflektujících úsilí o 

federalizaci zpravodajské instituce bylo dalším důvodem novelizace upřesnění vztahu 

československého státu a ČTK/ČSTK. A to jak povinností tiskové agentury vůči státu, tak 

státních orgánů vůči agentuře.  

„Dosavadní právní úprava, která tento vztah definovala neurčitě, je nahrazována 

přesným výčtem povinností, které má nadále ČSTK vůči České a Slovenské Federativní 

Republice, a naopak kodifikací povinností, které má československý stát vůči ČSTK.“98 

Návrh99 zachovával všechny charakteristické rysy státní agentury. Ve výčtu povinností proto 

                                                 
96 Petr Uhl na 14. společné schůzi SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-09-05]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
97 Ústavní zákon č. 81 ze dne 29. března 1990 rozhodl o změně názvu Československé socialistické republiky na 
Československou federativní republiku a ústavní zákon č. 101 ze dne 20. dubna 1990 o změně názvu 
Československé federativní republiky na Českou a Slovenskou Federativní Republiku (ČSFR) s účinností 
od 23. dubna 1990.  
Pro projednávání nového názvu státu poté, co prezident Václav Havel v lednu navrhl návrat k původní 
Československé republice, se vžilo označení válka o pomlčku. Vložená pomlčka (dle rozdílné interpretace 
spojovník, rozdělovník) do různých variant návrhů, např. Česko-Slovensko, měla přispět k vyjádření 
rovnoprávnosti obou národů. Podrobněji o tzv. pomlčkové válce např. KUNŠTÁT, Miroslav. Rozdělení 
Československa. In HEISS, Gernot, KRÁLOVÁ, Kateřina, PEŠEK, Jiří a  RATHKOLB, Oliver (eds.): Česko a 
Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová-albis 
international, 2008, s. 23–40. ISBN 978-80-86971-95-7.  
98 Petr Uhl na 14. společné schůzi SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-09-05]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm  
99 Návrh poslance Petra Uhla na vydání zákona o ČTK (sněmovní tisk 244 ve dvou verzích, původní a 
pozměněné) a zpráva ústavně právních výborů SL a SN (tisk 521). [cit. 2012-09-05]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0244_01.htm a http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0521_00.htm 
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nechyběla ani distribuce oficiálních prohlášení. Rozsah povinně vydávaných prohlášení 

ústavních činitelů a orgánů novela při formulování předmětu činnosti agentury 

konkretizovala. Nejprve podle Uhlova původního návrhu na prezidenta ČSFR, všechny tři  

zákonodárné sbory a všechny tři vlády a jejich orgány (§ 2 písm. c).  

Důvodová zpráva vyložila, že orgány se rozumějí předsednictva zákonodárných sborů 

a vlád, jejich výbory a komise, ministerstva a úřady jim postavené na roveň. Po projednání ve 

sněmovních výborech se v lednové verzi  návrhu tato povinnost vztahovala jen na prohlášení 

ústavních orgánů ČSFR: Federálního shromáždění a vlády ČSFR a jejich orgánů a prohlášení 

prezidenta. ČSTK měla prohlášení prezidenta a uvedených orgánů vydávat povinně v plném 

rozsahu, přičemž stejná povinnost v případě prohlášení ústavních orgánů republik měla 

v budoucnu přejít podle zákonů ČNR a SNR na ČSTK ČR a ČSTK SR.   

Agentura měla také podle původního návrhu informovat o stanoviscích a závažných 

textech prezidenta, všech tří zákonodárných sborů, všech tří vlád a jejich orgánů, jakož i 

územních a místních zastupitelských orgánů, orgánů politických stran a hnutí, ústředních 

orgánů společenských, zájmových a jiných organizací včetně ústředních orgánů církví a 

náboženských společností. Po úpravě byl výčet opět zúžen jen na ústavní orgány federace,  

prezidenta, federální parlament a federální vládu a také na jejich orgány, dále na orgány 

politických stran a hnutí, ústředních orgánů společenských, zájmových a jiných organizací a 

ústředních orgánů církví a náboženských společností – ale jenom za předpokladu, že mají 

federální působnost (§ 2 písm. d). 

Důvodová zpráva upozornila, že nově zakotvená povinnost ČSTK informovat 

o stanoviscích a o závažných textech se týká širšího okruhu právnických osob a činitelů: 

„Nejde již o vydávání veřejných prohlášení v plném rozsahu, nýbrž o informaci, jejíž rozsah 

je přiměřený zvyklostem agenturního zpravodajství. O tom, zda jde o text závažný, rozhoduje 

jeho autor, resp. vydavatel, nikoliv ČSTK. Půjde jednak o oficiální texty, jako např. zákony a 

jiné právní normy, o veřejná prohlášení a texty méně významných státních orgánů a 

společenských organizací, jednak o stanoviska orgánů. Okruh autorů těchto textů a 

stanovisek, o nichž ČSTK pouze informuje, je širší než okruh osob, jejichž veřejná prohlášení 

vydává v plném znění. Kromě činitelů a orgánů, uvedených v písm. c, půjde ještě o Kancelář 

prezidenta republiky a její jednotlivé složky, o orgány registrovaných politických stran a 

hnutí, jakož i o ústřední orgány různých společenských, zájmových a jiných organizací, 

včetně církví a náboženských společností, pokud tyto instituce mají federální působnost.“100  

                                                                                                                                                         
 
100 Sněmovní tisk 244. [cit. 2012-09-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0244_01.htm 
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Podle dalšího nově zařazeného ustanovení (§ 2 písm. e) bylo úkolem agentury 

z pověření a za úhradu státních orgánů federace a republikových orgánů vydávat a rozšiřovat 

v zahraničí informační materiály. Po analogické úpravě jako v předešlých bodech se toto 

ustanovení vztahovalo opět jen na státní orgány federace, a zakotvilo tedy povinnost ČSTK 

vydávat a rozšiřovat v zahraničí takové informační materiály, které státní orgány ČSFR 

označí za materiály určené k propagování v zahraničí.  

Novela naopak rušila dosavadní povinnost „tlumočit na základě zmocnění svým 

jménem oficiální stanoviska“ obsaženou zčásti v § 2 písm. c, neboť ta byla podle důvodové 

zprávy „v rozporu s obecnými zásadami demokratické společnosti.“101  

Rovněž Petr Uhl (OF/OH) upozornil  při odůvodňování návrhu, že „jako nemravné a 

nedemokratické je navrhovanou úpravou rušeno ustanovení, podle něhož byla ČTK až dosud 

povinna zveřejňovat svým jménem oficiální stanoviska státních a stranických orgánů, aniž by 

zároveň uváděla, který státní či stranický orgán takové stanovisko prostřednictvím ČTK 

zveřejňuje,“ a uvedl, že „po listopadu 1989 nebylo tohoto totalitního zákonného opatření 

vůbec použito.“102  

Petr Uhl (OF/OH) při odůvodňování novely konstatoval, že předložený návrh 

upřesňující zvláštní postavení ČSTK mezi dalšími právními subjekty zabývajícími se 

agenturním zpravodajstvím na území ČSFR odpovídá závazku federální vlády 

demonopolizovat státní sdělovací prostředky.  

Nicméně novou formulací (§ 3 odst. 2) zákon výlučnou pozici agentury podle 

oponentů zprvu naopak posiloval. Někdejší znění z 60. let, že státní orgány (ale i 

hospodářské, společenské či kulturní organizace) poskytují ČTK „v časné a úplné informace 

pro zpravodajské účely“, měl totiž nahradit text, že „státní orgány poskytují pro zpravodajské 

účely Československé tiskové kanceláři přednostně včasné a úplné informace,“103 resp. „že 

státní orgány poskytují pro zpravodajské účely Československé tiskové kanceláři včasné a 

úplné informace.“ 104 

Právě tato pasáž podle některých zákonodárců zakládala nový informační monopol a 

stala se jedním z důvodů pro odmítnutí novely. Přijetí návrhu proto v rozpravě nedoporučil a 

vyjádřil s ním zásadní nesouhlas např. poslanec SN Karol Stome (OF/ODS): 

                                                 
101 Ibid. 
102 Petr Uhl na 14. společné schůzi SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-09-05]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
103 Sněmovní tisk 244. [cit. 2012-9-5]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0244_01.htm 
104 Ibid. 
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„Netajím se tím, že můj vztah k této předloze je veskrze negativní. Neumím si 

představit, že bychom v tom, co jmenujeme demokratizací hospodářského a demokratizačního 

systému pod rouškou tohoto zákona měli vytvářet nový státní monopol, který by zakotvoval 

obchodní činnost s tou výsadou, že úřední orgány této republiky jsou povinny dbát, aby 

informace dostala nejdřív ‚četka‘, která je dále podle smluv bude prodávat jiným organizacím. 

(Potlesk.) Já to považuji za naprosto nepřípustný průlom do vládního programu 

demokratizace hospodářského systému a navrhuji, aby už jen z těchto důvodů jsme tento 

návrh nepřijali. Děkuji. (Potlesk.)“105 

Se zásadními námitkami a největším počtem pozměňovacích návrhů tehdy v rozpravě 

vystoupil poslanec SL Emanuel Mandler (Liberálně demokratická strana, LDS), přesvědčený, 

že kromě asymetrie mezi federálním a republikovým uspořádáním agentury, kterou se novela 

snaží odstranit, jde v návrhu „ještě o asymetrii jinou a mnohem závažnější, o asymetrii danou 

tím, že existuje oficiální, původně monopolní státní agentura, která má zároveň pravomoc 

podávat zpravodajství o celé rozloze života společnosti ve státě. A protože žádná jiná 

obdobná tisková agentura neexistuje, vyniká tato asymetrie. Já to naschvál nenazývám 

monopolem.“106  

Při vědomí, že tento typ asymetrie nelze jednorázově řešit, navrhl společně 

s poslancem SN Bohumilem Doležalem (LDS), aby zákon stanovil, „že ČSTK bude mít 

prioritní postavení, pouze a jedině ve vydávání prohlášení, stanovisek, sdělení státních orgánů 

České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě České republiky a Slovenské 

republiky.“107 Vyslovili se proto také pro výraznou redukci popisu agenturní činnosti 

v zákoně. „My se domníváme, že ony popisy toho, co taková agentura oficiálně má dělat, 

například § 2 odstavec a) ‚... obstarává a zpracovává politické, hospodářské, kulturní, 

církevní, sportovní a jiné zpravodajství...‘ je jednak nadbytečné, protože to přece dělá každá 

agentura, zvláště oficiální, a jednak jí to už propůjčuje cosi zvláštního, protože ona to dělá ze 

zákona, kdežto ostatní agentury by to ze zákona nedělaly.“108   

Podle poslanců Mandlera (LDS) a Doležala (LDS) měla ČSTK ze zákona dělat to, co 

je uvedeno v § 2 písm. d, e, f  (informovat o stanoviscích), aby byla  skutečně oficiální 

agenturou, a pouze v těchto oficiálních věcech smí mít prioritní postavení.  

                                                 
105 Karol Stome v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm  
106 Emanuel Mandler v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm  
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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Předkladatel Uhl (OF/OH) jim v závěrečném slově oponoval tím, že ČTK neusiluje 

o žádnou prioritu ve vydávání prohlášení a znění § 3 písm. a interpretoval tak, že obsahuje 

pouze obecnou povinnost státních orgánů informovat: „A státní orgány mají povinnost 

informovat všechny novináře a zde je zakotvená zvláštní povinnost, že ČTK nedostane 

informace později, než jiný subjekt.“109  

Podrobnější výklad sporného paragrafu s osvětlením jeho zařazení obsahují důvodové 

zprávy k jednotlivým verzím poslaneckého návrhu novely. Chronologicky seřazené výňatky 

z nich pak dokumentují vývoj formulace o poskytování informací státní agentuře na škále od 

„přednostního“ po bezpreferenční „včasné“ či „ne později“.  

„Původní povinnost orgánů, organizací a institucí poskytovat Československé tiskové 

kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely (viz dosavadní odst.  písm. a/) je 

zde nově upravena tak, že tuto povinnost mají pouze státní orgány. Upravuje se rovněž, že 

poskytování včasných a úplných informací musí být přednostní. Tím se rozumí i možnost 

poskytnout informaci současně Československé tiskové kanceláři a jiným sdělovacím 

prostředkům. Ustanovení brání státním orgánům poskytnout informaci jinému sdělovacímu 

prostředku dříve než Československé tiskové kanceláři. Tato povinnost státních orgánů 

vymezuje spolu s povinnostmi, které má Československá tisková kancelář vůči státu (viz § 2 

písm. c/ a d/), státní charakter Československé tiskové kanceláře. Úpravy těchto vzájemných 

povinností vylučují jakékoliv jiné vměšování státních orgánů do chodu a provozu 

Československé tiskové kanceláře.“110  

„V časností se rozumí to, že informace je poskytována současně ČSTK a jiným 

sdělovacím prostředkům. Ustanovení brání státním orgánům poskytnout informaci jinému 

sdělovacímu prostředku dříve než ČSTK. Tato povinnost státních orgánů vymezuje spolu 

s povinnostmi, které má ČSTK vůči státu /viz § 2 písm. c), d) a e)/, státní charakter ČSTK. 

Úpravy těchto vzájemných práv a povinností vylučují jakékoliv jiné vměšování státních 

orgánů do chodu a provozu ČSTK a její zatěžování jinými státními úkoly, než jsou uvedeny 

v § 2 písm. c), d) a e).“111  

Vedle povinnosti státních orgánů poskytovat pro zpravodajské účely ČTK informace 

přednostně či včas se ve zprávě ústavně právních výborů obou sněmoven k poslaneckému 

návrhu Petra Uhla (OF/OH) vyskytla ještě třetí formulace: „Povinnost poskytovat informace 

                                                 
109 Petr Uhl v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
110 Důvodová zpráva k původní verzi tisku 244. [cit. 2012-9-5]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0244_01.htm  
111 Důvodová zpráva k pozměněnému návrhu tisku 244. [cit. 2012-9-5]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0244_01.htm  
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podle zákona [§ 13 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných 

informačních prostředcích ve znění zákona č. 86/1990 Sb.] plní státní orgány a organizace 

České a Slovenské Federativní Republiky vůči Československé tiskové kanceláři tak, aby 

informace nebyly Československé tiskové kanceláři předány později než jiným sdělovacím 

prostředkům.“112   

Důvod, proč byla zařazena formulace, aby ČTK nedostala informace později než  jiná 

mediální organizace, než jiný subjekt, vysvětlil v parlamentní diskusi Petr Uhl (OF/OH), 

navrhovatel a ústřední ředitel agentury v jedné osobě, negativní zkušeností, kdy národní 

agentura byla z oficiálních míst někdy informována později než pražské redakce zahraničních 

agentur. 

„My se ani tak neobáváme toho, že by informace byla poskytnuta dříve Svobodnému 

Slovu nebo Slovenskému denníku, ale obáváme se toho, že je poskytována dříve Reuteru, 

AFP nebo AP, protože pracovníci, různí tiskoví mluvčí na různých ministerstvech nebo jinde, 

jsou často bývalými spolupracovníky těchto agentur a dávají jim zprávy dřív, což samozřejmě 

‚Četku‘ poškozuje. My nechceme to dostat dříve než Reuter, AP atd., ale také ne později. To 

je jediná povinnost státu vůči nám, která je zde zakotvena,“ uvedl Uhl (OF/OH).113 

V předmětu činnosti rozšiřovala navrhovaná úprava rovněž právo ČSTK vykonávat 

podnikatelskou činnost v ČSFR i v zahraničí, účastnit se podnikání obchodních společností a 

obchodní společnosti zakládat. Poslanec Uhl (OF/OH) vysvětlil, že „tato úprava 

předznamenává nezávislé ekonomické postavení ČSTK na československém státu 

v souvislosti s připravovaným převodem majetku státu do rukou ČSTK jako obchodní, 

s největší pravděpodobností akciové společnosti, pokud jde o obě republikové agentury do 

rukou dalších obchodních – opět s největší pravděpodobností akciových – společností.“114   

 

2.2.3 Agentura podřízená vládě, či parlamentu? 

V novele nechyběl další charakteristický rys státní agentury – podřízenost ve věcech 

personálních a odpovědnost výkonné moci. 

Ústředního ředitele ČSTK měla nadále jmenovat a odvolávat federální vláda a jí měl 

být ústřední ředitel za činnost agentury odpovědný (§ 4 odst. 2). 

                                                 
112 Zpráva ústavně právních výborů SL a SN (tisk 521). [cit. 2012-9-5]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0521_00.htm 
113 Petr Uhl na 14. společné schůzi SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
114 Ibid. 
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Návrh předpokládal, že ředitele národních agentur budou jmenovat národní vlády, 

vláda ČR a vláda SR, přičemž vláda ČSFR je pak na návrh ústředního ředitele federální 

agentury bude jmenovat jeho náměstky. 

Přitom se v průběhu roku 1990 zvažovaly i jiné možnosti. V předběžném návrhu na 

uspořádání ČTK se například ještě v květnu počítalo s tím, že ústředního ředitele agentury by 

jmenovalo předsednictvo Federálního shromáždění na návrh dozorčí rady a předsednictvu 

federálního parlamentu by byl také ústřední ředitel odpovědný.115  

Dozorčí rada měla jako kontrolní orgán dbát na to, jak ČTK plní své poslání dané 

zákonem, jak naplňuje vztah agentury a státu a jak plní své závazky vůči odběratelům, nikoliv 

tedy kontrolovat agenturu po finanční a ekonomické stránce, to mělo příslušet daňovému 

úřadu. Složení dozorčí rady navrhovala předloha vzhledem k federálnímu uspořádání státu 

ve dvou variantách. 

V širší variantě116 měli mít své místo v osmnáctičlenném kontrolním orgánu: 

– poslanci kulturního výboru SN FS (po dvou z ČR a ze SR), zvolení tímto výborem, 
– poslanci SNR, zvolení kulturním výborem SNR, 
– poslanci ČNR, zvolení kulturním výborem ČNR, 
– 2 zástupci Čs. televize (1 slovenské a 1 české, zvolení příslušnými grémii), 
– 2 zástupci Čs. rozhlasu (1 slovenského, 1 českého, zvolení příslušnými grémii),  
– 2 zástupci deníků, odběratelů agenturního servisu ČTK, jeden zástupce slovenského a 

jeden českého tisku, zvolení na shromážděních např. šéfredaktorů, 
– 2 zástupci pracujících v ČTK v SR, 
– 2 zástupci pracujících v ČTK v ČR. 
 
V užší desetičlenné variantě117 dozorčí rady byl počet zástupců politické i mediální sféry 

redukován na polovinu (z 8 zákonodárců na 4, ze 4 zástupců audiovizuálních médií na 2), 

 jedinou výjimku představovali dva zástupci periodického tisku, aby mohl být jeden z České 

republiky a jeden ze Slovenska, počet zástupců zaměstnanců agentury klesl také na polovinu): 

– poslanci SN FS, 
– 1 poslanec SNR, 
– 1 poslanec ČNR,  
– 1 zástupce televize (např. z ČR),  
– 1 zástupce rozhlasu (např. ze SR; v případě zástupce televize ze SR, měl rozhlas 

zastupovat někdo z ČR), 
– zástupci tisku (1 z ČR a 1 ze SR), 
– 1 zástupce zaměstnanců ČTK ve SR, 
– 1 zástupce zaměstnanců ČTK v ČR. 

                                                 
115 Předběžný návrh na uspořádání ČTK. Strojopis na hlavičkovém papíře ústředního ředitele ČTK v rozsahu 
3 s. je datován 7. 5. 1990 a podepsán je pod ním Petr Uhl, s. 1. In: archiv autorky.  
116  Ibid, s. 2. 
117  Ibid, s. 2–3. 
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Procedurální otázky se měly v dozorčí radě rozhodovat prostou většinou přítomných, pro 

otázky meritorní předpokládal předběžný návrh většinu kvalifikovanou, například 

dvoutřetinovou. To proto, aby při národnostně paritním zastoupení nemohlo dojít k majorizaci 

zástupců jednoho národa druhým.  

Tzv. delegační princip, kterým legislativní norma určuje složení orgánu a garantuje 

v něm místo předem definovaným reprezentantům politické a mediální sféry včetně vlastních  

zaměstnanců agentury, se zanedlouho vyskytl ještě jednou, v jiném přípravném návrhu.  

O dva měsíce později adresoval ústřední ředitel ČTK Petr Uhl federální vládě druhé 

přepracované vydání úvah o budoucnosti ČTK.118 Dohled nad dodržováním postupu ČTK, 

vymezeného zákonem a statutem, mělo mít nově kolegium ČTK jako prostředník mezi 

agenturou na straně jedné a státními orgány a odběrateli na straně druhé. Kolegium mělo být i 

tím orgánem, který by federální vládě navrhoval jmenování a odvolání ústředního ředitele 

ČTK a národním vládám jmenování a odvolání ředitelů ČTK v České republice a ve 

Slovenské republice.  

Členy kolegia ČTK měli být: 

– zmocněnec federální vlády, 
– zmocněnec ministerstva zahraničních věcí, 
– zmocněnec prezidenta republiky, 
– zmocněnec české vlády, 
– zmocněnec slovenské vlády, 
– dva zástupci televize a rozhlasu, jeden ze Slovenska, druhý z českých zemí podle interní 

dohody televize a rozhlasu, 
– dva zástupci deníků, odběratelů ČTK, v českých zemích, zvolení na shromáždění 

šéfredaktorů těchto deníků, 
– dva zástupci deníků, odběratelů ČTK, na Slovensku, zvolení obdobně, 
– dva zástupci redakčních úseků ČTK, jeden z Prahy, druhý z Bratislavy, zvolení redakčními 

pracovníky, 
– dva zástupci neredakčních složek ČTK, tj. odborů a středisek, jeden z Prahy, druhý 

z Bratislavy, zvolení pracovníky.119 
 

V patnáctičlenném orgánu měla mít třetinové zastoupení politická sféra, dvoutřetinové 

a ze všech dosavadních návrhů nejvýraznější zastoupení mediální sféra, včetně samotných 

agenturních zaměstnanců reprezentujících jak novinářské tak nenovinářské profese. Kolegium 

                                                 
118 Adresátem dopisu datovaného 9. 7. 1990 byl místopředseda vlády ČSFR Jozef Mikloško, kopií prezident 
Václav Havel, předseda federální vlády Marián Čalfa, další místopředsedové Pavel Rychetský a Jiří Dienstbier, 
předsedové národních vlád Petr Pithart a Vladimír Mečiar, předsedové národních rad Dagmar Burešová a 
František Mikloško, ústřední ředitelé Čs. televize a Čs. rozhlasu Jiří Kantůrek a František Pavlíček, ředitel ČTK 
na Slovensku Svetozár Štúr a další, včetně pracovníků ČTK. Strojopis v rozsahu 17 s. In: archiv autorky. 
119 Úvahy o budoucnosti Československé tiskové kanceláře (druhé, přepracované vydání). Strojopis na 
hlavičkovém papíře ústředního ředitele ČTK v rozsahu 17 s. je datován 8. 7. 1990 a podepsán je pod ním Petr 
Uhl, s. 15. In: archiv autorky.  
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ředitele ČTK, podobně jako variantní návrhy na složení dozorčí rady, v mezinárodní 

komparaci silně připomínají konstrukci nejvyšší a správní rady francouzské agentury AFP.120 

Ředitel ČSTK na Slovensku a náměstek ústředního ředitele Svetozár Štúr 

v připomínkovém řízení navrhoval zpřesnění, aby periodický tisk v kolegiu ČTK zastupovali 

vždy dva největší odběratelé agenturního servisu z každé z republik. V případě zástupců 

audiovizuálních médií, doporučoval „vzhľadom na to, že Slovenská televízia a Slovenský 

rozhlas (podobne ako Česká televízia a Český rozhlas) majú byť nezávislými národnými 

verejno-právnymi inštitúciami, (...) aby  Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas v kolégiu 

ČSTK zastupovali ich predstavitelia a aby túto právomoc nedelegovali na predstaviteľov 

týchto inštitúcií v Českej republike.“121 Navrhoval tedy, aby rozhlas a televizi zastupovali ne 

dva, ale čtyři představitelé – po dvou z každé republiky.  

Svetozár Štúr zcela nesouhlasil ani s argumentací v souvislosti se jmenováním a 

postavením ředitelů národních agentur. Podle jeho názoru měly ředitele české a slovenské 

části ČTK jmenovat vlády České republiky a Slovenské republiky a jim se též měli odpovídat 

za výkon své funkce. Podle Uhlovy rozvahy by byl mohl dát kolegiu podnět k výběru 

kandidáta na ředitele republikové agentury i ústřední ředitel. To ale Štúr neakceptoval 

s odkazem na jiné úkoly ústředního ředitele (styk ČSTK s federálními orgány, se zahraničím, 

řízení mezinárodního odboru a mezinárodní redakce).122 

Ještě při projednávání novely v březnu 1991 vystoupil poslanec SL Emanuel Mandler 

(LDS) v rozpravě s pozměňovacím návrhem, aby agenturu kontroloval konzultativní politický 

orgán jmenovaný nejlépe Federálním shromážděním na principu parity politických stran: 

„Konzultativním a kontrolním orgánem ČSTK je politická rada ČSTK, kterou jmenuje a 

odvolává Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky podle zásady 

parity politických stran zastoupených ve Federálním shromáždění.“123 Byť se tehdy tato 

myšlenka neprosadila, vrátila se v jisté obměně hned v následujícím roce v poslaneckém 

návrhu na zastoupení v kontrolním orgánu ČTK, voleném také parlamentem - Českou národní 

radou, resp. Poslaneckou sněmovnou (podrobněji viz kap. 3).   

                                                 
120 Zákon o statutu AFP. Viz Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní 
text), s. 2–13. 
121 Stanovisko a pripomienky k druhému, prepracovanému vydaniu Úvah p. ústredného riaditela ČSTK Petra 
Uhla o budúcnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie z 8. júla 1990. Strojopis na hlavičkovém papíře 
náměstka ústředního ředitele ČTK a ředitele ČSTK na Slovensku v rozsahu 10 s. je datován 20. 7. 1990 
v Bratislavě a podepsán je pod ním náměstek ústředního ředitele ČTK a ředitel ČSTK na Slovensku Svetozár 
Štúr, s. 8. In: archiv autorky. 
122 Ibid, s. 8–9. 
123 Emanuel Mandler v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm 
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Žádný z pozměňovacích návrhů sice 19. března 1991 nebyl přijat, ale nebyla přijata 

ani navržená novela zákona. Při konečném hlasování ji neschválili poslanci Sněmovny 

národů. Skutečností také je, že se proti vyslovilo jen několik málo poslanců, významněji 

výsledek ovlivnila větší absence zákonodárců z Česka i Slovenska, jak již bylo konkrétně 

uvedeno v úvodu této kapitoly.  

 

2.3 Čtvrtstoletí starou normu se podařilo novelizovat až na druhý pokus (léto 1991)  

Návrh novely zákona o Československé tiskové kanceláři, odmítnutý v březnu 1991, 

doznal na základě jednání předkladatele Petra Uhla (OF/OH), sociálních a kulturních výborů 

obou sněmoven federálního parlamentu a poslance Emanuela Mandlera (LDS), největšího 

oponenta původní předlohy, významných změn. Proto při jeho novém projednávání ve 

Federálním shromáždění nestačilo, aby o něm rozhodla sama Sněmovna národů, která ho na 

jaře neschválila, ale musely ho projednat obě komory.  

Sněmovna lidu a Sněmovna národů vyjádřily na 15. společné schůzi souhlas s 

opětovným projednáváním návrhu novely zákona o Československé tiskové kanceláři.124  

Nově se návrh na program jednání sněmoven dostal 11. července 1991. Vycházel 

z tisků 244 a 521, ale projednáván byl jako tisk 693. Petr Uhl (OF/OH) v úvodu 

zrekapituloval, za jaké situace jeho návrh neuspěl ve SN, a připomněl, že potřebný počet 

hlasů tehdy ani v jedné sněmovně nezískal ani pozměňovací návrh poslance Emanuela 

Mandlera (LDS). Nicméně podpora protinávrhu byla natolik významná, že ji jako navrhovatel 

musel vzít v další fázi legislativního procesu v úvahu. A nakonec, když se ukázalo, že 

„rozdíly v obou koncepcích jsou zejména v oblasti legislativní, formální“ se „rozhodl ustoupit 

od původního návrhu a až na několik detailů souhlasil s tím, aby za základ projednávání jeho 

návrhu byl vzat protinávrh poslance Emanuela Mandlera,“125 vysvětlil Uhl (OF/OH).  

Nejvýrazněji se nově navržené znění odlišovalo od předchozího návrhu tím, že 

tentokrát upravovalo pouze vztah ČTK jako zpravodajské/tiskové organizace ČSFR k 

federálním státním orgánům.  

Zjednodušení a zestručnění textu ocenili oba zpravodajové. Poslanec SL Jiří Musílek 

(OF/OH) přirovnal proces úpravy, během níž byla z původního návrhu kromě jiného 

odstraněna ustanovení do jisté míry privilegující monopolní postavení agentury k redukční 

                                                 
124 Usnesení SL a SN č. 203 z 15. 5. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/sn/usneseni/u0203.htm 
125 Petr Uhl na 16. společné schůzi SL a SN 11. 7. 1991. [cit. 2012-9-5].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
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dietě,126 poslanec SN Michal Prokop (OF/ODA) konstatoval „zprůhlednění a zlogičtění“ 

zákona a za jedno z největších pozitiv upraveného znění považoval skutečnost, že z něho byl 

vypuštěn paragraf zajišťující agentuře víceméně monopolní postavení při získávání informací. 

Upozornil poslance, že „po dohodách z navrhované předlohy zmizel § 3 písm. a, který ve své 

podstatě znamenal určitou kodifikaci monopolu státní tiskové agentury. To byl paragraf, který 

říkal, že Československá tisková kancelář nesmí dostat určité druhy informací později než jiné 

tiskové agentury, ať zahraniční nebo jakékoliv. Skupina poslanců, kteří pracovali spolu s 

navrhovatelem na přípravě této předlohy, dospěla i s navrhovatelem a zástupci 

Československé tiskové kanceláře k názoru, že tento paragraf skutečně není nutný a jeho 

vypuštěním, domnívám se, padá i obava některých kolegů poslanců z toho, že by 

Československá tisková kancelář i nadále požívala jakési výsady monopolní státní tiskové 

agentury.“127 

Původní předloha zákona mu v tomto ohledu přišla příliš závislá na znění v té době  

stále ještě platného zákona z poloviny 60. let, který vycházel z jiných společenských 

podmínek. V rozpravě použil dokonce obratu, že „byla v podstatě jen malou úpravou a 

opsáním původního zákona o Československé tiskové kanceláři.“ 128 Nicméně konkrétně právě 

ten z nejspornějších paragrafů s požadavkem na přednostní informace předlistopadovou 

předlohou inspirován být nemohl a byl reakcí na konkrétní praxi.  

Ani u jiných transformujících se agentur ve střední a východní Evropě nebyl 

přednostní přístup národní agentury k informacím kodifikovanou normou, už vůbec ne 

běžnou, spíš výjimečnou. Příkladem tímto způsobem zvýhodněné agentury by mohla být 

bulharská agentura BTA.129  

Výjimečnost postavení státních tiskových agentur většinou vyplývala už z jejich 

povinnosti být oficiálním zdrojem prohlášení, nikoliv v zákoně explicitně formulovaným 

přednostním právem v přístupu k nim.  

                                                 
126 Jiří Musílek na 16. společné schůzi SL a SN 11. 7. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
127 Michal Prokop na 16. společné schůzi SL a SN 11. 7. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
128 Ibid. 
 
129 „K zajištění výkonu svojí funkce oficiální státní zpravodajské organizace, která má k dispozici po 24 hodin 
kanál pro komunikaci se servisem pro přenos dat a regionálními tiskovými agenturami má Bulharská tisková 
agentura přednost při získávání zpráv z Národního shromáždění, kanceláře prezidenta republiky, Rady ministrů, 
ministerstev a dalších vládních institucí, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu  Bulharské  republiky.“ 
Zákon o stanovách BTA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní 
text), s. 55. 
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Za velmi důležité Michal Prokop považoval, že zákon vyhovuje tzv. malému 

kompetenčnímu zákonu: „Je zapotřebí, aby zákon vycházel ze státoprávního uspořádání, aby 

nesymetričnost Československé tiskové kanceláře, která v současném znění zákona stále trvá, 

byla zrušena, abychom vyhověli kompetenčnímu zákonu v oblasti sdělovacích prostředků a 

umožnili, aby vznikly Československá tisková kancelář České republiky, Československá 

tisková kancelář Slovenské republiky a ústřední Československá tisková kancelář, aby získala 

poněkud jiný statut odpovídající současným poměrům.“130 

Zpravodajové obou sněmoven doporučili, aby byl návrh přijat. V rozpravě sice 

zaznělo ještě několik dílčích připomínek (uspěla např. terminologická k označení agentury 

jako zpravodajské/tiskové instituce – viz 2.3.1), ale na druhý pokus poslanci Federálního 

shromáždění novelu vyhlášenou ve Sbírce zákonů jako zákon č. 310 ze dne 11. července 

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

přijali.131  

  

2.3.1 ČTK zůstala agenturou státní (1991–92) 

Zákon č. 310/1991 Sb. sice korigoval a doplnil zákon č. 123/1965 Sb., ale postavení 

ČTK jako státní tiskové agentury zásadně nezměnil. Účinnosti nabyl 1. října 1991, vzhledem 

k následujícím událostem a vývoji směřujícímu k rozdělení společného státu, však platil jen 

něco málo přes rok.  

Do zákona se promítla změna názvu státu, ČTK už nebyla definována jako 

„zpravodajský orgán Československé socialistické republiky“, ale jako „tisková agentura 

České a Slovenské Federativní republiky“.132 

O nahrazení výrazu „zpravodajský orgán“ termínem „tisková agentura“ se přičinili dva 

poslanci:  Lubomír Voleník (OF/ODS) a Michal Prokop (OF/Občanská demokratická 

aliance/ODA), který byl také zpravodajem SN.  Lubomír Voleník upozornil na skutečnost, že 

za zpravodajský orgán, jak označila novela ČTK, považuje jiný zákon Federální bezpečnostní 

informační službu. S pozměňovacím návrhem sice nejprve neuspěl, ale po diskusi, která se 

týkala i jazykových otázek a mnohoznačnosti slova zpravodajství, vystoupil na jeho podporu 

                                                 
130 Michal Prokop na 16. společné schůzi SL a SN 11. 7. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
131 Ve SN pro zákon hlasovalo 68 poslanců ze 103 přítomných, 5 bylo proti, 27 se zdrželo a 3 poslanci 
nehlasovali. Ve SL se ze 107 přítomných pro přijetí vyslovilo 64 poslanců, proti nehlasoval nikdo a 43 poslanců 
se hlasování zdrželo. Přepočtený údaj podle stenoprotokolu. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
  
132 Zákon č. 310 ze dne 11. července 1991 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a 
Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 57, s. 1348.   
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Michal Prokop. V závěrečném slově, byť s jistým pochybnostmi, zda tak už po oficiálním 

skončení rozpravy může jako společný zpravodaj výborů sociálního a kulturního SN ještě 

učinit. Připomněl, že téma se rozebíralo poměrně široce také už ve výboru, a nabídl proto 

jinou variantu zpřesnění Voleníkovy připomínky. Navrhl, aby § 1 zněl: „Československá 

tisková kancelář je tiskovou agenturou České a Slovenské Federativní Republiky.“133 Poslanci 

v obou komorách nové znění jako pozměňovací návrh odsouhlasili. 

Ke zřetelným projevům závislosti agentury na výkonné moci patří také personální 

rovina. V případě státní agentury je za její činnost ředitel odpovědný zpravidla přímo vládě, 

která ho jmenuje a odvolává. 

Ředitel ČSTK (nově generální místo někdejšího ústředního) nadále odpovídal za 

činnost agentury vládě (místo vládě ČSSR vládě ČSFR) a generálního ředitele nadále 

jmenovala a odvolávala vláda (opět nově vláda ČSFR místo vláda ČSSR).  

Poprvé a v důsledku jepičího života zákona vláda využila této pravomoci jen 

jedenkrát, když v souladu s novelou č. 310/1991 Sb. rozhodla o odvolání generálního ředitele 

ČSTK Petra Uhla (OF/OH) a o jmenování jeho nástupce ve funkci. Paradoxně předkladatel 

polistopadových návrhů na legislativní změny, byť se netýkaly instalace ředitele do funkce,  

se tak stal v historii Československé tiskové kanceláře posledním vládou odvolaným 

ředitelem. V budoucí právní úpravě totiž přešla tato kompetence z vlády na jiný orgán (viz 

kap. 3). 

O Uhlově odvolání rozhodla federální vláda premiéra Jana Stráského (ODS) 9. září 

1992 s účinností od 14. září a na jeho místo jmenovala Tomáše Kopřivu (ODS), kterému 

zůstane jiný primát. Je v historii ČTK/ČSTK posledním vládou jmenovaným generálním 

ředitelem.  

Pro oba dva poslední ředitele platilo, že v době, kdy stáli v čele tiskové agentury, byli 

aktivními politiky. Petr Uhl byl, jak už bylo dříve uvedeno,  poslancem SN FS od 9. 6. 1990 

do 6. 6. 1992, nejprve za OF, později za OH. Ústředním ředitelem ČTK byl od 14. 2. 1990 do 

30. 9. 1991, generálním ředitelem ČSTK od 1. 10. 1991 do 14. 9. 1992.    

Tomáš Kopřiva byl poslancem SL FS od 9. 6. 1990 až do konce existence Federálního 

shromáždění,  do 31. 12.1992, nejprve za OF, později za ODS.  

                                                 
133 Michal Prokop na 16. společné schůzi SL a SN 11. 7. 1991. [cit. 2012-9-5]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/016schuz/s016100.htm 
 



 52 

Zastával funkci místopředsedy jejího poslaneckého klubu. Generálním ředitelem 

ČSTK byl od 15. 9. do 31.12.1992.134 

Politická angažovanost a souběh výkonu poslaneckého mandátu s výkonem funkce 

ředitele tiskové agentury se stávaly v obou případech terčem kritiky a jinak tomu nebylo ani 

po oznámení personální změny. „Ředitel ČSTK je odvolán. Nikoliv proto, že je neschopný 

nebo nedbalý, nýbrž proto, že ‚je příliš spjat se svým podnikem a nebyl by proto schopen jej 

delimitovat.‘ Petr Uhl byl dávno zralý pro odvolání,“ soudil v Lidových novinách Jiří Hanák a 

jako důvod odvolání uváděl, že Uhl „s ředitelskou funkcí současně vykonával poslanecký 

mandát. Tato anomálie ... však bude zachována. Jen stranická legitimace nového ředitele je 

jiné barvy.“135 Protože podle příští právní úpravy je výkon funkce ředitele agentury 

s výkonem politické funkce či poslaneckého mandátu neslučitelný (podrobněji viz kap. 3), 

zůstává Tomáši Kopřivovi ještě jeden primát, je posledním generálním ředitelem ČTK/ČSTK 

s poslaneckým mandátem.  

Že se vliv vlád a především premiéra na státní tiskové agentury nejviditelněji 

projevuje právě při jmenování, resp. odvolávání generálních ředitelů, je zkušenost 

mezinárodní a neplatí jen pro tiskové agentury v bývalých socialistických zemích. V roce 

2004 ji po rozšíření EU připomněl prezident Evropské aliance tiskových agentur (EANA) a 

ředitel rakouské agentury APA Wolfgang Vyslozil.136 Prý se dá dokonce hovořit o jisté 

zákonitosti, protože zpravidla nejpozději tři měsíce po změně vlády dochází ke změně v čele 

agentury a nový šéf agentury má blízko k novému šéfovi vlády.  

Tomu odpovídá i uvedený příklad z počátku 90. let, kdy Petra Uhla (OF/OH) v čele 

ČSTK v září 1992, tzn. cca tři měsíce po červnových parlamentních volbách, v nichž  v ČR 

zvítězila ODS Václava Klause a v čele federální vlády stanul Jan Stráský (ODS), vystřídal 

Tomáš Kopřiva (ODS). Podobně lze toto „střídání stráží“ demonstrovat na personálních 

změnách ve vedení slovenské agentury TASR v dobách, kdy ředitele agentury jmenovala a 

odvolávala vláda (viz kap. 3). 

Zákon č. 310/1991 Sb. se významně dotkl statutu agentury. Zatímco  

v předlistopadové normě schvalovala dokument obsahující zásady vnitřního uspořádání a 

hospodaření agentury federální vláda a činila tak na návrh ústředního ředitele ČTK, novela  

pasáž (§ 6 odst. 2) týkající se statutu rozšířila vzhledem k nové konstrukci agentury: 

                                                 
134 Informace čerpány z agenturní databáze Biografie [cit. 2002-03-19]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ 
135 Přehled pondělního českého tisku. ČTK. 14. 9. 1992. [cit. 2013-03-27].  
Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ 
136 VYSLOZIL, Wolfgang. Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie. Britské listy [online].  
[cit. 2013-03-27]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/19814.html. ISSN 1213-1792.  
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„Statut upraví vztahy Československé tiskové kanceláře ke státním orgánům České a 

Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky a vymezí vzájemnou 

působnost Československé tiskové kanceláře, Československé tiskové kanceláře České 

republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky, upraví též složení a 

působnost kolegia Československé tiskové kanceláře a její ředitelské rady, kterou tvoří 

generální ředitel Československé tiskové kanceláře, generální ředitel Československé tiskové 

kanceláře České republiky a generální ředitel Československé tiskové kanceláře Slovenské 

republiky.“137 

Působnost národních agentur měly podle federálních zákonodárců vymezit národní 

parlamenty (§ 6 odst. 3): „Působnost Československé tiskové kanceláře České republiky 

upraví zákon České národní rady. Působnost Československé tiskové kanceláře Slovenské 

republiky zákon Slovenské národní rady.“138  

 

2.3.2 Federalizace agentury se v ČTK p řipravovala už na sklonku 60. let 20. století 

Jakkoli se mohla počátkem 90. let zdát předpokládaná existence „trojjediné“ ČTK na 

území státu komplikovaná,139 neobvyklá a překvapivá, myšlenka úplně nová to nebyla. 

Objevila se už na sklonku 60. let 20. století v souvislosti s přípravou legislativy a vznikem 

federace.140  

Interní agenturní dokumenty svědčí o tom, že o federalizaci agentury se v ČTK 

diskutovalo, že v agentuře pracovala federalizační komise a že téma federalizace ČTK bylo 

v roce 1968 tématem porad vedení agentury. Na jedné z nich bylo počátkem prosince přijato 

usnesení: „Vytváří se přípravný výbor pro Českou tiskovou agenturu, který do 10 dnů 

předloží vedení plán své činnosti (celé souvětí je podtrženo – pozn. aut.). Počítá se s tím, že 

výbor vypracuje do konce roku návrh na vytvoření České tiskové agentury.“ 141 Součástí 

usnesení, které pracovalo s novým názvem instituce, v němž místo kanceláře figurovala 

                                                 
137 Zákon č. 310 ze dne 11. července 1991 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a 
Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 57, s. 1349.   
138 Ibid. 
139 V tomto smyslu se o návrhu zákona vyjádřil např. ministr pro strategické plánování Pavel Hoffmann. „Bylo 
konstatováno, že je to jistá krkolomná konstrukce odpovídající mimořádně složitým kompetenčním vztahům, 
které u nás vládnou. Pokud nechceme vytvořit tři samostatné tiskové kanceláře, pak je to snad schůdné řešení, i 
když ho nelze považovat za optimální a organizačně čisté,“ uvedl 14. února 1991 na tiskové konferenci/besedě 
po jednání československé vlády, která předlohu přijala bez zásadních připomínek.  
Z TB po zasedání vlády. ČTK, 14. 2. 1991. [cit. 2009-03-09]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka. 
140 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci přijalo Národní shromáždění ČSSR 27. října 1968, 
účinnosti nabyl 1. 1. 1969. 
141 Zápis z porady vedení ČTK ve středu 4. prosince 1968, se záhlavím Výhradně pro informaci vedoucích 
pracovníků ČTK. Cyklostylovaná kopie strojopisu v rozsahu 2 s., federalizace se týkal bod 2, s. 1. In: archiv 
autorky. 
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agentura, bylo také složení osmičlenného přípravného výboru, dílem jmenovité, dílem 

delegační – uvedeni byli obecně zástupci mezinárodní/zahraniční redakce, Made in Publicity 

a Pressfota. 

Zásady postavení Československé tiskové kanceláře v rámci federálního uspořádání 

ČSSR byly zpracovány ve dvou variantách a obě se vrátily k původnímu názvu kanceláře. 

První alternativa142 předpokládala, že ČSTK bude nadále jednotnou celostátní 

zpravodajskou institucí, která se bude skládat ze tří částí: ústřední složky, ČTK a STK. 

Dokument už tehdy používal zkratku ČSTK, která se ale de iure i de facto mimo Slovensko 

prosadila až po více než 20 letech přijetím zákona č. 310/1991 Sb. Společná ústřední složka, 

v níž bylo zajištěno paritní zastoupení pracovníků obou národů,  měla obstarávat oboustranný 

tok informací ze zahraničí a do zahraničí a z domova měla vydávat zprávy o činnosti federální 

vlády a ostatních federálních institucí. V čele jednotné agentury měli stát ústřední ředitel 

ČSTK a ředitel ČSTK. Byl-li by ústředním ředitelem občan České socialistické republiky 

(ČSR), ředitelem pak musel být občan Slovenské socialistické republiky (SSR) a naopak. Oba 

měla jmenovat a odvolávat na návrh předsedy federálního úřadu pro tisk a informace federální 

vláda a jí měli být oba odpovědni, ředitel navíc ještě také ústřednímu řediteli. 

Ředitele České TK a Slovenské TK měla jmenovat na návrh ústředního ředitele ČSTK 

příslušná národní vláda. Jí pak měli odpovídat za „ideově politické zaměření zpravodajství a 

za zásady vedení kádrové politiky ve zpravodajské oblasti.“143 Ve věcech vnitřní organizace 

agentury a v otázkách federálního či  mezinárodního charakteru měli být oba odpovědni 

ústřednímu řediteli ČSTK.  

Hospodaření celé ČSTK (ústřední složky, ČTK a STK) mělo tvořit samostatnou 

kapitolu federálního rozpočtu. Nové uspořádání ČSTK v případě této varianty měl podle 

uvedených zásad upravit zákon Federálního shromáždění.   

 Druhou alternativu představovaly Zásady uspořádání ČSTK, ČTK a STK v rámci čs. 

federalizace, které počítaly s tím, že  „zpravodajskou činnost agenturního charakteru zajišťují 

v ČSSR tři na sobě nezávislé agentury: federální ČSTK, ČTK, STK.“ 144 

Působnost federální agentury byla definována identicky jako v případě ústřední složky 

ve variantě první. Měla zajišťovat zpravodajství ze zahraničí a do zahraničí a z domova měla 

šířit informace o činnosti federální vlády a ostatních federálních institucí.  

                                                 
142 Zásady postavení ČSTK v rámci federálního uspořádání ČSSR. Alternativa I. Interní cyklostylovaný 
dokument v rozsahu 2 s., datovaný 15. 5. 1969. In: archiv autorky. 
143 Ibid, s. 1.   
144  Zásady uspořádání ČSTK, ČTK a STK v rámci čs. federalizace. Alternativa II. Interní cyklostylovaný 
dokument v rozsahu 2 s. Nedatovaný, ale z komentáře k oběma návrhům, který obsahuje jejich politické a 
ekonomické odůvodnění, je zjevné, že obě varianty byly připravovány současně. s. 1. In: archiv autorky. 
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Tentokrát měli stát v čele agentury ředitel ČSTK a jeho první náměstek – za stejných 

podmínek jako v předešlém případě jednotné agentury (návrh na jmenování, odvolání, 

odpovědnost a národnostní klíč). 

 Národní agentury měly zajišťovat domácí zpravodajství slovem i obrazem – ČTK 

z České socialistické republiky a STK ze Slovenské socialistické republiky. Ředitele agentur 

měly jmenovat na návrh národních úřadů pro tisk a informace příslušné národní vlády a jim 

pak měli být ředitelé v plném rozsahu také odpovědni. 

Druhá alternativa tří na sobě nezávislých agentur počítala s tím, že také hospodaření 

každé agentury se bude řídit vlastním rozpočtem, který bude samostatnou kapitolou rozpočtu 

federálního v případě ČSTK a rozpočtů obou národních rad České národní rady a Slovenské 

národní rady v případě ČTK a STK. 

Zřízení všech tří agentur měly upravit zákony Federálního shromáždění, České 

národní rady a Slovenské národní rady.  

Na rozdíl od situace na začátku 90. let 20. století se návrhy na změny z konce let 60. 

legislativní podoby ještě nedočkaly.  

Nicméně politicko-ekonomické odůvodnění připravených návrhů, jež bylo součástí 

dokumentů a preferovalo první úspornější variantu, má spolu s ostatními interními materiály 

přesto svoji historickou hodnotu. Cenné jsou všechny tyto návrhy a připomínky k nim proto, 

že obsahují zajímavé úvahy na téma řízení, kontroly či financování agenturního provozu, 

z nichž některé se objevily znovu, po čase, s odstupem let. Politicko-ekonomické zdůvodnění 

např. zmiňovalo, že jednotná ČTK by mohla v blízké budoucnosti přejít na formu 

hospodářské organizace, která nezatěžuje stát požadavky na subvence.  

Při snaze vyjít maximálně vstříc požadavkům na uplatnění federativního principu se 

podstatou řešení připravovaného na jaře 1969 stal návrh „vytvořit federaci uvnitř ČTK při 

zachování její jednoty a akceschopnosti“145 a nikoliv ji rozdělit na tři samostatné agentury 

pracující vedle sebe.  

Další ze souvisejících koncepčních materiálů zabývající se postavením ČTK vůči 

výkonné moci, vůči federální vládě a národním vládám vycházel z předpokladu, že se vláda 

ČSSR „nemůže vzdát přímého řízení nejdůležitějšího celostátního prostředku soustřeďování, 

tvorby, ovlivňování a šíření informací v Československu i v zahraničí, jakým je bezesporu 

                                                 
145 Politicko-hospodářské odůvodnění. Interní cyklostylovaný dokument v rozsahu 3 s. Nedatovaný, ale z jeho 
obsahu je zjevné, že byl připravován současně s oběma alternativami zásad budoucího uspořádání ČSTK. s. 3. 
In: archiv autorky. 
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ČTK.“ 146 Konstatoval rovněž, že zásadní vliv na ideové zaměření zpravodajství a kádrové 

obsazení vedoucích funkcí v agentuře má ÚV KSČ (případně ÚV KSS) a v poznámce 

připomněl, že „podle dohodnutého kádrového pořádku je přesně vymezeno, které kádrové 

otázky má ve své kompetenci ústřední ředitel ČTK (ředitel slovenské ČTK) a které se řeší po 

konzultaci s příslušnými tajemníky ÚV KSČ (ÚV KSS) – např. obsazování míst vedoucích 

zahraničních odboček ČTK.“ 147 

Nedoporučení vytvářet zvláštní českou ČTK bylo odůvodněno tím, že „nehrozí 

závažnější nebezpečí přehlížení českých národních zájmů ve federální ČTK, ani nedostatek 

publikačních možností českých národních orgánů.“148 Tuto jistotu relativizovala v téže 

poznámce možnost změny sídla agentury: „Jiná situace by mohla nastat, kdyby sídlem 

federální ČTK nebyla Praha, nýbrž Bratislava.“  

V připomínkách k materiálu Postavení ČTK vůči federální vládě ČSSR a národním 

vládám považovalo vedení mezinárodní/zahraniční redakce za zásadní, aby se neposuzoval 

kompletní servis agenturního zpravodajství jako oficiální vládní zpravodajství, „protože to by 

svazovalo ČTK ruce v řadě činností, zejména také v exportu mezinárodního zpravodajství, 

jeho propagaci v rozvojových zemích a jeho prodej.“149 Navrhovalo proto v souvislosti 

s připravovanými změnami kodifikaci, že „ČTK ve svém zpravodajství o ČSSR plní funkci 

vládní agentury.“150 Jako celek, jako podnik měla mít ČTK podle mínění tehdejšího vedení 

mezinárodní redakce postavení nezávislé profesionální agentury. Tento argument, že přímá 

vazba na stát diskredituje pozici agentury na mezinárodním zpravodajském trhu, se znovu 

vrátil po roce 1989 a zazníval v souvislosti s řešením transformačních otázek.151 Vedení 

mezinárodní redakce tehdy rovněž připomínkovalo asymetrický model fungování agentury, 

kdy při neexistenci českého agenturního útvaru v českých zemích jednalo např. o klíči pro 

zastoupení Čechů a Slováků v síti zahraničních zpravodajů vedení celostátní agentury se 

                                                 
146 Postavení ČTK vůči federální vládě ČSSR a národním vládám. Interní cyklostylovaný dokument v rozsahu 9 
s. Nedatován, ale vzhledem k jeho obsahu a zařazení ve složce Federalizace jde s největší pravděpodobností o  
druhou polovinu r. 1968, s. 1. In: archiv autorky.  
147 Ibid, s. 6. 
148 Ibid, s. 3. 
149 Připomínky vedení mezinárodní redakce k materiálu Postavení ČTK vůči federální vládě a národním vládám, 
kopie strojopisného textu, v rozsahu 2 s., datováno 29. 11. 1968, citace s. 1. In: archiv autorky. 
150  Ibid, s. 1. 
151 Např. Jan Stejskal i v případě současné ČTK v porovnání s evropským Západem tvrdí, že „veřejnoprávní 
status ... je nejasný, obchodně diskriminující a nepřirozený.“ Viz STEJSKAL, Jan. České a evropské 
zpravodajství: náraz mediálních kultur. In: KONČELÍK, Jakub, KŐPPLOVÁ, Barbara, PRÁZOVÁ, Irena a 
VYKOUKAL, Ji ří. (eds.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. Praha: 
Matfyzpress, 2004, s. 50. ISBN 80-86732-35-5. 
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slovenským, místo toho, aby jednalo české se slovenským a rozhodovalo vedení 

celostátní/federální.  

Základní kontury první varianty zásad postavení ČSTK v rámci federálního 

uspořádání ČSSR připravené pro nové podmínky státoprávního uspořádání se v podobě 

trojjediné agentury prosadily – byť nakrátko – právě v první polistopadové agenturní novele, 

v zákoně č. 310/1991 Sb. 

 

2.3.3 Z první polistopadové normy nezmizela povinnost vydávat oficiální prohlášení 

V předmětu činnosti ČTK, který již na rozdíl od předcházejících úvah a 

projednávaných verzí novely není taxativním výčtem zpravodajských povinností, nýbrž 

výčtem demonstrativním, uvádí § 2, že 

 „Československá tisková kancelář kromě jiných služeb tiskové agentury 

a) vydává v plném znění prohlášení ústředních orgánů České a Slovenské Federativní 

Republiky, pokud ji o to požádají,  

b) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních ústředních státních orgánů a 

jejich poradních orgánů, ústředních státních organizací a ústavních činitelů České a 

Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají, 

c) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních státních orgánů České a 

Slovenské Federativní Republiky a jejich poradních orgánů na požádání příslušného 

ústředního státního orgánu a o stanoviscích a ústních a písemných sděleních orgánů 

státních organizací působících v České republice i Slovenské republice na požádání 

ústředního orgánu těchto organizací.“ 152 

Na jedné straně se na rozdíl od předcházející normy v novele poprvé objevuje formulace 

„vydává v plném znění“, na druhé straně je tato povinnost zjemněna dodatkem „pokud ji o to 

požádají.“ Tuto podmínku, že agentura tak činí, pokud ji o to příslušné orgány požádají, už při 

prvním jarním a neúspěšném projednávání návrhu v parlamentní rozpravě podporoval 

poslanec SL Emanuel Mandler (LDS). Argumentoval tím, že tyto orgány mohou ČSTK o 

zveřejnění požádat, ale také nemusí, neboť si mohou – ať už česká nebo slovenská vláda, 

nebo Česká či Slovenská národní rada – zřídit své agentury, čímž by vznikla žádoucí 

konkurence.153  

                                                 
152 Zákon č. 310 ze dne 11. července 1991 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a 
Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 57, s. 1348.   
 
153 Emanuel Mandler v rozpravě 14. společné schůze SL a SN 19. 3. 1991. [cit. 2012-9-5]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/014schuz/s014014.htm. Konkurencí se agenturám v průběhu času 
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V zákoně se ale už nevyskytuje dřívější pasáž zmocňující agenturu vydávat svým 

jménem stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům, na něž se pak nahlíželo 

jako na stanoviska oficiální.  

 

2.3.4 Výsledek „boje o pomlčku“ v agenturní praxi: Z ČTK se stala ČSTK 

Navenek zřejmě nejviditelnější změnou, kterou přinesla nová právní úprava a kterou 

mohla zaznamenat i nejširší veřejnost, byla signatura agentury. Od 1. října 1991, kdy novela 

vstoupila v platnost, začala Československá tisková kancelář celostátně používat zkratku 

ČSTK. Opustila tak historické obchodní jméno, které provázelo její zpravodajství od 28. října 

1918.154  

Nově se i v českých zemích a v exportním servisu, nejen na Slovensku, kde byla tato 

praxe zavedena už od roku 1968, podepisovala veškerá produkce, textové i obrazové 

zpravodajství Československé tiskové kanceláře značkou ČSTK.   

Kompromis, který vyhověl Bratislavě v nové signatuře ČSTK a Praze v ponechání 

původního plného názvu agentury Československá tisková kancelář, byť ve slovenském 

originále psaného s pomlčkou (spojovníkem) Česko-slovenská tlačová kancelária, nemůže 

pamětníkům událostí z počátku 90. let nepřipomenout závažnější spor o nový název 

československého státu, pro nějž se komunikačně vžila srozumitelná zkratka válka o pomlčku. 

Ostatně i v rámci diskuse o názvu celostátní agentury s více než sedmdesátiletou 

historií zazněl z Bratislavy návrh, aby se po vzoru nového názvu státu České a Slovenské 

Federativní Republiky přejmenovala. Z Československé tiskové kanceláře na Českou a 

Slovenskou tiskovou kancelář. V případě tohoto nového názvu mělo být vložené písmeno 

S do zkratky mimo jakoukoli diskusi: „Keby sme teda chceli byť celkom dôslední, potom by 

sa naša agentúra mala nazývať Česká a Slovenská tlačová kancelária. V takom prípade by sa 

S zo skratky ČSTK ani nedalo vynechať.“155 

 

                                                                                                                                                         
staly oficiální webové stránky – prezidenta, vlády, parlamentu či ministerstev. O toto do jisté míry výlučné právo 
být distributorem oficiálních sdělení připravil v průběhu 90. let tiskové agentury internet – viz ŠMÍD, Milan a 
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-
1661-2. 
154 Podrobněji viz TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Příběh jedné signatury. Dějiny a současnost. 2008, roč. 30, č. 11, 
s. 24–27. ISSN 0418-5129.     
155 Svetozár Štúr v korespondenci s Petrem Uhlem při hledání shody na názvu a signatuře agentury.  
Viz Stanovisko a pripomienky k druhému, prepracovanému vydaniu Úvah p. ústredného riaditela ČSTK Petra 
Uhla o budúcnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie z 8. júla 1990. Strojopis na hlavičkovém papíře 
náměstka ústředního ředitele ČTK a ředitele ČSTK na Slovensku v rozsahu 10 s. je datován 20. 7. 1990 
v Bratislavě a podepsán je pod ním náměstek ústředního ředitele ČTK a ředitel ČSTK na Slovensku Svetozár 
Štúr, s. 10. In: archiv autorky. 
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2.3.5 Bratislava přijetí zákona č. 310/1991 Sb. přivítala 

Přestože novela nepřinesla zásadní změnu do vztahu agentury a státních orgánů a 

ČSTK zůstala i téměř dva roky po listopadu 1989 státní tiskovou agenturou, na Slovensku, 

kde v tomto období zesílil politický tlak na přehodnocení a spravedlivější rozdělení 

pravomocí republik a federace, byla novela přijata jako velmi významná.  

Pro ČSTK na Slovensku znamenal zákon č. 310/1991 Sb. podle Dušana Kleimana, 

pozdějšího generálního ředitele samostatné TK SR,156 přelom. A to proto, že dle jeho 

hodnocení zřejmě žádná mediální organizace v Československu nebyla tak poznamenaná 

asymetrickým modelem federace jako právě ČTK. Argumentoval tím, že zatímco ústředí 

v Praze se budovalo jako plnohodnotná zpravodajská agentura se všemi mezinárodními 

kontakty, s uzavíráním  smluv se zahraničními agenturami, příjmem jejich zpravodajských 

servisů,  bratislavská kancelář nevydávala žádné původní slovní ani obrazové zpravodajství ze 

zahraničí a byla až do r. 1992 v podstatě v postavení pobočky, která zpravodajsky pokrývala 

jen slovenské území a nemohla ani ovlivnit výběr zpráv vysílaných z Prahy do zahraničí.    

Na adresu zákona, který předpokládal vytvoření Československé tiskové kanceláře 

s federální působností a s vymezeným druhem činností, Československé tiskové kanceláře 

České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky, uvedl: 

„Vzájomné vzťahy medzi týmito tromi subjektmi mal upraviť štatút, ktorý mali vydať 

vlády ČSFR. Pôsobnosť národných tlačových agentúr mali upraviť zákony národných rád 

republík. Z týchto zámerov sa však naplnil iba jediný – zriadenie samostatnej slovenskej 

tlačovej agentúry. (...) Aj keď tento legislatívny krok v tom čase ešte neznamenal aj 

plnohodnotnú agentúrnu činnosť, lebo v mnohých oblastiach činnosti bola ešte slovenská 

závislá od českej, priznaním úplnej právnej subjektivity TK SR sa utvorili predpoklady pre jej 

plné osamostatnenie a dobudovanie.“157 

 

2.3.6 SNR byla v přijetí zákona o republikové agentuře rychlejší 

Poslanci Slovenské národní rady konali neprodleně a čtyři měsíce poté, co vstoupil v 

platnost zákon č. 310/1991 (1. října 1991), odsouhlasili 30. ledna 1992 normu definující 

působnost Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky. 

Zákon č. 81 Slovenské národní rady z 30. ledna 1992 o Československé tiskové 

kanceláři Slovenské republiky (č. 81/1992 Sb.), který nabyl účinnosti 1. dubna 1992,  

                                                 
156 Funkci generálního ředitele TK SR zastával Dušan Kleiman od 18. 8. 1992. Viz Agentúrna žurnalistika 
teoreticky i prakticky. Bratislava: TASR 1996, s. 143. 
157 KLEIMAN, Dušan. Vznik samostatnej Tlačovej agentúry SR. In: Agentúrna žurnalistika teoreticky i 
prakticky. Bratislava: TASR 1996, s. 120. 
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vykazoval nadále všechny znaky státní agentury. Obsahově i formulačně připomínal zákon 

č. 310/1991 Sb. Agentura byla zákonem definována jako zpravodajský orgán státu, jako 

zpravodajská informační agentura Slovenské republiky (§ 2 odst. 1). 

Kromě standardních služeb tiskové agentury, že „zabezpečuje slovné a obrazové 

spravodajstvo, ktoré spolu so spravodajstvom iných agentúr na základe zmlúv dodává 

periodickej tlači, rozhlasom, televíziám a ďalším právnickým a fyzickým osobám 

v Slovenskej republike i mimo jej územia,“ vydává „v plnom znení vyhlásenia  ústredných 

štátnych orgánov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej 

Republiky, ak ju o to požiadajú,“ (§ 3 odst.1, 2 písm. a) a 

„informuje o stanoviskách a ústnych a písomnych oznámeniach  ústredných štátnych 

orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátných organizácií a ústavných činiteľov 

Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej Republiky, ak ju 

o to požiadajú;“ (§ 3 odst. 2 písm. b).158 

Výčet úkolů agentury jako oficiálního mluvčího byl identický se zákonem č. 310 (jen 

s posunem paragrafů), ve slovenské verzi byly logicky vedle státních orgánů, organizací a 

ústavních činitelů federace důsledně uváděny také státní orgány, organizace a ústavní činitelé 

ČR a SR. Na první místě jsou řazeny orgány SR, pak ČSFR a nakonec ČR. 

Jen v § 3 odst. 2 písm. c, který se týkal působnosti agentury výlučně na Slovensku, 

nahradil v původní verzi federální orgány slovenskými „informuje o stanoviskách a ústnych  a 

písomných oznámeniach štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich poradných orgánov na 

požiadanie  príslušného ústredného štátného orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných 

oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v  Slovenskej republike na požiadanie 

ústredného orgánu týchto organizácií.“159 

Tisková kancelář byla ze zákona příspěvkovou organizací, která měla samostatnou 

kapitolu ve státním rozpočtu Slovenské republiky. Mohla ale také podnikat, zapisovat se do 

obchodního rejstříku, mohla zakládat obchodní společnosti a účastnit se jejich podnikání. 

Podnikatelskou činnost vykonávala v rámci své působnosti (§ 2 odst. 2). 

Generálního ředitele jmenovala a odvolávala vláda Slovenské republiky (§ 5). 

Zákon č. 81/1992 Sb. platil mnoho let až do 1. ledna 2009, kdy ho nahradil nový 

zákon – zákon č. 385 z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o 

zmene niektorých zákonov (zákon č. 385/2008 Sb.). 

                                                 
158  Zákon č. 81 z 30. januára 1992 o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky. In: Sbírka 
zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1992, částka 20. 
159 Ibid. 
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2.3.7 Signatura ČSTK zanikla dřív než federace 

Paradoxně Bratislava, která usilovala o změnu historické signatury agentury a 

prosadila ČSTK i do českého a exportního zpravodajství, značku na den přesně po půl roce 

(1.10.1991 – 1.4.1992) jako první opustila. 

Agentura se sídlem v Bratislavě používala podle § 8 odst. 1 nově přijatého a od 

1. dubna 1992 účinného zákona č. 81/1992 zkratku TK SR místo ČSTK, která byla ústupkem 

Prahy při česko-slovenských jednáních o názvu agentury. Na rozdíl od zákonodárců 

federálního parlamentu,  kteří podle zákona č. 310/1991 Sb. počítali pro slovenskou agenturu 

s názvem Československá tisková kancelář Slovenské republiky, poslanci SNR rozhodli, že se 

bude používat zkratka TK SR (§ 8 odst.1).  

Zákon podle téhož  paragrafu předpokládal ještě návaznou změnu plného názvu 

agentury na Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia. K ní mělo dojít  po rozdělení 

a převodu majetku podle § 4 zákona č. 136/1991 Sb. o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR 

a SR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. Lhůta byla zákonem SNR stanovena 

nejpozději k 1. lednu 1994.  

Tímto zákonodárci podle Dušana Kleimana „predvídavo prekročili úzké legislatívne 

väzby na federálnu zložku ČSTK, (...)  čím aj v skratke názvu posilnili jej národný atribút.“160 

Veškeré procesy, rozdělení majetku i přejmenování pak urychlily procesy směřující 

k rozpadu společného státu. Novou zkratku začala agentura TASR agentura  používat už od 

20. listopadu 1992, kdy byl podepsán dodatek delimitačního protokolu o rozdělení majetku 

celostátní agentury mezi dva nové republikové subjekty.  

Název Slovakia se pak užíval v tzv. exportním zpravodajství, ve vysílání do zahraničí. 

Československá tisková kancelář, jejíž historie je od samého počátku úzce spjata 

s historií republiky, sdílela osud Československa až do konce.   

A přestože federální agentura ČSTK zanikla de iure až 31. prosince 1992 na základě 

zákona č. 597/1992 Sb. o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a 

Československé tiskové kanceláře, přijatého Federálním shromážděním 2. prosince, signatura 

ČSTK ani v českých zemích nevydržela až do posledního dne posledního roku existence 

společného československého státu. Rovněž od 20. listopadu, od podepsání dodatku 

                                                 
160 KLEIMAN, Dušan.Vznik samostatnej Tlačovej agentúry SR. In: Agentúrna žurnalistiky teoreticky i 
prakticky. Bratislava: TASR 1996, s. 120. 
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delimitačního protokolu mezi ČTK a TK SR,161 se totiž agenturní zpravodajství vydávané v 

budově v pražské Opletalově ulici signovalo vzkříšenou staronovou značkou ČTK. 

V polovině listopadu začal platit zákon č. 517/1992 Sb., který rozhodl o zřízení České tiskové 

kanceláře (viz kap. 3). Do 31. prosince 1992 byl jediným zaměstnancem ČSTK generální 

ředitel Tomáš Kopřiva, který od 15. prosince  zastával také funkci prozatímního ředitele ČTK.  

První změna, spadající do časového období 1990–91, novela předlistopadového 

zákona o ČTK č. 123/1965 Sb., zákon č. 310/1991 Sb., přijatá Federálním shromážděním 

ČSFR, ještě žádnou zásadní legislativní změnu v podobě odstátnění agentury nepřinesla.  

Ke koncepci trojjediné agentury obsažené v novele se v době, kdy se už schylovalo 

k rozpadu federace, kriticky vyjádřil i samotný předkladatel normy a někdejší ústřední a 

později i generální ředitel agentury Petr Uhl. 

 Za neúspěch v řídící činnosti ČSTK považoval Uhl především to, že se mu nepodařilo 

vytvořit jednotnou agenturu v celém československém státě, a za vlastní chybu označil, že 

spolu se svým náměstkem a současně ředitelem ČSTK pro Slovensko Svetozárem Štúrem 

„usilovali o jakousi trojjedinou agenturu, která by byla složena z českého, slovenského a 

federálního oddělení. A to se nám nepodařilo. Kdybychom dostatečně předvídali státoprávní 

vývoj, zaměřili bychom se od začátku na rozdělení obou agentur a nikoliv na budování 

společných činností,“ odpověděl krátce před svým odvoláním z funkce v září 1992 

v rozhovoru pro e-mailový týdeník Carolina.162  

 

                                                 
161 Na ČTK byly převedeny dvě třetiny majetku federální ČSTK v zahraničí a veškerý majetek ČSTK na území 
České republiky.   
162 TROJAN, Václav. Autorizovaný rozhovor s Petrem Uhlem (vyšel bez titulku). Carolina, elektronický 
zpravodajský servis studentů žurnalistiky, 11. září 1992, č. 40.1. [cit. 2001-06-11].  
Dostupné z:  http://carolina.fsv.cuni.cz/archive-cs/Carolina-C-No-040A.txt. ISSN 1212-5032. 
Rozhovor se uskutečnil 9. září 1992 v době čekání na telefon československého premiéra Jana Stráského,  který 
měl Petru Uhlovi oficiálně oznámit odvolání z funkce generálního ředitele ČTK.   
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3. 1992: Vznik České tiskové kanceláře. ČNR přijala zákon bez souhlasu vlády 

 

Kapitola se soustřeďuje na nejvýznamnější transformační krok učiněný v legislativní 

oblasti na cestě od někdejší státní Československé tiskové kanceláře k dnešní České tiskové 

kanceláři, mediální organizaci se zvláštním (tzv. veřejnoprávním) statutem. 

Analogicky starším obdobím před rokem 1989 a bezprostředně po něm se věnuje: 

změně statutu a názvu agentury (3.1), 

redefinování jejího předmětu činnosti (3.2),  

konstrukci a rozsahu pravomocí nově vzniklého kontrolního orgánu, který nahradil 

v některých rozhodováních dřívější kompetence vlády, např. při výběru ředitele (3.3) a 

zdrojům financování (3.4) a 

• připomíná rovněž mimořádné okolnosti vzniku zákona (3.5).  

 

3.1 Změna statutu a názvu agentury  

3.1.1 Změna statutu: ČTK p řestává být tiskovou agenturou státu, počítá se s její 

privatizací 

Stejně jako v případě již o rok dříve přijatých zákonů  o České televizi a Českém 

rozhlasu, které vymezily podmínky existence vysílacích médií veřejné služby v tuzemském 

mediálním systému, bylo i cílem nejmladší normy, měnící zásadně právní rámec činnosti 

národní agentury, její odstátnění.  

Zákon ČNR č. 517 ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři (zákon č. 517/1992 

Sb.) nabyl účinnosti 15. listopadu téhož roku s jedinou výjimkou – § 3, odst.4 začal platit až 

1. ledna1993 a agentuře zakázal provozovat rozhlasové a televizní vysílání. Přijetím zákona, 

který bez jediné novelizace po celá 90. léta určoval (a určuje dodnes) její postavení a 

působnost, se uzavřela první etapa transformace českých médií charakterizovaná prvořadým 

úkolem mediální legislativy – odstátnit sdělovací prostředky a učinit je nezávislými na 

výkonné moci.  

Na rozdíl od své předchůdkyně Československé tiskové kanceláře Česká tisková 

kancelář již není zpravodajským orgánem státu. Současná právní úprava obsahuje v § 1 
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formulaci, že „stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za 

závazky státu.“163 

Relevantnost tohoto ustanovení striktně vylučujícího odpovědnost státu za závazky 

agentury a odpovědnost agentury za závazky státu z fiskálního hlediska připomíná Marek 

Hanák z Kanceláře Veřejného ochránce práv.164 

ČTK je v témže paragrafu (§ 1, odst. 2) definována jako právnická osoba, „která 

nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové 

kanceláře, a to doby převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný 

právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona.“165 

Právě od této formulace, z níž jednoznačně vyplývá, že přijaté řešení mělo být 

v případě národní agentury – na rozdíl od obou zákonů upravujících podmínky činnosti 

vysílacích médií veřejné služby – opatřením dočasným, se odvíjejí pozdější diskuse na téma 

provizorního statutu, dokončení transformace ČTK či  dokonce privatizace agentury. 

Jak je zřejmé z důvodové zprávy, zákonodárci počátkem 90. let počítali právě 

s privatizací agentury: „Přitom se předpokládá, že tato tisková agentura by byla privatizována. 

Délka tohoto přechodného období je předpokládána řádově cca 12  24 měsíců a je ohraničena 

nikoliv časovými údaji, ale skutečnostmi vyplývajícími z privatizačního procesu.“166   

Uváděná až dvouletá lhůta ale byla míněna nikoliv od nabytí účinnosti zákona, nýbrž 

od přijetí speciálního zákona,  který by privatizaci agentury umožnil. Podle tehdy platných 

zákonů totiž agenturu privatizovat nešlo. Také v parlamentní rozpravě při projednávání 

návrhu zákona na to někteří poslanci upozorňovali  a toto stanovisko potvrzují i s odstupem let 

právní experti.167  

Důvodová zpráva mluví pouze o privatizaci, jiný termín nepoužívá, jinou možnost 

v souvislosti s předpokládanou změnou agenturního statutu nezvažuje. 

„Nenašli jsme žádný rozumný důvod a ani srovnání s demokratickými zeměmi, kde by 

veřejně právní tisková kancelář existovala,“ vysvětloval před poslanci ČNR budoucí záměr 

                                                 
163 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079.   
Srovnej § 1 zákona č. 123/1965 Sb. („Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem 
Československé socialistické republiky“) a jeho novely zákona č. 310/1991 Sb. (je „tiskovou agenturou České a 
Slovenské Federativní republiky“). 
164 HANÁK, Marek. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6, s. 23–24. 
165 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079.   
166 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 517/1992 Sb. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm 
167 Např. Zdeňka Hůlová, specialistka na mediální právo a členka první Rady ČTK, 30. 11. 2011 na semináři 
Česká tisková kancelář – médium veřejné služby? v PSP ČR. 
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privatizovat agenturu zástupce skupiny navrhovatelů Petr Koháček (ODS).168 Pod návrhem na 

vydání zákona o Tiskové kanceláři České republiky (sněmovní tisk 63) je podepsáno šest 

poslanců z pravé části politického spektra: Petr Koháček, Hana Marvanová, Ondřej Zemina 

(všichni ODS), Kateřina Lojdová (ODA), Vladimír Koronthály (KDS/KDU-ČSL)169 a Pavel 

Šafařík (KDU-ČSL). 

Lhůta přechodného období 12–24 měsíců bývá později poměrně často nesprávně 

interpretována jako lhůta pro provedení privatizace. Tato nepřesnost se v souvislosti 

s diskusemi o možné změně statutu agentury vyskytuje nejen v některých žurnalistických 

výstupech, odborných textech ale i ve vyjádřeních politiků.  

Dočasnost normy dokládají kromě již zmíněného předpokládaného převodu  

majetkových a jiných práv a kromě citovaného znění důvodové zprávy ještě další dvě 

formulace obsažené přímo v zákoně – v prvním a závěrečném paragrafu. Paradoxně zákon, 

jímž se ČTK zřizuje, obsahuje hned na úvod v druhé větě sdělení, že „tisková kancelář 

zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.“170 

Poslední paragraf (§ 13, odst. 3) pak kromě obvyklých termínů nabytí účinnosti 

zákona současně uvádí, že „tento zákon pozbývá účinnosti dnem zániku tiskové kanceláře 

podle §1 odst. 1 tohoto zákona.“ O zařazení této formulace se v rozpravě přičinil poslanec 

Marek Benda (KDS/ODS). Pozměňovací návrh podal proto, aby v případě zániku agentury 

nemohla vzniknout „pochybnost o tom, zda rada, která není orgánem tiskové kanceláře, ale 

orgánem veřejnosti, nadále funguje,“ a aby bylo v okamžiku, kdy zanikne tisková kancelář, 

„zcela zřejmé, že zaniká celý tento zákon a že i rada končí svoji činnost.“171  

Termíny současně rušených zákonů, případně některých jejich ustanovení, jsou 

samozřejmou náležitostí v případě starších legislativních norem, jejichž platnost končí 

přijetím nového zákona, ale zrušující klauzule nově zřizované instituce v právě přijatém 

zákoně příliš vídaná není. Neobsahuje ji ani žádný jiný z mediálních zákonů. Zákony o České 

televizi ani o Českém rozhlasu nezmiňují případný zánik vysílacího média veřejné služby. Je 

tomu tak pouze v případě agenturního zákona.  

Na tuto odlišnost upozornil přímo na plénu ČNR při projednávání návrhu agenturní 

normy předkladatel zákona Petr Koháček (ODS): „Výjimkou ve srovnání se zákonem o 
                                                 
168 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm    
169 Křesťanská demokratická strana (KDS), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
(KDU-ČSL). 
170 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079.   
171 Marek Benda na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm   
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Českém rozhlase a České televizi v tomto návrhu je, že na rozdíl od rozhlasu a televize, kde 

se počítá s trvalým zachováním veřejnoprávní instituce, v zákoně o tiskové agentuře se 

předpokládá, že bude v dohledné době – dejme tomu do dvou let – privatizována.“172  

Za pozornost stojí, že se při odůvodňování návrhu sám dopustil nepřesnosti a zřejmě 

jako první se odchýlil od znění důvodové zprávy, pokud jde o intepretaci lhůty, když uváděl, 

že se předpokládá privatizace agentury do dvou let. V horizontu dvou let měl být podle 

důvodové zprávy přijat zákon, který by privatizaci ČTK umožnil. Výstižněji a jednoznačněji 

než v parlamentu se k této otázce vyslovil pro tisk, který pak s odkazem na jeho slova napsal, 

„že nejpozději do dvou let bude vydán zvláštní zákon, který stanoví podmínky pro privatizaci 

tiskové kanceláře.“173  

Proti budoucí privatizaci agentury v rozpravě  jako jediný vystoupil místopředseda 

poslaneckého klubu Levého bloku (LB) Jaroslav Soural a navrhl, aby byla vypuštěna všechna 

ustanovení, která privatizaci české tiskové agentury předjímají a předpokládají, protože dle 

něj předkladatelé nevysvětlili, v čem jsou výhody tohoto kroku, a protože „veřejně právní 

podoba této instituce plně odpovídá podmínkám a potřebám české společnosti.“174 

Jeho pozměňovací návrh ale nezískal dostatečnou podporu (32:78). Za připomenutí v tomto 

kontextu stojí, že na samém počátku 90. let existovala úvaha, že se agentura stane veřejně 

prospěšnou společností a že majetek převedený státem na základě transformačního zákona by 

měli spravovat sami zaměstnanci ČTK.175 

Zamýšlenou budoucí privatizaci agentury naopak v rozpravě podpořili  Marek Benda 

(KDS/ODS) či jeden z navrhovatelů Ondřej Zemina (ODS ).  

Jaroslav Soural (LB) na plénu rovněž zapochyboval, zda skutečně bude předpokladem 

budoucí privatizace agentury projednání zvláštního zákona, nebo zda stávající právní poměry 

neumožní tento sbor obejít. 

Ondřej Zemina (ODS) jako jeden z autorů předlohy zákona obhajoval existenci „dočasných“ 

paragrafů s tím,  že „je na vůli tohoto ctihodného sněmu, aby během určité doby rozhodl o 

tom, zda Českou tiskovou kancelář privatizovat a jakým způsobem“ (...) a „že je třeba v této 

oblasti vyslyšet případný názor vlády, ale v každém případě nelze privatizovat Českou 

                                                 
172 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
173 Počítá se s privatizací ČTK. Nestrannost informací. Český deník. 22. 10. 1992, roč. 2, č. 249, s. 2. 
174 Jaroslav Soural na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm 
175 Předběžný návrh na uspořádání ČTK. Strojopis na hlavičkovém papíře ústředního ředitele ČTK o rozsahu 
3 s. je datován 7. 5. 1990 a podepsán je pod ním Petr Uhl, s.1. In: archiv autorky. 
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tiskovou kancelář jinak, než zákonem českého parlamentu.“176 Názor vlády na právě 

projednávaný zákon ale zřejmě nebylo třeba vyslechnout, poslanci na její stanovisko 

nepočkali (viz 3.5).  

 

3.1.2 Změna názvu: Návrat historické signatury ČTK   

Podle původního poslaneckého návrhu zákona (sněmovní tisk 63) a v návaznosti na zákon č. 

310/1991 Sb., který ještě pracoval s plným zněním názvu agentury v podobě Československá 

tisková kancelář České republiky, měl nový název agentury znít Tisková kancelář České 

republiky.177 Také paragraf 11 zákona č. 517/1992 Sb. odkazuje na ČSTK  ČR: „Pro účely 

tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle zákona č. 

123/1965 Sb. o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, tisková 

kancelář dle tohoto zákona.“178   

Změnu názvu agentury oproti poslanecké předloze navrhl v přípravném řízení týden před 

jejím projednáním v plénu Výbor ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 

který byl garančním výborem této zákonné předlohy. Učinil tak z toho důvodu, aby název 

více odpovídal tradicím a aby lépe vystihoval kontinuitu mezi československou a českou 

tiskovou agenturou.179 

Navrhovatelé i poslanci v plénu nakonec souhlasili se změnou navrženou ve výborech a 

obsaženou ve společné zprávě výborů  ústavně právního, rozpočtového a výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (sněmovní tisk 65), aby tisková kancelář místo jména 

Tisková kancelář České republiky nesla tradiční označení Česká tisková kancelář a zkratka, 

kterou by užívala, aby zněla ČTK (§ 1 odst. 2). 

Tradici agentury a její signatury zmiňuje také důvodová zpráva: „Jedná se o zachování 

kontinuity značky a renomé tiskové agentury se starou tradicí a současnou relativně dobrou 

pověstí v zahraničí.“180  

 

 

                                                 
176 Ondřej Zemina na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm 
177 Sněmovní tisk 63. [cit. 2011-08-25]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm  
178 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3080. 
179 Garanční výbor ČNR doporučil zřídit Českou tiskovou kancelář. ČTK. 14. 10. 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ 
180 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 517/1992 Sb. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm 
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3.2 Redefinování předmětu činnosti  

3.2.1 Nové zadání: Být nestranným zprostředkovatelem informací   

Zpravodajské úkoly ČTK formuluje zákon (§ 2 odst.1, 2, 3) velmi stručně a obecně:  

„(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů. 

(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství 

z České republiky a ze zahraničí. 

(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.“181 

Nahlíženo z odborného právního pohledu jsou v § 2 odst.1 zákona výstižně upraveny 

smysl a legitimita existence ČTK: „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.“182 

Odstavce 2 a 3 lze interpretovat tak, že ČTK má plnit „funkce objektivního a  

nestranného zprostředkovatele informací nejen v rámci ČR, ale také směrem do zahraničí a 

naopak.“183 Odst. 3 se do zákona dostal až v rozpravě díky pozměňovacímu návrhu poslance 

Pavla Hirše (LSU/LSNS/ODS),184 který mezi agenturními činnostmi služby pro zahraničí 

postrádal. 

Informovat veřejnost slovem a obrazem o dění v mateřské zemi a v zahraničí přitom 

není ani specifickým úkolem tiskové agentury a není ani specifickým zadáním pro médium 

veřejné služby. Přinášet aktuální informace z domova a ze světa je posláním žurnalistiky 

obecně a zpravodajství zvláště a snaží se o to jak periodický tisk, tak zpravodajské agentury, 

rozhlas, televize či zpravodajské portály, snaží se o to jak média veřejné služby, tak státní či 

soukromá. Stejnou činnost by s největší pravděpodobností ČTK vykonávala, i kdyby jí to 

žádný zákon nepředepisoval: „Obecně deklaratorní rovina zákona č. 517/1992 Sb. je ale téměř 

identická s popisem činnosti jakékoliv univerzální zpravodajské agentury, chtělo by se s jistou 

nadsázkou říci, že by ČTK stejné aktivity vykonávala i bez příslušné právní normy.“185 

                                                 
181 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079. 
182 HANÁK, Marek. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č.6, s. 23–24. 
183 Ibid. 
184 Liberálně sociální unie (LSU), Liberální strana národně sociální (LSNS). 
185 ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, 
s. 41. ISBN 978-80-246-1661-2. 
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Diskuse o rozsahu samozřejmých a přesto zákonem stanovených činností se vedla už v roce 

1991 při přijímání první polistopadové novely.  

Uložit tiskové agentuře, aby informovala veřejnost, je navíc vzhledem k její servisní 

pozici vůči ostatním mediálním odběratelům víc než sporné. Tisková agentura, která 

soustavně vyhledává zpravodajské informace, zpracovává je a zprávy co nejrychleji  a 

průběžně (bez jakékoliv uzávěrky) dodává za úplatu svým abonentům, není ve své hlavní 

činnosti médiem s masovým publikem.186 A to platí navzdory technicky a technologicky 

podmíněným změnám posledních desetiletí, kdy agentury, pro něž se v druhé polovině 19. a 

zejména ve 20. století historicky vžila označení „noviny novin“ či „velkoobchod 

s informacemi“, začaly částečně oslovovat veřejnost také přímo (v 90. letech zejména SMS 

zprávami či vlastními weby). 

 Jakkoli agentury inovují a diversifikují svou produkci i pro nemediální sféru, jakkoli 

jsou schopny vyjít vstříc individuálnímu odběrateli (tzv. produktem na míru dle výběru 

tematického zaměření zpráv, periodicity či způsobu transmise), těžištěm jejich činnosti 

zůstává tvorba a distribuce zpravodajských servisů mediálním odběratelům.187 A to bez 

ohledu na to, jde-li o redakce médií printových či elektronických, bez ohledu na to, jde-li o 

subjekty veřejnoprávní či soukromé, komerční.  

Vztah k veřejnosti je z podstaty smyslu existence tiskové agentury převážně 

zprostředkovaný, až novináři v konkrétní redakci podle vlastních podmínek a preferencí 

rozhodují o tom, jakou část z univerzální agenturní produkce a v jaké podobě  si veřejnost  

přečte, uvidí či uslyší. V otevřené společnosti, v liberálním mediálním systému nelze využití  

agenturního zpravodajského servisu na straně odběratele nikterak ovlivnit, nelze zveřejnění 

agenturního produktu odběrateli ani doporučit ani ho k tomu jakkoliv jinak přimět.  

Ostatně tato skutečnost zaznívala jako jeden z protiargumentů i v celosvětově vedené 

diskusi o nastolení Nového světového komunikačního a informačního řádu (NWICO), kterou 

v 70. letech 20. století iniciovalo Hnutí nezúčastněných států, podporovaly ji tehdejší 

socialistické státy a vysoce se v ní angažovalo UNESCO. „Stejně jako většina západních 

zpravodajských agentur, AFP nemá moc vnucovat francouzským médiím, a ještě méně 

zahraničním médiím, aby publikovaly zprávy od zpravodajských agentur z třetího světa a 

                                                 
186 Ibid, s. 134. 
187 Přehled agenturních služeb v komparaci 80. let 20. století a  prvních let nového tisíciletí uvádí na příkladě 
ČTK práce ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v v digitální éře. Praha: 
Karolinum, 2009. s. 134. ISBN 978-80-246-1661-2. 
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stejně tak je nemůže nutit publikovat její vlastní zprávy od nebo o třetím světě, i když jsou to 

zprávy hojné, přesné a zajímavé.“188 

Určující pro zveřejnění informací nabízených tiskovými agenturami je role 

odběratelských redakcí, koncových médií jako hlavního gateekepera ve zpravodajství. Až 

redakce, které abonují agenturní servis, jsou tím posledním filtrem, který s konečnou platností 

rozhoduje o propustnosti/nepropustnosti informací.  

Je zřejmé, že při formulaci zpravodajských úkolů ČTK předkladatelé návrhu zákona 

dostatečně nezohlednili specifické postavení tiskové agentury jako zdroje pro média. Nabízí 

se vysvětlení, že se při přípravě agenturní normy, na kterou nezbývalo příliš mnoho času, 

neboť musela být kvůli převodu majetkových a jiných práv přijata před rozpadem společného 

státu (viz 3.5), se zákonodárci nechali inspirovat jinými, už dříve přijatými zákony 

definujícími úkoly vysílacích médií veřejné služby. Lze doložit řadou shodných formulací, 

které se netýkaly jen předmětu činnosti agentury, ale třeba i kontrolního orgánu. Na 

skutečnost, že agenturní zákon „pečlivě opisoval“ a že jeho „dikce je téměř totožná“ 

upozornil už na samém počátku 90. let Milan Šmíd.189 

  

3.2.2 Poprvé v historii přestala být ČTK oficiálním zdrojem prohlášení 

Obsahově nejvýznamnější změnu v oblasti redefinování zpravodajských úkolů tiskové 

agentury přinesl zákon paradoxně v tom, co příslušný paragraf v porovnání s předcházejícími 

normami vůbec neobsahuje.  

Zatímco Československá tisková kancelář měla jako zpravodajský orgán státu kromě 

jiných úkolů i zákonnou 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,“190 respektive jako tisková agentura státu 

měla povinnost vydávat „v plném znění prohlášení ústředních státních orgánů České a 

Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají,“ a povinnost informovat 

„o stanoviscích a ústních a písemných sděleních ústředních státních orgánů a jejich poradních 

orgánů, ústředních státních organizací a ústavních činitelů České a Slovenské Federativní 

                                                 
188 UNESCO, The World of News Agencies, International commission for the study of communication 
problems. No. 11, Paris: UNESCO, 1979, s. 20.  Citováno podle MOTLOVÁ, Barbora. Agenturní zpravodajství 
30 let po konferenci o Novém světovém komunikačním a informačním řádu. Praha, 2012, s. 40. Diplomová práce. 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.Vedoucí diplomové práce Ludmila Trunečková. 
189 ŠMÍD, Milan. Příliš mnoho rad a co s nimi aneb Dobrá rada nad zlato. Rozhlasová práce. 1993, roč.17, č. 2, 
s. 43–58. 
190 Zákon č. 123 ze dne 12. listopadu 1965 o Československé tiskové kanceláři. 
 In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1965, částka 51, s. 705.   
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Republiky, pokud ji o to požádají,“191 nově přijatý zákon o ČTK neobsahuje žádné zadání 

naplňující roli oficiálního zdroje.  

Předkladatelé, jak vyplývá z důvodové zprávy, nepovažovali za nutné ukládat agentuře 

povinnost přinášet oficiální sdělení: „Dříve zařazovaná ustanovení o povinnosti zveřejňovat 

stanoviska státních a ústředních orgánů České republiky se nevyslovují, předpokládá se 

automatický zájem informační agentury o závažná vládní a státní stanoviska.“192 

Je to poprvé v československé historii, kdy institucionální zákon k tomu agenturu 

nezavazuje, kdy agentuře neukládá žádnou zpravodajskou povinnost vůči státním orgánům 

ani vůči ústavním činitelům. 

V této souvislosti důvodová zpráva s odvoláním na § 3, odst.1 zákona také konstatuje, 

že „tyto orgány budou mít vždy možnost zveřejnění za úplatu,“193 což se jeví v porovnání 

s plným zněním dotčeného paragrafu jako jeho nepochopení. Formulace, že „tisková kancelář 

poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím 

prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám“194 se totiž týká poskytování 

agenturního zpravodajství mediálním i nemediálním odběratelům (třeba i parlamentu, 

ministerstvu). Vystihuje jádro agenturní činnosti. Je to průvodní znak i smysl existence 

tiskových agentur.  

Jako podnik, jehož hlavním úkolem je nezávisle na právní formě existence 

„vyhledávání zpráv a obecněji aktuálních dokumentů zaměřených ryze fakticky“ a jejich 

dodávání „jiným sdělovacím prostředkům, výjimečně pak jednotlivcům...“ vidí tiskovou 

agenturu studie UNESCO.195 Statut Evropské aliance tiskových agentur podmiňoval přijetí 

nových členů mimo jiné tím, že jde o instituce, které mají za cíl „shromažďování a distribuci 

informací určených především pro tisk, rozhlas a televizi.“196 Jedna z nejstručnějších definic 

tiskové agentury zní, že „jejím cílem je prodej zpráv médiím.“197     

                                                 
191  Zákon č. 310 ze dne 11. července 1991 o Československé tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a 
Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 57, s. 1348.   
192 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 517/1992 Sb. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm 
193 Ibid. 
194 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079. 
195 Les Agences télégraphiques d´ information. Paříž:  UNESCO. 1953. Citováno podle HAŠKOVEC, Slavoj. 
Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Novinář. 1983. s.14. 
196 Statut Evropské aliance tiskových agentur ze dne 21. 8. 1958. Citováno podle HAŠKOVEC, Slavoj. Základy 
teorie agenturního zpravodajství. Praha: Novinář, 1983. s.113. 
197 SONDERHŰSKEN, Hermann. Kleines Journalisten-Lexikon. Fachbegriffe und Berufsjargon. Reihe 
Praktischer Journalismus. Műnchen: Őlschläger, 1991, s. 89. 
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Možnost zaplatit si distribuci, rozšíření textu v domácí i zahraniční agenturní praxi 

sice také existuje, ale § 3 odst.1 se jí v žádném případě netýká.198 

 Zarážející je, že důvodová zpráva k tomuto paragrafu navíc opět nepřesně uváděla, že 

„Tisková kancelář České republiky poskytuje své služby veřejnosti za úplatu.“199 Mezi 

agenturou a veřejností je zpravidla vztah zprostředkovaný, agentura poskytuje informační a 

zpravodajský servis na základě smluv svým mediálním (i nemediálním) klientům a ti za něj 

platí. Veřejnost si kupuje noviny, případně platí koncesionářské poplatky (dnes i případně 

zpoplatněný zpravodajský obsah na internetu) .  

V souladu s ustanovením, že agentura zpravuje o dění v České republice a za jejími 

hranicemi, ukládal zákon v § 3 odst. 2 tiskové kanceláři, že „zřizuje síť odboček, zpravodajů a 

spolupracovníků v České republice a v zahraničí.“200 Jde o jeden z nejstarších paragrafů, který 

se vyskytoval už v zákoně 123/1965 Sb. a jehož znění doznalo jen minimální úpravy, kdy už 

při předchozí novelizaci se do něho jako i v jiných paragrafech promítla změna názvu státu a 

kdy informátora nahradil spolupracovník. Při přijímání zákona č. 517/1992 Sb. se o něm 

prakticky nemluvilo a důvodová zpráva zmiňovala zahraniční zpravodajství jen v souvislosti 

s financováním agenturní činnosti, s možným poskytnutím účelově vázaných dotací ze 

státního rozpočtu.  

 

3.2.3 Poslanci zakázali agentuře provozovat rozhlasové a televizní vysílání 

Zákon, který agentuře na jedné straně umožnil podnikat (§ 3 odst. 3): „je oprávněna 

vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí 

ohrozit její poslání,“201 ji na druhé straně paradoxně částečně v podnikání omezil, když jí 

zakázal, aby provozovala rozhlasové a televizní vysílání (§3 odst. 4): „nesmí provozovat 

                                                 
198 Cizí a agentuře dodané texty zveřejňovala ČTK za úplatu již od roku 1990, tehdy pod hlavičkou Veřejné 
informační služby (VIS, později VISKOM). V roce 1999 tuto službu pro zákazníky nahradil ProText. V těchto 
případech agentura poskytuje své distribuční cesty, dodaný text nikterak (obsahově ani redakčně) neupravuje. 
Některé zahraniční agentury proto tuto službu označují jako Originální textový servis (OTS ) – APA, TASR. 
Odběratelé jsou žádáni, aby tato sdělení nepodepisovali signaturou agentury, nýbrž příslušným označením 
ProText (viz www.protext.cz) či OTS.   
199 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 517/1992 Sb. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm   
200 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079. 
201 Ibid. ČTK je od 31. 12. 1992 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze (oddíl: A, 
vložka:7583). Jako předmět činnosti se v polovině 90. let (aktualizace k 1. 11. 1995) kromě šíření slovního a 
obrazového zpravodajství z ČR a ze zahraničí, fotografických služeb a propagační činnosti či poskytování 
softwaru uváděly také „opravy motorových vozidel; opravy karoserií; montáž a opravy výrobků a zařízení 
spotřební elektrotechniky; nakladatelství; automatizované zpracování dat; zprostředkování v obchodě, průmyslu 
a investicích; reklamní činnost; vydavatelství; silniční motorová doprava (...) obstaravatelská činnost ve správě 
nebytového fondu. 
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rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické 

nebo právnické osoby, která je provozuje.“202 

Důvody zákazu tohoto druhu činnosti zazněly při projednávání normy na plénu ČNR 

ve vystoupení spoluautora předlohy Petra Koháčka (ODS): 

„Ještě jedna poměrně velká výjimka tam je proti stávajícímu stavu, na kterou bych 

chtěl upozornit. Je v § 3, kde striktně zakazujeme této nové veřejnoprávní instituci, kterou 

bude Česká tisková agentura (chybně ve stenoprotokolu – pozn. aut.), provozovat a podílet se 

majetkově na zřizování a na provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jde o to, že 

tisková agentura má samozřejmě jistý přednostní příliv informací, které vyplývají z 

charakteru její činnosti, a proto by vstoupila na trh v této oblasti jako konkurence ne příliš 

seriózní. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby měla tuto činnost naprosto zakázánu.“203  

Opatření zakazující agentuře provozovat rozhlasové a televizní vysílání bylo reakcí na 

konkrétní situaci, neboť v době, kdy poslanci ČNR zákon přijímali, vysílalo už déle než rok 

přímo z budovy ČTK v Opletalově ulici v Praze Radio Plus.  

Licenci pro dvojjazyčnou (česko-francouzskou) rozhlasovou stanici získala ještě státní 

Československá tisková kancelář společně s francouzskou státní rozhlasovou stanicí Radio 

France Internationale od meziresortní komise.204 Technické vybavení studia dodala zdarma 

francouzská strana a oplátkou jí byla poskytnuta polovina vysílacího času.  

O připravovaném rozhlasovém vysílání se mluvilo ještě ve Federálním shromáždění 

při projednávání návrhu novely zákona č. 310/1991 Sb., kdy poslance sociálních a kulturních 

výborů se záměrem seznámil ústřední ředitel ČTK Petr Uhl.205  

Vznik Radia Plus vnímal pozitivně prezident Václav Havel. V červnu 1991 navštívil 

ČTK při příležitosti pravidelného setkání s ústředními řediteli státních sdělovacích prostředků 

                                                 
202 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079. 
203 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
204 Konkurzní meziresortní komise vlády ČSFR (později při ministerstvu kultury) pro výběr uchazečů o nestátní 
vysílání byla zřízena vládním usnesením z 11. 6. 1990. Začala přijímat žádosti o udělení licence k rozhlasovému 
a televiznímu vysílání (programové prohlášení vlády ČSFR premiéra Marina Čalfy z 3. 7. 1990 slíbilo 
demonopolizaci vysílání), ale s rozhodnutím chtěla čekat na legislativu. Pod tlakem pirátského vysílání Radia 
Stalin pak bez legislativního zázemí a jasného licenčního mechanismu přidělily komise 36 licencí 
k experimentálnímu lokálnímu vysílání. K prolomení monopolu Československého rozhlasu ale došlo již dříve, 
v lednu 1990 podepsala francouzská soukromá stanice Europe 2 dohodu o spolupráci s Čs. rozhlasem a v červnu 
povolila vláda Rádiu Svobodná Evropa, aby k šíření svého signálu použila volné vysílače na čs. území.  
Podle MORAVEC,Václav (http://media.rozhlas.cz/binary/01075620.pdf) a 
ŠMÍD, Milan (http://www.louc.cz/pri101/doplic.html), informace poskytnuty v tištěné verzi 7. 2. 2013. Též 
Kolektiv autorů pod vedením Evy Ješutové: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 
Praha: Český rozhlas. 2003, s. 667. ISBN 80-86762-009. 
205 Sociální a kulturní výbory FS k novele zákona o ČTK. ČTK. 5. 6. 1991. [cit. 2013-02-07]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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a po prohlídce agenturního rozhlasového studia řekl, že tento projekt vítá jako novou 

iniciativu, jako zpestření plurality našich sdělovacích prostředků.206  

První zpravodajská rozhlasová stanice v tehdejším Československu, která chtěla být 

v domácích podmínkách rozhlasovou obdobou americké CNN, zahájila vysílání 26. srpna 

1991.207 Zpočátku vysílala v češtině jen v pracovní dny od pondělí do pátku, od 2. května 

1992 pak i o víkendu.208 V době, kdy se nevysílal česky mluvený program, přebírala stanice 

přes družici signál RFI, její světový program ve francouzštině. 

Radio Plus přestalo vysílat 31. prosince 1992. Zaniklo na základě rozhodnutí moci 

zákonodárné, přijetím zákona ČNR č. 517, jehož § 3, odst. 4 na rozdíl od ostatních paragrafů 

nabyl účinnosti 1. ledna 1993. 

V důvodové zprávě je zákaz  provozování rozhlasového a televizního vysílání rovněž 

vysvětlen a to tak, že „vychází z koncepce jediné veřejno-právní televize, jediného veřejno-

právního rozhlasu a jediné veřejno-právní tiskové agentury, jež nebudou navzájem ignorovat 

(ingerovat – pozn. aut.) do svých práv a povinností.“209 

Legislativní opatření, které mělo zabránit případnému konfliktu zájmů mezi vysílající 

tiskovou kanceláří, Českým rozhlasem a soukromými provozovateli rozhlasového a 

televizního vysílání, je příkladem zásahu politické (zákonodárné) moci do činnosti ČTK. 

Argument, že by působením v éteru mohla agentura působit jako nepříliš seriózní 

konkurence, která by snad těžila z přednostního přísunu informací, se ale ukázal jako lichý. 

Vyvrátila ho s odstupem jen několika málo let sama praxe z jiné oblasti. Od poloviny 90. let 

se ČTK věnuje také novomediálním aktivitám na internetu. 

Zpočátku se angažovali jednotlivci, např. Jiří Majstr210 patřil jako zahraniční zpravodaj 

k průkopníkům. Od března 1995 editoval z New Yorku webovou stránku Czech Happennigs 

(http://www.ctknews.com) s anglicky psaným souhrnným zpravodajstvím o dění v Česku a na 

                                                 
206 Setkání s představiteli státních sdělovacích prostředků. ČTK. 19. 6. 1991. [cit. 2009-03-09]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
207 Radio Plus vysílalo na VKV na frekvenci 96,6  MHz, s dosahem 50 km v okolí Prahy, provoz komerční 
stanice byl financován z reklamy, francouzská strana poskytla na rozjezd 350 000 fr.  
O finanční podpoře viz Radio Plus končí. Rudé právo. 26. 11. 1992, roč. 2, č. 278, s. 2.  
Od 1. 1. 1992 bylo Radio Plus samostatným střediskem přímo podřízeným generálnímu řediteli ČTK, 
v poslechovosti se po roce vysílání řadilo na 4.–5. místo mezi nově vzniklými pražskými rádii. O poslechovosti 
viz Stanice Radio Plus zanikne. Mladá fronta Dnes. 25. 11. 1992, roč. 3,  č. 277, s. 1.  
208 Radio plus začíná vysílat v češtině i o víkendu. ČTK. 1. 5. 1992, [cit. 2009-03-09]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
209 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 517/1992 Sb. [cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0063_00.htm    
210 Jiří Majstr je od 10. 6. 2011 generálním ředitelem ČTK. 
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Slovensku. Stránku v roce 1998 ocenila americká společnost CollegeView a zařadila ji na 

svou službu EducationIndex.211  

Posléze to už byla záležitost týmová, v ČTK vznikla redakce informačních služeb a od 

sklonku 90. let se publikování na internetu věnovala její nástupkyně Neris, agenturou 

stoprocentně vlastněná dceřiná společnost pro internet a nová média.212  

V roce 1996 začaly vycházet České noviny (www.ceskenoviny.cz), tehdy jako České 

novinky, jejichž zpravodajský obsah se aktualizoval nejdřív čtyřikrát denně, později průběžně. 

Proto se také označovaly jako průběžník.213 Následovaly Finanční noviny 

(www.financninoviny.cz) či Sportovní noviny (www.sportovninoviny.cz) . 

Jejich redaktoři pracovali (a pracují dodnes) se stejným  agenturním servisem – 

domácím, ekonomickým, zahraničním, sportovním – jako všichni ostatní odběratelé, tzn. i 

redakce ostatních zpravodajských serverů a nejsou považováni za nekalou konkurenci,214 kteří 

by zneužívali přednostního přístupu k informacím, když sdílejí společný prostor pod jednou 

střechou s producentem těchto servisů. Agenturní zpravodajství ČTK nedostávají přednostně, 

ale naprosto ve stejný čas jako kterýkoliv jiný klient.  

A tak tomu mělo být i v případě Radia Plus. „Platí zásada, že každý čte do mikrofonu 

to, co si napsal, tzn. rychlou, jasnou informaci zpracovanou z agenturního zpravodajství 

ČTK,“ uvedl při představování nové rozhlasové stanice její programový ředitel Karel 

Barták.215 

O silvestrovské půlnoci 1992 přestalo existovat Československo, de iure zanikla 

Československá tisková kancelář a hodinu před půlnocí se odmlčelo i Radio Plus. Česká 

tisková kancelář přestala hodinu před půlnocí v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb. 

provozovat rozhlasové vysílání. 

                                                 
211 Viz MAJSTR, Jiří, RICHTER, Jaroslav, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila a VESELÝ, Dušan. 
ČTK včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998, s. 21–22.   
212 Od 16. 9. 2009 je společnost Neris, Agentura ČTK pro internet a nová média, opět včleněna do struktury 
ČTK jako ČTK Online.  
213 Viz MAJSTR, Jiří, RICHTER, Jaroslav, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila a VESELÝ, Dušan. 
ČTK včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998, s. 22.   
214 Autorce práce není znám žádný případ stížnosti tohoto druhu. Naopak ČTK společně s ostatními vydavateli a 
poskytovateli zpravodajství usiluje o zkvalitnění a kultivaci podmínek publikování na internetu. Se společnostmi 
Centrum Holdings, Economia, MAFRA a Ringier Axel Springer CZ stála u zrodu prvních dokumentů, např.  
4.  4.  2012 spolupodepsala pravidla s názvem Co se smí a nesmí při využívání obsahu na internetu. 
215 TB k nové rozhlasové stanici. ČTK. 28. 8. 1991. [cit. 2009-03-09]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
 



 76 

Na přelomu tisíciletí ale začala připravovat pro své klienty vedle textového, 

fotografického a infografického servisu jako novou službu v rámci multimedializace 

agenturního zpravodajství také audioservis.216  

 

 

3.3 Konstrukce a působnost nového kontrolního orgánu: 

Rada ČTK získala pravomoc jmenovat ředitele agentury  

Že poslanci pro tiskovou kancelář nehledali jiný model kontrolního orgánu než 

v případě vysílacích médií, ale spolehli se na analogický institut rady, její složení i rozsah 

činností, vyplývá jednak z důvodové zprávy, jednak z rozpravy.  

„Tato koncepce vychází z již ověřené koncepce v oblasti hromadných sdělovacích 

prostředků tak, jak jsme ji schválili již v zákonech o Českém rozhlase a České televizi. 

V principu tato koncepce spočívá v tom, že jde o to, aby rozhlas, televize a tisková 

agentura měly co nejméně vztahů ke státu, aby byly co nejméně ovlivnitelné stávající 

politickou mocí. Jde o to, že hromadné sdělovací prostředky musí informovat nezávisle, a to 

nezávisle i na moci, kterou ve svém principu kontrolují. 

Proto je vytvořena v tomto návrhu zákona konstrukce, která se opírá o to, že my, jako 

český parlament zvolíme Radu, kterou budeme moci odvolat jen za velice složitých podmínek 

a z taxativně vyjmenovaných důvodů, a tato Rada po předem stanoveném období bude 

jmenovat ředitele, odvolávat ho a bude zároveň projednávat statut a navrhovat i rozpočet této 

organizace,“ vysvětlil za skupinu navrhovatelů Petr Koháček (ODS).217  

Přestože se předkladatel při odůvodňování návrhu odvolával na již osvědčenou 

koncepci rozhlasové a televizní rady, v rozpravě se vyskytl i jiný návrh, ne nepodobný 

poslaneckému pozměňovacímu návrhu z projednávání první polistopadové novely zákona o 

ČTK. Na rozdíl od Emanuela Mandlera (LDS), který tehdy prosazoval paritní zastoupení 

stran, upozorňoval Jozef Wagner (Česká strana sociálně demokratická/ČSSD) s odkazem na 

zvyklosti v demokratických státech, že nejen v tiskové kanceláři, ale ve všech institucích, 

které má kontrolovat orgán volený Českou národní radou, by měly mít přístup ke kontrole 

vládní i nevládní strany. Doporučil proto zvýšení členů rady z původních pěti na devět a 

                                                 
216 O audioservisu jako jednom z nových agenturních produktů viz ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. 
Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. s.177–182. ISBN 978-80-246-1661-2. 
217 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
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navrhl do předlohy doplnění věty: „Pět členů rady se volí k návrhu vládních stran a čtyři 

členové rady se volí k návrhu nevládních stran.“218 

Wagnerovi oponoval Ondřej Zemina (ODS), jeden z předkladatelů. Vyjádřil obavu, že 

přijetím jeho návrhu „dojde jednoznačně ke zpolitizování tiskové kanceláře,“ a s odvoláním 

na zkušenosti z fungování rad audiovizuálních médií vyjádřil přesvědčení, „že mnohem více 

zájmy veřejnosti budou hájit občané, jejichž jména, jejichž chování během celého života, 

jejichž veřejná občanská angažovanost dává záruky, že budou dohlížet nad chodem té které 

instituce z ne úzce stranických hledisek, ale v zájmu informovanosti celé společnosti.“219 

Wagner (ČSSD) v replice odmítl Zeminovu tezi o nepolitickém sboru voleném 

Českou národní radou a apeloval na poslance, aby zapomněli na stranické půtky a uvažovali 

rozumně už proto, že budou volit sbor, jehož funkční období přesáhne jejich volební období. 

„A je v zájmu všech politických stran, nejen dnešních parlamentních stran, aby všechny tyto 

sbory fungovaly co nejdemokratičtěji,“ 220 uzavřel polemiku Jozef Wagner. 

Po uzavření rozpravy se ještě k jeho návrhu za skupinu navrhovatelů vyslovil Petr 

Koháček (ODS). S odkazem na obsah § 5 uvedl: „Dali jsme si veliký pozor na to, abychom 

vyjmenovali pokud možno všechny neslučitelnosti - funkcí v politických stranách, funkcí v 

různých státních a jiných orgánech a samozřejmě i ve vazbě na komerční činnost v oblasti, 

kterou se tisková kancelář zabývá. Proto se domnívám, že jsme udělali maximální možné 

záruky pro to, aby tento orgán, který je navrhován jako sedmičlenný, byl maximálně 

odpolitizován, aby tam byli lidé, kterým veřejnost věří a konec konců lidé, které zvolíme zase 

tímto sněmem. Sice má tady, pravda, opozice o něco méně lidí, než my, nicméně neznamená 

to, že my bychom tam mohli prosadit nějaké exponenty např. ODS nebo jiného koaličního 

partnera. To je naprosto vyloučeno. 

A dělali jsme všechno pro to, aby to vyloučeno bylo. Celá koncepce, jak jsem o ní 

mluvil ve svém úvodním slově, spočívá v tom, aby žádné masmédium nemohla ovlivnit žádná 

strana, žádné politické hnutí, bez ohledu na to, jestli je u moci nebo není, tzn. samozřejmě ani 

Občanská demokratická strana.“ 221 

                                                 
218 Jozef Wagner na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
219 Ondřej Zemina na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
220 Jozef Wagner na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
221Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
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Pro Wagnerův návrh hlasovalo 53 poslanců, 77 jich bylo proti. Ve stejnou dobu 

uvažoval o jiném způsobu ustavení kontrolního orgánu, než pro jaký se rozhodl český sněm, 

český premiér (viz 3.5).  

ČNR i v případě tiskové kanceláře rozhodla, že právo veřejnosti kontrolovat činnost 

ČTK se bude uskutečňovat prostřednictvím rady, jejíchž všech sedm členů222 volí (a 

odvolává) sám poslanecký sbor, od 1. ledna 1993 nahradila ČNR Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR (PS PČR, PS). 

Radním se může stát kandidát i opakovaně, ale zvolen může být maximálně na dvě po 

sobě jdoucí pětileté funkční období. Sněmovna, jíž je Rada ČTK ze své činnosti odpovědná, 

také určuje výši odměny, která radním za výkon veřejné funkce náleží. Odměny radním a 

náklady na činnost kontrolního orgánu se ze zákona hradí z prostředků tiskové kanceláře.  

Postavení Rady tiskové kanceláře upravují §§ 4–8, její složení § 5. Politickou 

nezávislost radních zajišťuje zákon výčtem funkcí neslučitelných se členstvím v radě, jsou 

jimi „funkce poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného 

ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků“ (odst. 1) a člen rady rovněž nesmí mít 

„funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch 

při výkonu své funkce v Radě“ (odst. 2).223 (O nejednoznačnosti či problematičnosti 

některých z těchto ustanovení viz kap. 4.) 

Odbornou nezávislost má zajistit zákaz dalších aktivit. Člen rady „nesmí být členem 

orgánů společností, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní 

zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě 

ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování“ (odst. 2).224 

Nejen člen Rady ČTK ale ani osoby jemu blízké, jak je definuje občanský zákoník, 

nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování sdělovacích prostředků, ať už by byl dán 

jejich vlastnictvím, nebo pracovněprávním vztahem.  

V rámci zákonem stanoveného rozsahu působnosti kontrolního orgánu je Radě ČTK 

svěřena pravomoc jmenovat a odvolat  generálního ředitele agentury. Tato kompetence 

náležela ve všech předchozích zákonných předlohách a platných normách výlučně výkonné 

moci. Je to klíčová role rady a její největší odpovědnost. K dalším povinnostem kontrolního 

orgánu patří, že dbá na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, schvaluje její rozpočet a 

                                                 
222 Poslanecká předloha zákona počítala s pětičlennou radou, rozšíření na sedm radních navrhly výbory a ani  
rozprava (Wagner devět) na tomto počtu už nic nezměnila. 
223 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3079. 
224 Ibid. 
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závěrečný účet a dohlíží na využití účelových dotací. Do zákona se dohled nad využitím 

účelových dotací dostal na základě pozměňovacího návrhu poslance Pavla Hirše (Liberálně 

sociální unie/LSU, Liberální strana národně sociální/LSNS, ODS). 225   

Na návrh ředitele schvaluje Rada ČTK statut agentury. Schválení statutu patřívalo 

dříve ke kompetencím výkonné moci, statut schvalovala vláda.  

Rada má rovněž pravomoc rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele nebo o 

stížnostech podaných na činnost agentury.  

Je také povinností rady předkládat Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření tiskové kanceláře. Její případné neschválení však zákon na rozdíl od zákonů o 

vysílacích médiích veřejné služby nikterak nesankcionuje.  

Model kontroly mediální organizace prostřednictvím parlamentem zvoleného orgánu 

sice nebyl na začátku 90. let ani v našich podmínkách úplně novátorský, jak ostatně 

napověděly některé dřívější úvahy o konstrukci kontrolních mechanismů, ale jeho prosazení 

do zákona včetně silné pravomoci rady jmenovat a odvolat ředitele agentury je jedním 

z nejvýraznějších kroků reprezentujících zpřetrhání vazeb mezi agenturou a státem, respektive 

mezi státem a výkonnou mocí.  

 

3.4 Finanční zdroje 

Finančními zdroji České tiskové kanceláře jsou ze zákona č. 517/1992 Sb. (§ 10)  

„příjmy z úplatného poskytování svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a 

dále příjmy z další podnikatelské činnosti“.226  

Státní orgány jsou klientem jako kterýkoliv jiný, za služby poskytované tiskovou 

agenturou platí jako každý jiný subjekt. Autoři poslanecké předlohy odmítli při její tvorbě 

myšlenku, „aby jakýkoliv ústavní nebo státní orgán měl zdarma přístup do informační sítě 

ČTK. Považujeme toto za nepřesné, ale hlavně za zneprůhlednění celé situace v nákladových 

položkách jak ČTK, tak i nepřesné výdaje ve státních orgánech, které tím, že by měly tuto 

službu zdarma, by vlastně nějakým způsobem neměly přesné výdaje, respektive měly by 

výdaje větší, než by byly uváděny. Z těchto důvodů a i z těch důvodů, že tisková kancelář by 

                                                 
225 Pavel Hirš na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
Pozn. Povinnost dohlížet na čerpání účelových dotací nebyla součástí původní poslanecké předlohy, jako kdyby 
tehdy poslanci tušili, že tuto pravomoc po třech letech nebude moci rada naplňovat, že nebude na co dohlížet, 
když ČTK od r. 1996 přestane dotace čerpat.   
226 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3080. 
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samozřejmě musela tuto činnost platit a platit způsobem, který by vlastně vytvářel něco, co 

bychom nazývali bezplatné služby, ale zároveň všichni víme, že všechno něco stojí.“227 

Paragraf 10 také připouští, že agentura „může dostat účelovou dotaci ze státního 

rozpočtu České republiky, která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.“228   

Na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu nedisponuje ČTK, vzhledem ke 

svému dominantně zprostředkovanému vztahu k veřejnosti, žádnými koncesionářskými 

poplatky. 

Tabulka č. 1 názorně ukazuje proces zpřetrhání vazeb tiskové agentury na stát, slovy 

Jakubowicze „odpoutání se od starých pořádků“.  

 Zákon  č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři byl tím dokumentem, který jí to umožnil. 

 

Tabulka č. 1 

 

Vztah ČTK a státu 
zákon  
č. 123/1965 
Sb. 

zákon 
č. 310/1991 
Sb.   

zákon  
č. 517/1992 
Sb. 

Agenturu zřizuje stát zvláštním zákonem ano ano ano 

Agentura je v zákoně definována jako 
zpravodajský orgán státu, resp. tisková agentura 
státu 
 

ano ano ne 

Mezi její úkoly patří distribuce oficiálních 
prohlášení státních orgánů a ústavních činitelů 
 

ano ano ne 

Ústředního/generálního ředitele jmenuje a 
odvolává vláda 
 

ano ano ne 

Statut agentury schvaluje vláda 
 

ano ano ne 

Rozpočet agentury je součástí státního rozpočtu ano* ano*  ne 

        

  * nebylo přímo obsaženo v zákoně  

 

 

 

 

                                                 
227 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
228 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3080. 
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3.5 ČNR přijala návrh zákona o ČTK, vládla ho zásadně odmítla  

Mimořádné okolnosti vzniku zákona souvisely primárně s akutní potřebou přijmout 

ještě před rozpadem federálního Československa normu umožňující zřízení právního 

subjektu, na který by mohl být převeden majetek Československé tiskové kanceláře na území 

České republiky. 

Na rozdíl od situace na Slovensku, kde poslanci Slovenské národní rady už čtyři 

měsíce po nabytí účinnosti zákona  č. 310/1991 Sb., v souladu s ním a v souladu se zákonem  

č. 136/1991 Sb. o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných 

informačních prostředků rozhodli o zřízení Československé tiskové kanceláře Slovenské 

republiky,229 v Česku národní agentura stále ještě neexistovala. Tuto skutečnost ostatně 

uváděl jako klíčovou  poslanec Petr Koháček (ODS), když na schůzi ČNR předložení návrhu 

zákona odůvodňoval:   

„V zákoně č. 136/1991 Sb., který přijalo Federální shromáždění, se v § 4 říká: 

„Československý rozhlas, Československá televize a Československá tisková kancelář 

provedou do tří měsíců ode dne zřízení Českého rozhlasu, České televize a Slovenského 

rozhlasu a Slovenské televize a Československé tiskové kanceláře České republiky a 

Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky rozdělení a převod majetku a 

vypořádání jiných právních poměrů majetkové povahy.“  

Bohužel se nám nepodařilo od tohoto zákona, který vstoupil v platnost v dubnu 

loňského roku, zřídit Československou tiskovou kancelář v České republice a vzhledem 

k tomu, že slovenská strana zákonem č. 81/1992 Tiskovou kancelář Slovenské republiky 

zřídila, je potřeba, abychom tento subjekt s působením na území České republiky zřídili i 

my.“230 

Nelze nepřipomenout, že už při první novelizaci předlistopadové agenturní normy 

v roce 1991 bylo prvořadým úkolem vyřešit společenské zadání – vyhovět emancipačnímu 

úsilí SR, odstranit asymetrický model vnitřního uspořádání celostátní agentury a nastavit 

podmínky pro rovnoprávné republikové agentury. Po roce určoval tempo příprav mediální 

legislativy blížící se konec společného státu a přípravy na dělení federace. A jelikož 

předpokladem majetkové a právní delimitace byla existence české tiskové agentury, bylo její 

zřízení hlavním důvodem pro předložení zákona České národní radě a až jako další důvod 

                                                 
 
229 Zákon č. 81 Slovenskej národnej rady z 30. januára 1992  o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej 
republiky. Zákon nabyl účinnosti 1. 4. 1992.  
230 Petr Koháček na 5. schůzi ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
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byla uváděna snaha České republiky odstátnit sdělovací prostředky a učinit je nezávislé na 

výkonné moci. 

Zákon o České tiskové kanceláři vznikal později, až na podzim 1992, pod  velkým 

časovým tlakem, nebyl řádně připraven a nebyl ani řádně projednán politickou reprezentací.  

Spěch dokládá i zkrácení lhůt při jeho projednávání. 

Poslanci ČNR rozhodli usnesením, aby návrh na vydání zákona o Tiskové kanceláři 

České republiky byl výjimečně projednán „ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl 

rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 11 dní.“231 

Poslanci normu stačili i ve značně zkrácené lhůtě projednat, přijali ji ale bez souhlasu 

vlády. 21. října, ve stejný den, kdy Česká národní rada rozhodla (poměrem hlasů 105 pro, 11 

proti a 43 zákonodárců se zdrželo) o přijetí nového zákona,232 projednávala jeho návrh první 

vláda premiéra Václava Klause (1992–1996).  Koaliční kabinet ODS, KDS, ODA a KDU-

ČSL, v němž nejsilnější koaliční stranou byla ODS,233 k ní zaujal odmítavé stanovisko. 

V usnesení se praví, že „vláda České republiky na svém zasedání dne 21. října 1992 

projednala poslanecký návrh zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky 

a vyslovila s ním zásadní nesouhlas.“ 234 (Zásadní nesouhlas je v textu graficky zvýrazněn, 

napsán proloženě – pozn. aut.) 

Vláda v témže usnesení odmítla koncepci, „podle níž by Tisková kancelář České 

republiky měla být již od počátku zřízena jako nestátní právnická osoba, která hospodaří 

s vlastním majetkem a na jejíž činnost nemá stát vliv.  

Naproti tomu vláda neodmítá, aby tisková kancelář ČR byla postupně privatizována. 

(...) V nejbližší době vypracuje a České národní radě předloží vládní návrh zákona o zřízení 

Tiskové kanceláře České republiky,“ dal kabinet v usnesení najevo odhodlání spolupracovat 

s ČNR na legislativním dořešení formy existence národní agentury. Příležitost k tomu už ale 

nedostal.  

                                                 
231 Předsednictvo ČNR dne 8. října 1992 svým usnesením č. 140 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR 
č. 135/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady přijetí usnesení o výjimečném zkrácení lhůty. 
 [cit. 2011-08-25]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0066_00.htm 
232 Stenoprotokol 5. schůze ČNR 21. října 1992. [cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/005schuz/s005006.htm  
233 ODS měla ve vládě 10 ministrů oproti devíti ministrům koaličních partnerů, v Poslanecké sněmovně PČR 
disponovala koalice 105 mandáty. ODS vyhrála v r. 1992 parlamentní volby v koalici s KDS  ziskem 29,73 % 
hlasů (64 mandátů), v roce 1995 se ODS a KDS sloučily. 
Podrobněji viz RYJÁČEK, Jan. Vnitropolitický vývoj České republiky po roce 1992. In HEISS, Gernot, 
KRÁLOVÁ, Kateřina, PEŠEK, Jiří a RATHKOLB, Oliver (eds.). Česko a Rakousko po konci studené války. 
Různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová-albis international, 2008, s. 41–60. 
 ISBN 978-80-86971-95-7.  
234 Viz Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 1992 č. 597 + P k návrhu zákona České národní rady o 
Tiskové kanceláři České republiky (tisk ČNR č. 63). [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/090839E97B688546C12571B6006F7154 
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Skutečnost, že poslanci schválili zákon o ČTK, aniž počkali  na stanovisko vlády, 

označil český premiér Václav Klaus za nekolegiální: „S politováním musím říci, že cítíme 

jistou nekolegialitu České národní rady.“235   

Legislativní návrh vlády měl vycházet ze tří zásad: 

– agentura je svou povahou státní institucí, podřízenou příslušnému státnímu orgánu ČR, 
– v rámci agentury se zřizuje orgán, který je zárukou nestrannosti jejího působení 

v oblastech, v nichž je nebezpečí prosazování monopolního vlivu státu; má práva, jež mu 
umožní prosadit svůj názor, členové tohoto orgánu jsou jmenování paritně všemi 
zúčastněnými institucemi a stranami, kterých se činnost agentury týká;236  

– agentura hospodaří s majetkem státu, nakládání s ním však musí odpovídat nestrannosti 
této instituce. 

 
Vláda měla výhrady k pojmu veřejně právní instituce,237 který není zakotven v českém 

právním řádu, byla by proto doporučila, aby ČTK zůstala státním majetkem. Měla rovněž 

výhradu k důvodové zprávě kvůli absenci zhodnocení hospodářského a finančního dosahu 

navrhované úpravy, a konstatovala proto v této souvislosti, že neodpovídá jednacímu řádu 

České národní rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 Vyjádření Václava Klause na tiskové konferenci při zasedání vlády – viz Klaus: Postup ČNR ohledně ČTK 
byl vůči vládě nekolegiální. ČTK. 21. 10. 1992. [cit. 2011-08-25]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
236 V bodě 2 není zcela zřejmé, je-li zamýšlen uvnitř agentury řídící, či kontrolní orgán a paritní zastoupení všech  
připouští interpretaci širokého zastoupení médií, politických stran, státní správy, hospodářského sektoru, tzn. 
všech odběratelů. Jak vyplývá z citované agenturní zprávy (pozn. 235) odkazující na tiskovou konferenci 
ministerského předsedy, mohlo jít o konstrukci rady: „...aby Rada ČTK byla složena na paritním principu z lidí 
jmenovaných vládou, parlamentem apod.“  
237 Vyjádření Václava Klause na tiskové konferenci při zasedání vlády – viz Klaus: Postup ČNR ohledně ČTK 
byl vůči vládě nekolegiální. ČTK. 21. 10. 1992. [cit. 2011-08-25]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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4. 1993: Volba první Rady ČTK ukázala na slabiny zákona  

Právo veřejnosti238 na kontrolu činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře se uskutečňuje 

prostřednictvím Rady ČTK, jejíž složení a pravomoci upravují §§ 4–8 zákona č. 517/1992 Sb. 

V porovnání s jinými středoevropskými a východoevropskými agenturami v bývalých 

socialistických zemích239 byl krok českých zákonodárců, kteří už na počátku 90. let přijetím 

nové národní normy rozhodli o přesunu kompetencí z výkonné moci (vlády) na parlamentem 

volený orgán, nejzřetelnějším odpoutáním se od minulosti, od dřívějších pořádků.  

Vnímali ho tak a oceňovali i v zahraničí. Terhi Rantanenová, která se věnuje transformačním 

procesům ve středoevropském regionu, ocenila rychlost a radikálnost legislativních změn 

v České republice i míru autonomie, kterou ČTK získala na státu.240  

Kapitola připomene: 

• jak se volila první Rada ČTK (4.1.), 

• jak na její vznik reagovala média (4.2)  

• jak se volí kontrolní mechanismy v sousedním zahraničí (4.3) 

• a poukáže na problematičnost některých ustanovení definujících konstrukci 

kontrolního orgánu a rozsah jeho pravomocí (4.4). 

Složení mediálních rad a výkon jejich pravomocí jsou obecně vnímány jako klíčové pro 

nezávislé působení médií. Reprezentují totiž v rámci nastavených zákonných podmínek 

upravujících působnost médií veřejné služby skutečně poslední vazbu, poslední pojítko 

s politickou sférou a vzhledem k pravomoci rad jmenovat a odvolat ředitele představují i 

hypotetické riziko uplatnění politického vlivu na práci tiskové agentury či jiného média 

veřejné služby.  

Právě proto se v minulosti čas od času staly rady terčem kritiky, přitahovaly zájem 

médií, odborné a v některých případech i široké laické veřejnosti.241 V mnohem větší míře to 

platí pro Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, což se logicky odvíjí od role a vlivu 

audiovizuálního a rozhlasového média v mediální komunikaci. Na práci tiskových agentur 

vzhledem k její zprostředkovatelské pozici veřejnost tolik nedohlédne, slovy Hansjoachima 

                                                 
238 Výraz veřejnost je v tomto případě v zákoně použit podruhé a naposledy. 
239 Agentura TK SR/TASR byla v 90. letech státem kontrolovanou agenturou s vazbou na vládu, PAP rovněž 
s vazbou na vládu, MTI a BTA s vazbou na parlament. 
240 RANTANEN, Terhi. From Communism to Capitalism. In BOYD-BARETT, Oliver, RANTANEN, Terhi. 
The Globalization of News. London: SAGE, 1998. ISBN 0761953868. ISBN 0761953876. 
241 Tak tomu bylo na přelomu let 2000/01 v souvislosti s tzv. krizí v České televizi. Na protesty veřejnosti 
reagoval Parlament ČR a 23. ledna ve stavu legislativní nouze projednal zákon č. 39/2001 Sb. novelizující zákon  
č. 483/1991 Sb. o České televizi. Změny se týkaly právě kontrolního orgánu, např. způsobu nominace kandidátů.  
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Hőhneho242 se práce tiskových zpravodajských agentur odehrává nepozorována veřejností 

v pozadí (ve stínu) mediálního cirkusu.   

Přesto, nebo právě proto, je pojednání o Radě ČTK opodstatněné a aktuální minimálně 

ze dvou důvodů.  

Tím prvním je skutečnost, že zákon o ČTK nebyl na rozdíl od zákonů o ČRo a ČT 

v průběhu celých 90. let (ani v první dekádě nového tisíciletí a ani dosud) ani jednou 

novelizován, a jeho původní znění proto trpí neduhy, které už byly v případě vysílacích médií 

odstraněny či napraveny (např. neúplnost výčtu funkcí inkompatibilních s členstvím 

v kontrolním orgánu).  

Druhým důvodem je pak postavení ČTK dané specifickou pozicí tiskové agentury 

v mediálním systému, jejím vztahem k ostatním médiím, jejím vztahem k veřejnosti, převážně 

nepřímým a jinými médii zprostředkovaným, a rovněž odlišným způsobem financování (bez 

koncesionářských poplatků). 

 

4.1 Jak se volila první Rada ČTK 

Podle § 12 odst. 3 zákona č. 517/1992 Sb. měla členy Rady tiskové kanceláře243 zvolit 

ČNR nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti zákona (od 15. listopadu 1992). Poslanecká 

sněmovna lhůtu nedodržela, termín vypršel 13. února 1993. 

Jisté rozpaky v novinářské obci budila už sama ustanovení zákona týkající se 

kontrolního orgánu a nominace kandidátů. Volbu první Rady ČTK ještě před termínem jejího 

konání medializovaly např. deníky Rudé právo a Mladá fronta Dnes.  

Rudé právo zaujalo téma odměňování a kompetentnosti kandidátů navržených za 

členy Rady ČTK i vyjádření prozatímního ředitele Tomáše Kopřivy, podle něhož „v žádném 

případě členové rady nemusejí být, ba ani by být neměli, profesionálními novináři či 

manažery spojenými se sdělovacími prostředky,“ 244 aby se nedostali do střetu zájmů. Pravý 

opak, zastoupení novinářů z řad odběratelů i z agenturních zaměstnanců vyžaduje v orgánech 

francouzské agentury zákon o statutu AFP245 a dnes zčásti i zákon o TASR (viz 4.3).  

                                                 
242 HŐHNE, Hansjoachim: Report űber Nachrichtenagenturen. Neue Medien geben neue Impulse. Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 1984. ISBN 3-7890-0988-1. 
243 Název Rada tiskové kanceláře (dále jen „Rada“) užívá zákon, v práci dále jen Rada ČTK či rada (v analogii 
k Radě ČT či Radě ČRo). 
244 ADAMI ČKOVÁ, Naďa a KŐNIGOVÁ, Marie. Četka bude mít dohlížitele. Rudé právo. 10. 2. 1993, roč. 3, 
 č. 33, s. 2. 
245 Kontrolní funkci, částečně srovnatelnou s Radou ČTK, plní v případě AFP zákonem zřízená nejvyšší rada 
(dohlíží na dodržování stanovených pravidel), některé funkce plní i správní rada (jmenuje a odvolává ředitele 
agentury, vyhotovuje výroční zprávy). Kvalifikační předpoklady jsou dány zákonem o statutu AFP z r. 1957 
konkrétní skladbou  jednotlivých orgánů. Např. v osmičlenné nejvyšší radě patří polovina míst zástupcům médií 
(dva jsou zástupci ředitelů vydavatelství denního tisku, jeden profesionální novinář a jeden zástupce rozhlasu a 
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Parlamentní zpravodajky deníku Naďa Adamičková a Marie Kőnigová se v příspěvku 

publikovaném pod titulkem Četka bude mít dohlížitele a s podtitulkem Za člena Rady pro 

ČTK navržen mj. bývalý předseda KAN Bohdan Dvořák soustředily ještě na problematičnost 

odměňování radních. Poukázaly na to, že činnost kontrolního orgánu, kterou odhadem 

vyčíslily na 35 tisíc korun měsíčně, „bude ČTK muset hradit z vlastních mzdových 

prostředků. Vzhledem k tomu, že činnost ČTK je financována odběrateli – sdělovacími 

prostředky – budou vlastně odběratelé platit ze svých peněz státní dohlížitele, na jejichž výběr 

však nemají mít žádný vliv.“246 

Otázku, zda ČTK potřebuje radu, si také ještě před její volbou položil Jiří Bigas a na 

názorové stránce deníku Mladá fronta Dnes si na ni hned v titulku odpověděl: Když ano, pak 

v jiném složení. 

„Oficiálně je smyslem činnosti Rady pro ČTK její kontrola veřejností. Veřejnost však 

samozřejmě o agentuře mnoho neví. Totéž lze ovšem říci o kandidátech na post členů Rady 

pro ČTK. Znamená to, že do agentury mohou vnést jen laický pohled, kterým jí nijak 

neprospějí, anebo stranické názory svých volitelů. Doba, kdy u nás rozhodovali neodborníci, 

měla odložením komunistů k ledu skončit. Zdá se však, že neskončila.  

Pokud by měla mít agentura Radu jako mozkový trust, pak by v ní museli být lidé, 

kteří o získávání informací, jejich zpracování a cestě ke čtenáři něco vědí. Prakticky žádný 

z kandidátů takové znalosti nemá. Proto jim nezbude nic jiného než prosazovat představy 

stran, které je do Rady prosadí, což nemůže nestranné agentuře nijak prospět.  Zatímco 

u novin by bylo možné se zavřenýma očima jejich stranickost akceptovat, u agentury nic 

takového nelze připustit. Jako by samo o sobě nestačilo, že pro ČTK ještě neskončila éra 

stranických ředitelů,“  247 uzavřel svůj k Radě ČTK kritický text Jiří Bigas narážkou na 

Tomáše Kopřivu. 

Celkem bylo kandidátů na členství v radě navrženo třicet, šest se jich ale vůbec 

nedostavilo do Poslanecké sněmovny na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

                                                                                                                                                         
televize), v šestnáctičlenné správní radě dokonce tři čtvrtiny – 12 (osm je zástupců vydavatelství denního tisku, 
dva členové zastupují rozhlas a televizi a dva členové zaměstnance agentury, jeden musí být profesionální 
novinář a druhý zastupuje ostatní zaměstnance agentury). Podrobněji TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce 
kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In 
KŐPPLOVÁ, Barbara a CEBE, Jan (eds.). Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Příspěvky 
z odborného semináře konaného ve dnech 6.–7. 11. 2006. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 95–101. 
ISBN 80-86732-98-3. 
246 ADAMI ČKOVÁ, Naďa a KŐNIGOVÁ, Marie. Četka bude mít dohlížitele. Rudé právo. 10. 2. 1993, roč. 3, 
 č. 33, s. 2. 
247   BIGAS, Jiří. Potřebuje ČTK Radu? Když ano, pak v jiném složení. Mladá fronta Dnes. 16. 2. 1993, roč. 4, 
č. 38, s. 6.  
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tělovýchovu, čímž nesplnili jednu z podmínek stanovených pro kandidaturu. Uchazeči se měli 

na výboru osobně představit.  

Zda kandidáti splňují zákonné podmínky, posuzoval právě tento sněmovní výbor, 

jehož předsedou byl František Kozel (ODS). V usnesení k přípravě volby členů Rady ČTK 

výbor jmenovitě v pěti případech konstatoval, že někteří kandidáti zastávají funkce v politické 

straně, např. člen výkonné rady ODS, či vyvíjejí aktivity ve prospěch strany či hnutí.248 Šlo 

o tiskové tajemníky, mluvčí či pracovníky tiskového oddělení ODS, Zemědělské strany a 

Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (HSDMS). Obojí – 

funkci ve straně či hnutí a působení ve prospěch strany či hnutí zákon v § 5 zakazuje. Žádný 

z těchto kandidátů se nakonec členem rady nestal. 

Jednotliví zákonodárci dávali v den zasedání sněmovního výboru najevo i rozpaky nad 

úrovní některých kandidátů. Předseda výboru František Kozel (ODS) se vyjádřil, že by si 

z dvacítky kandidátů sedm nevybral a že rozhodně nepočítá se zvolením všech členů rady 

v první volbě.249 Poslanec Pavel Hirš (NLK), jeden z těch, kteří se podáním pozměňovacích 

návrhů aktivně podíleli na konečném znění zákona o ČTK, novinářům řekl, že „úroveň 

kandidátů ho vesměs děsí,“250 a Jiřina Pavlíková, poslankyně ODS, která byla zpravodajkou 

při projednávání návrhu zákona o ČTK a do Rady ČTK sama navrhla herce Jiřího Kodeta, se 

vyjádřila, že by zřejmě sedm členů z kandidátů vybrala, „i když určitě nemají šanci ti, kteří 

svůj vztah k agentuře charakterizovali tím, že od mala hodně četli.“251 Zjevně mínila 

kandidáta Emila Konopáska (HSDMS), který dle jiného medializovaného výroku dokládal 

svou kvalifikovanost pro práci v kontrolním orgánu, svůj vztah k agentuře a sdělovacím 

prostředkům tím, že „od mala čte hodně noviny.“252 

Přestože zákon o ČTK nestanovil pro členství v radě žádné požadavky na vzdělání, 

odbornost  či oborovou praxi,  herec Jiří Kodet, na jedné straně velmi potěšen nominací, sám 

o sobě při slyšení kandidátů zapochyboval: „... avšak nejsem si jist, že jsem pro tuto činnost 

ten pravý, že takové problematice rozumím natolik, abych byl co platný...“. Jiří Kodet se dál 

                                                 
248 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 11/1993 ze dne 17. 2. 1993. 
249 F. Kozel si z 22 kandidátů do rady ČTK sedm nevybere. ČTK. 17. 2. 1993. [cit. 2011-08-25].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
252 Slyšení kandidátů na členy Rady tiskové kanceláře. ČTK. 10. 2. 1993. [cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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poslancům svěřil, že telegram s pozváním, který přišel na vrátnici Národního divadla, 

původně považoval za vtip, neboť „například pan Kaiser mívá takové nápady.“253 

O jisté skepsi zaznívající přímo z poslaneckých řad svědčí také vystoupení Vítězslava 

Valacha (NLK). Ten 24. února, v den volby, navrhl Poslanecké sněmovně, aby vlastní volbě 

členů Rady ČTK předřadila jednání poslaneckých klubů a politického grémia a aby dokonce 

zvážila možnost novely zákona o ČTK v tom smyslu, že by generálního ředitele místo radních 

mohli volit přímo sami poslanci a kontrolu nad prací agentury by mohla vykonávat buď stálá 

komise pro sdělovací prostředky, nebo příslušný parlamentní výbor. Jedním z motivů jeho 

návrhu byla způsobilost kandidujících do rady ČTK, kterou zpochybnil. 

„Poznatky ze slyšení jednotlivých kandidátů nikterak nesvědčí o jejich mimořádné 

způsobilosti pro výkon této funkce, přesto Rada tiskové kanceláře má ... výrazné pravomoci, 

vyplývající zejména z § 8 zákona č. 517/1992 Sb., a s ohledem právě na způsobilost 

kandidátů je na místě otázka, zda zvolení členové jsou s to svých povinností dostát.“ 254 

„Jestliže se mnozí z nich často vyjadřovali v tom smyslu, že prakticky nemají hlubší 

znalosti v oboru sdělovacích prostředků, těžko mohou dbát na důsledné plnění poslání tiskové 

kanceláře,“255 argumentoval. S návrhem na přerušení projednávaného bodu ale neuspěl. 

Poslanecká sněmovna volila a na první pokus zvolila Radu ČTK nekompletní. V tajné 

volbě prošlo na 6. schůzi dolní komory 24. února 1993 do sedmičlenné rady z 24 kandidátů 

prvních pět členů: Zdeňka Hůlová (nominace ODA), Jiří Ješ (nominace ODS), Josef 

Vohryzek (nominace LB), Přemysl Wiesner (nominace KDU-ČSL) a Zdeněk Zukal 

(nominace ODS).  

Pro druhé kolo volby musely být podány nové návrhy. O měsíc později 25. března se 

zbývajícími dvěma členy rady stali Milan Buben (nominace KDS) a Marie Hůlková 

(nominace KDU-ČSL). Činnost zahájila Rada ČTK 15. dubna 1993 a jejím prvním předsedou 

se  27. dubna 1993 stal Přemysl Wiesner.256  

                                                 
253 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se 
zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In: KŐPPLOVÁ, Barbara a CEBE, Jan (eds.). Postavení médií 
v české společnosti a v Evropské unii. Příspěvky z odborného semináře konaného ve dnech 6.–7. 11. 2006. 
Praha: Matfyzpress, 2006, s. 95–101. ISBN 80-86732-98-3. 
254 Vítězslav Valach na 6. schůzi PS 24. 2. 1993. [cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z:  http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/006schuz/s006007.htm#r2   
255 Ibid. 
256 Při hlasování v dolní komoře parlamentu při první volbě neprošli např.: Bohdan Dvořák, bývalý předseda 
KAN, pracovník regionálního odboru ministerstva státní kontroly a člen ODS, herec Jiří Kodet, navržený ODS, 
režisér Igor Chaun, navržený ODS, Miroslav Sychra, fotograf a výtvarník, bývalý poslanec FS za ODS. Zvolen 
nebyl ani Jan Urban, publicista, nominovaný ČSSD. Neúspěšní byli například také Josef Krejsa, bývalý poslanec 
FS za Sdružení pro republiku-Republikánskou stranu Československa (SPR-RSČ) a Martin Smetana, zástupce 
šéfredaktora týdeníku Republika, oba nominovaní SPR-RSČ, Vladimír Kolaja, tiskový mluvčí Zemědělské 
strany, či Emil Konopásek (HSDMS).  
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4.2  Reakce médií na vznik kontrolního orgánu  

V den únorové volby zjišťovala ČTK,257 jaký názor mají  na ustavení kontrolního 

orgánu vedoucí pracovníci českých médií, vysílacích i tištěných, a oslovila také prozatímního 

ředitele ČTK Tomáše Kopřivu. 

Tomáš Kopřiva existenci rady neodmítl a vyloučil možnost přímého ovlivňování 

agenturního zpravodajství politickými stranami: „Členové rady jsou voleni poslanci, kteří 

jsou zástupci politických stran. Nejde tedy o kandidáty politických stran, nýbrž o kandidáty, 

které navrhli konkrétní poslanci, kteří jsou členy politických stran.“ 

Existenci rady neodmítl ani  šéfredaktor hlavní redakce zpravodajství a publicistiky 

Českého rozhlasu Zbyněk Honys, podle něhož „není proti logice i zvyklostem, že 

v kontrolním orgánu veřejnoprávní instituce mají mimo jiné zastoupení i politické strany.“ 

Šéfredaktor redakce zpravodajství České televize Petr Studenovský se vyjádřil, že 

smysl činnosti Rady pro ČTK zatím nechápe. Uvedl, že nezná její možnosti a rozsah 

pravomocí, a proto vznik rady nemůže blíže komentovat. 

Mediální odběratelé agenturního servisu, z nichž někteří dali již v době příprav první 

volby Rady ČTK najevo výhrady k samotné právní konstrukci kontrolního orgánu, reagovali 

na akt samotný většinově s jistými rozpaky, rezervovaně a někteří až odmítavě. 

Negativní postoj k ustavení kontrolního orgánu zaujali šéfredaktoři nejvýznamnějších 

deníků Mladé fronty Dnes, Rudého práva, Lidové demokracie, Lidových novin, 

Hospodářských novin a nejčtenějšího deníku Blesk. 

Šéfredaktor MF Dnes Libor Ševčík uvedl, že by proti Radě ČTK neměl námitek, 

kdyby byla složena z odborníků a tvořila jakýsi mozkový trust. „Hrubě se mi ale nelíbí, aby z 

našich nemalých poplatků pobírali své honoráře lidé, kteří jsou navrhováni politickými 

stranami bez ohledu na profesní zdatnost.“ 

Podle šéfredaktora Rudého práva Zdeňka Porybného má v tržní ekonomice 

„rozhodovat o úspěchu, dobré produkci firmy, jakož i hodnotit kvalitu produkce, zákazník“. 

Ani jemu se nelíbilo odměňování radních z prostředků tiskové kanceláře, potažmo z úhrad 

klientů za agenturní servisy a služby. „Placení státních dohlížitelů z peněz, které my jako 

odběratelé zpravodajství ČTK platíme, považuji za zvůli,“ uvedl Porybný. 

                                                 
257  Noviny jsou proti Radě ČTK, připravují konkurenční agenturu. ČTK. 24. 2. 1993. [cit. 2011-08-25]. 
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/   
Z tohoto zdroje jsou převzaty i ostatní citace v 2.4, pokud není uvedeno jinak. 
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Šéfredaktor nejprodávanějšího deníku Blesk a zároveň předseda Unie vydavatelů 

denního tisku (UVDT) Petr Schönfeld byl toho názoru, že by žádná rada neměla existovat.  

„V žádném případě nebudeme platit za zpravodajský servis, který bude filtrován radou 

tvořenou zástupci partajních sekretariátů,“ reagoval a za absurdní označil možnost, že by 

odběratelé servisu ČTK částí svých poplatků platili honoráře členů rady.  

Nejhmatatelnějším výrazem odmítavého postoje k Radě ČTK, vnímané jako orgán 

politického dohledu, bylo rozhodnutí Unie vydavatelů denního tisku vypsat výběrové řízení 

na založení a provozování konkurenční národní České tiskové agentury (ČTA).258 

Že si zákazníci mohou „založit agenturu sami, bez rady a politických zásahů, 

jmenování ředitele s politickou příslušností odpovídající výsledku voleb,“ uváděl ve své 

reakci na zvolení prvních radních rovněž šéfredaktor MF Dnes Libor Ševčík. 

Podle šéfredaktora Lidových novin Tomáše Smetánky by hlavním korektivem činnosti 

ČTK měli být sami odběratelé agenturního servisu, tedy sdělovací prostředky.  

Šéfredaktor Hospodářských novin Jiří Sekera nepovažoval ustavení Rady pro ČTK za 

šťastné a funkční řešení, které by mohlo podstatně ovlivnit kvalitu práce zpravodajské 

agentury.  

Rovněž odborná veřejnost kladla otázku, proč je vlastně u takové instituce, o jejíž 

veřejnoprávnosti by bylo možno důvodně pochybovat, zřízen orgán, jímž se uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, a „zda místo parlamentem navolených sedmi laiků 

by neměla mít ČTK spíše pořádnou správní radu, případně nějaký dozorčí orgán, jak se na 

správnou obchodní společnost sluší a patří.“  259 

V některých reakcích zazněla také připomínka provizorního statutu agentury. Zástupce 

šéfredaktora Českého deníku Martin Schmarcz považoval volení kandidátů do Rady ČTK 

parlamentem jen jako důsledek absurdního postavení ČTK: „Jestliže ČTK stále ještě zůstává 

monopolní neprivátní agenturou, je pochopitelné, že jednotlivé parlamentní strany využijí 

                                                 
258 ČTA skutečně vznikla, ale z původního záměru mediálně spoluvlastněné agentury (i členy UVDT) zůstal jen 
jediný akcionář z mediální scény – 1.  zemská, vydavatel Zemských novin. O genezi projektu od existence 
agentury Arteria, jejíž pracovníci uspěli ve výběrovém řízení s projektem České tiskové agentury (ČTA), která 
na českém zpravodajském trhu působila v letech 1995–96, až po její pokračování v podobě ČTI, ČIS (1996–97) 
viz např. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Od Východoevropské informační agentury k České tiskové společnosti. In: 
Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997 (s. 91–104), TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Od VIA k ČTA (Alternativní 
zdroje agenturních informací v České republice). KMIT, 1995, č. 6, s. 33–35. ČTA se věnují i kvalifikační práce, 
např. VOSÁTKOVÁ, Nicole a SOUČEK, Jiří. ČTA – Česká tisková agentura, a.s. a rozpad monopolu ČTK 
v oblasti poskytování zpravodajství. Praha, 1996. Diplomová práce. Fakulta sociálních věd Univerzity 
Karlovy.Vedoucí diplomové práce Ludmila Trunečková. 
259 ŠMÍD, Milan. Příliš mnoho rad a co s nimi aneb Dobrá rada nad zlato. Rozhlasová práce. 1993, roč. 17, č. 2, 
s. 52–53. 



 91 

práva daného jim zákonem, aby navrhly své kandidáty. Řešení vidíme ve zprivatizování 

agentury, v rozbití jejího monopolu, který je pravou příčinou zájmu politických stran.“ 

Šéfredaktor Telegrafu Ivan Bednář poukázal na nutnost vyjasnit si, zda ČTK bude v 

budoucnosti státní, nebo soukromou agenturou. „Pokud by se předpokládalo, že ČTK bude 

státní agenturou, existence rady by byla logická. V případě zprivatizování ČTK však důvod ke 

vzniku rady nevidím,“ odpověděl. 

Podle šéfredaktora Lidové demokracie Ivana Červenky by bylo rozumnější, pokud 

ČTK vůbec nějakou radu potřebuje, „aby se jejími členy stali ti, kdo produkci tiskové 

agentury odebírají a šíří dále, tedy zástupci sdělovacích prostředků,“ řekl ČTK. Vyslovil se 

pro rychlou privatizaci ČTK.  

 

4.3 Jak se volí agenturní kontrolní orgány (případně ředitelé) v sousedním zahraničí  

Právě takový model, kdy agenturu vlastní mediální odběratelé, vydavatelé 

periodického tisku či provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, je běžný 

v západoevropských zemích. V tzv. starých zemích EU byl a je dokonce převažující 

formou.260 V těchto případech volí kontrolní orgány zpravidla shromáždění vlastníků. 

Příkladem tiskové agentury ve vlastnictví médií jsou také německá DPA i rakouská APA. 

Podle stanov společnosti Deutsche Presse-Agentur z  r. 1991 je jejím kontrolním 

orgánem dvanáctičlenná dozorčí rada, kterou volbou jmenuje shromáždění společníků. 

Dozorčí rada jmenuje a odvolává šéfredaktora, který je odpovědný pouze této radě (§ 11). Její 

další úkoly formuluje § 14. „Dozorčí rada bdí v každém ohledu nad vedením podniku a nad 

provozem podniku včetně redakce ...“ a „prověřuje roční uzávěrku a zprávu o stavu předkládá 

shromáždění společníků.“ 261 

Také v případě Austria Presse Agentur je podle stanov společnosti z r. 1993 

kontrolním orgánem dozorčí rada, jejíchž šest až osm členů volí valná hromada. Počet členů 

může být i vyšší, stanovy totiž do uvedeného počtu nezapočítávají členy dozorčí rady vyslané 

závodní radou podle zákoníku práce (§ 23 odst. 1). Stanovy APA rovněž vyžadují souhlas 

s usneseními představenstva, také jmenování šéfredaktora se uskutečňuje z rozhodnutí 

představenstva a vyžaduje se souhlas dozorčí rady (§ 29). 262   

                                                 
260 Např. v Belgii Belga, v Dánsku Ritzau, Finsku FNB/STT, Itálii ANSA, Německu DPA, Rakousku APA, ve 
Švédsku TT, ve Velké Británi PA. Mimo EU např. v Norsku NTB či ve Švýcarsku SDA/ATS. 
261 Stanovy DPA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text).  
s. 56–61. 
262 Stanovy APA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text).  
s. 23–39. 
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Podle zákona o PAP z r. 1997 má sice agentura veřejnoprávní charakter, ale se silnou vazbou 

na výkonnou moc. Podle čl. 3 bylo úkolem ministra financí přeměnit PAP v akciovou 

společnost ministerstva financí s tím, že po konzultaci s předsedou vlády bude jmenovat členy 

první dozorčí rady a prvního představenstva (čl. 15). 263  

Na Slovensku, kde agentura TK SR/TASR, jako jedna z nástupnických agentur 

československé ČSTK, byla v 90. letech (až do konce roku 2008) agenturou státní (zákon č. 

81/1992 Sb.), s podřízeností a odpovědností vůči výkonné moci, se samostatnou kapitolou ve 

státním rozpočtu,  kde generálního ředitele agentury jmenovala a odvolávala vláda, se po 

změně kabinetu měnívalo také obsazení funkce ředitele tiskové agentury.264  

Nejvýraznější změna v regionu týkající se vzniku agenturního kontrolního orgánu  se sice 

odehrála až za hranicí sledovaných 90. let, ale je natolik zajímavá, že za zmínku výjimečně 

stojí. Do střední Evropy, do prostoru, kde ředitele tiskové agentury do té doby buď jmenovala 

vláda (ČTK/ČSTK, TK SR/TASR, v případě MTI prezident na návrh předsedy vlády), 

parlament (ČTK), resp. orgán voleným parlamentem (ČTK), nebo si ho volí sami vlastníci 

agentury (DPA, APA) se prosadil netradiční model. Nový zákon o TASR č. 385/2008 Sb., 

který platí od 1. ledna 2009, je v případě konstrukce kontrolního orgánu kombinací dvou 

modelů (tzv. delegačního a volebního) a pro ČTK, resp. Poslaneckou sněmovnu PČR by mohl 

být inspirací.  

Zákon (§ 9 odst. 1) přesně stanoví profesní složení správní rady, orgánu, který nově kromě 

jiných kompetencí jmenuje a odvolává generálního ředitele agentury. Rada je složená z 

„odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a 

odborníka v oblasti informačných technológií“.265 Kromě požadavku na odbornost, který 

vyplývá z daného složení rady, zákon (§ 9 odst. 2) současně explicitně uvádí, kdo se považuje 

za odborníka. „Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 

                                                 
263 Zákon o PAP. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text).  
 s. 81–84. 
264 Po vyslovení nedůvěry vládě Vladimíra Mečiara byla 16. 3. 1994 jmenována vláda premiéra Jozefa 
Moravčíka. O měsíc později 19. 4. skončil v čele TASR ředitel Dušan Kleiman. Na jeho místo nastoupil 20. 4. 
Ivan Melicherčík. V předčasných parlamentních volbách pak 1. 10. zvítězilo HZDS, vládu sestavil znovu 
Vladimír Mečiar a ještě do Vánoc (15. 2.) se do křesla generálního ředitele TASR vrátil Dušan Kleiman. 
Veškerá střídání, všechny personální změny v čele agentury související s personální změnou v čele vlády, se 
odehrály během necelého, byť ne úplně obyčejného roku.  
ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, 
s. 138. ISBN 978-80-246-1661-2. 
265 Zákon č. 385 z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. 
[cit. 2008-11-10]. Dostupné z: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp 
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druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej 

oblasti.“266  

Členy správní rady volí parlament, Národní rada Slovenské republiky, respektive čtyři z pěti 

členů rady volí a odvolávají poslanci NRSR, pátého člena vybírají, volí a odvolávají sami 

zaměstnanci tiskové kanceláře ze zaměstnanců TASR.  

Požadavek na politickou nezávislost členů správní rady formuluje zákon (§9 odst. 4) téměř 

shodně s českou normou, radní nesmí vykonávat funkci v politické straně nebo v politickém 

hnutí a vystupovat jejich jménem nebo působit v jejich prospěch. 

 

4.4 Problematická ustanovení ke konstrukci Rady ČTK a jejím kompetencím  

4.4.1 Problematická je volba jen Poslaneckou sněmovnou 

Společným jmenovatelem výhrad k mediálním radám všech tří českých médií veřejné 

služby je už jejich volba jen Poslaneckou sněmovnou. Do všech tří norem upravujících právní 

postavení České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře se totiž na začátku 

90. let promítl princip, na němž tehdy panovala shoda, že kontrolní orgán bude volit a 

odvolávat „výhradně Poslanecká sněmovna jako orgán vzešlý z parlamentních voleb, tedy ze 

svobodné soutěže politických stran zastupujících občany, kterým mají veřejné sdělovací 

prostředky sloužit.“267 Právě ustanovení, která zakládají právo dolní komory volit a odvolávat 

mediální radu a tím de facto i de iure uplatňovat politický vliv na samotné médium, se 

v minulosti stávala předmětem kritiky.268 

I v podmínkách České republiky se v odborných diskusích uvažovalo o řešeních, která 

by eliminovala či rozmělnila vliv politického složení jediného ústavního orgánu. S odvoláním 

na zahraniční zkušenosti se nejčastěji připomínal  tzv. třetinový či třízdrojový model, kdy by 

složení rady rovným dílem určili prezident, poslanci a senátoři. 

Pokud jde o agenturní kontrolní orgán, stojí za připomenutí, že v době, kdy ČNR 

přijímala zákon o ČTK a vláda jeho znění odmítla, zmiňoval tehdejší český premiér Václav 

                                                 
266 Ibid. 
V případě maďarské agentury MTI musí mít člen poradního orgánu vlastníků (POV např. vypisuje konkurz na 
funkci prezidenta Společnosti MTI, jednoakciové společnosti k provádění činnosti národní tiskové agentury) 
vysokoškolské vzdělání a minimálně pětiletou odbornou praxi, za niž se podle zákona považuje „praxe 
v médiích a jakákoliv technická, právní, administrativní, ekonomická, kulturní, vědecká praxe a praxe v oblasti 
průzkumu veřejného mínění, která je spojená s médii“ (čl. 17 odst.7). Stejný požadavek na vzdělání a praxi platí 
i pro prezidenta Společnosti MTI (čl. 6 odst. 3).  
Zákon o MTI. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text). 
s. 69–80. 
267 HANÁK, Marek. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001, č. 6, s. 24. 
268 Ibid. 
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Klaus podobnou variantu rozložení politického vlivu a uváděl, že by se v rozhodování o 

složení rady mohl podělit parlament s vládou.  

V časech příprav agenturního institucionálního zákona se vyskytly i jiné návrhy, jak 

zabezpečit pluralitní složení kontrolního orgánu. Poslanec Emanuel Mandler (LDS) ještě ve 

Federálním shromáždění při projednávání první polistopadové novely, která počítala 

s podřízeností vládě, jako jeden z prvních žádal kontrolní orgán ustavený parlamentem, ale na 

principu paritního zastoupení, žádal paritu pro zástupce všech parlamentních stran. Jozef 

Wagner pak v České národní radě už v čase těsně před rozdělením Československa navrhoval 

alespoň dané zastoupení koaličních a opozičních stran v kontrolním orgánu. Byl odmítnut, že 

tato konstrukce by naopak vedla k politizaci kontrolního orgánu. Kdyby byl býval vyslyšen, 

nemohlo se stát, aby poměr mezi členy první Rady ČTK nominovanými koalicí a 

nominovanými opozicí byl 6:1 (ODS 2, KDU-ČSL 2, KDS 1 a ODA 1, vs. LB 1).  

Na to, že politickou nezávislost může za jistých okolností zpochybnit právě způsob vzniku 

Rady ČTK, upozornili sami její členové, členové tzv. druhé rady zvolené v r. 1998. 

„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,“ uvedli ve Výroční zprávě o činnosti a 

hospodaření ČTK za rok 1998.269 

V případě ČT po tzv. televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001 přinesla novelizace 

zákona alespoň možnost rozšíření spektra navrhovatelů kandidátů,270 byť ve výsledku je to 

opatření spíše formální. Nezměnilo to základní, že o složení kontrolního orgánu nadále 

rozhoduje výlučně sama dolní komora parlamentu. Osobní domněnku, „že je jen otázkou 

času, kdy si společensko-politická realita vynutí změnu i zbývajících zákonů o Českém 

rozhlase a ČTK,“ vyjádřil už před více než deseti lety Marek Hanák z Kanceláře veřejného 

ochránce práv.271 Byl totiž toho názoru, „že by kontrolní orgány všech tří institucí měly být 

založeny na stejných principech včetně způsobu jejich ustavování.“272  

Analogickou změnou, jakou přinesla novelizace zákona o České televizi, prošel i 

zákon o Českém rozhlase. Beze změny zůstává zákon o ČTK. 

                                                 
269 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1998. [cit. 2002-10-21]. Dostupné z: http://www.ctk-
online.cz/rada/vyrocni/2898.html 
270 Zákon č. 39/2001 Sb. v § 4 odst. 2 stanoví: „Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké 
sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, 
náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.“  
271 HANÁK, Marek. Právní postavení České tiskové kanceláře. Právní rádce. 2001,  č. 6, s. 24. 
272 Ibid. 
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Dokladem, že konstrukce mediálních rad od nominací až po volbu Poslaneckou 

sněmovnou je nadále vnímaná jako naléhavé společenské téma, je z relativně nedávné doby. 

Studentská iniciativa Inventura demokracie k 20. výročí 17. listopadu 1989 měla jako jeden ze 

čtyř hlavních požadavků odpolitizování kontrolních orgánů veřejnoprávních médií. 

 

4.4.2 Chybí přesnější vymezení funkcí, jejich neslučitelnosti či návaznosti  

Na rozdíl od novelizovaných zákonů o České televizi a Českém rozhlasu nefiguruje ve 

výčtu funkcí neslučitelných s členstvím v Radě ČTK senátor. Teoreticky to znamená, že 

v případě agentury 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 (§ 9).  

Je pravda, že zatím se žádný senátor o funkci radního ani generálního ředitele neucházel. 

Zákon vylučuje slučitelnost funkce člena rady s  funkcí ve straně či v hnutí, ale 

nespecifikuje, s jakými funkcemi v politických stranách či hnutích se funkce radního 

neslučuje, což lze interpretovat také tak, že by radní neměl zastávat vůbec žádnou. Přesto se 

v minulosti  stalo, že volba některého z radních či jeho další aktivita vzbudila pozornost či 

podezření, zda se nedostal do rozporu se zákonem.  

V květnu 1998 byl do Rady ČTK jako nominant ČSSD zvolen Vladimír Vetchý,273 šéf 

branné komise ČSSD, kterého si pak po červnových volbách vybral do vlády premiér Miloš 

Zeman k řízení ministerstva obrany. Byl Vladimír Vetchý řadovým členem, nebo už byl 

stranickým funkcionářem? 

V srpnu 2000 se schylovalo k tomu, že stálá poslanecká komise pro sdělovací 

prostředky bude muset posoudit, zda se člen Rady ČTK Pavel Augusta nedostal do rozporu se 

zákonem, když vyšlo najevo, že je členem oblastní rady ODS v Praze 3. „Nikdy mne 

nenapadlo, že by mé členství v oblastní radě ODS představovalo politickou funkci, která by 

byla v rozporu s míněním zákonodárců,“274 vysvětlil tehdy novinářům. Zastání našel i u 

tehdejšího předsedy rady Martina Přibáně, že Augustova funkce nebyla taková, aby z ní mohl 

ovlivňovat nezávislost agentury. Augusta situaci vyřešil tím, že se členství v oblastní radě 

vzdal. Byl Pavel Augusta řadovým členem, nebo už byl stranickým funkcionářem?  

                                                 
273 Všechy příklady uvedené v této pasáži a s nimi související citace jsou převzaty z autorčina příspěvku 
předneseného na odborném semináři v listopadu 2008 a následně publikovaného ve sborníku – viz  
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se zaměřením 
na ČTK v mezinárodním srovnání). In KŐPPLOVÁ, Barbara a CEBE, Jan (eds.). Postavení médií v české 
společnosti a v Evropské unii. Příspěvky z odborného semináře konaného ve dnech 6.–7. 11. 2006. Praha: 
Matfyzpress, 2006, s. 95–101. ISBN 80-86732-98-3.  
274 Angažmá člena Rady ČTK Augusty v ODS budou posuzovat poslanci. ČTK. 8. 8. 2000. [cit. 2006-08-05].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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Kdyby zákon místo formulace, že radní „nesmí mít funkce v politických stranách nebo 

v politických hnutích,“ minimálně zpřesnil, že nejen na republikové, ale ani na místní úrovni, 

nemuselo ke kolizi vůbec dojít.275 

Zatímco při první volbě Rady ČTK sněmovní výbor jmenovitě v několika  případech 

konstatoval, že někteří kandidáti zastávali funkce v politické straně nebo vyvíjeli aktivity ve 

prospěch politické strany či hnutí, čímž porušili ustanovení §5, při volbě druhé rady byl přímo 

poslanec, byť krátce před skončením mandátu, zvolen členem rady. Martin Přibáň (ODS/US), 

zvolený do rady 19. 5. 1998  navíc dočerpal svůj poslanecký mandát až do posledního dne, až 

do rozpuštění Poslanecké sněmovny. Funkce radního se ujal 21. 6. 1998, jeho kolegové 

zvolení současně s ním funkce zastávali již od od 19. 5. 1998, ode dne zvolení. Je v souladu 

se zákonem, že byl do Rady ČTK zvolen poslanec? A není sporná možnost plynulého 

přechodu z jedné funkce do druhé? Právně zřejmě ne, zákon č. 517/1992 Sb. nestanovuje 

žádné lhůty.276 Nejen teoreticky tak bylo možné být jeden den stranickým reprezentantem, 

členem Poslanecké sněmovny, a druhý den vystupovat v roli na straně nezávislého člena 

kontrolního orgánu.  

Členství v politické straně či hnutí sice zákon připouští, byť zakazuje působit 

v její/jeho prospěch, přesto působí poněkud kuriózně, pokud se nestranický kandidát stane 

členem strany bezprostředně poté, co ho strana navrhla do kontrolního orgánu. Kandidát na 

členství v první Radě ČTK vstoupil do strany po nominaci a ještě před volbou, neboť by byl 

(dle vlastního vyjádření) nerad, kdyby při jeho pozdějším vstupu do ODS někdo namítl, že 

kandidoval jako nezávislý.277  

 

4.4.3  Způsob odměňování radních zpochybňuje jejich nezávislost 

Odhlédnuto od jiných možností, např. že by v případě členství v kontrolním orgánu 

mohlo jít i o čestnou funkci, jako je tomu v sousedním Rakousku, kde členové dozorčí rady 

APA na rozdíl od členů Rady ČTK „vykonávají svou činnost jako čestnou funkci a 

                                                 
275 Např. zákon o MTI v čl. 6 za neslučitelnou s funkcí prezidenta Společnosti MTI uvádí „vysokého činitele 
národní nebo místní organizace politické strany“.  
Zákon o MTI. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text). 
s. 69–80. 
276 Ibid. Zákon o MTI například takový limit nastavuje, pro funkci ředitele žádá dvouletý odstup mezi dvěma 
funkcemi. V případě ČTK se stejné podmínky jako na radní vztahují i na ředitele.  
277 Dvořák: V ODS budu působit jako řadový člen. ČTK. 11. 2. 1993. [cit. 2006-08-05].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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nedostávají za ni žádné náhrady,“278 je přinejmenším sporné, že podle české legislativy jdou 

náklady na kontrolu činnosti včetně odměn členů rad k tíži médií veřejné služby.  

V případě ČTK se tak děje podle dvou ustanovení. Podle § 4 odst. 4 je členství v Radě 

ČTK veřejnou funkcí279 a v souvislosti s jejím výkonem přísluší členům kontrolního orgánu 

odměna, jejíž výši určí svým usnesením Poslanecká sněmovna. Druhé ustanovení § 8 odst. 3 

pak specifikuje, že „náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků 

tiskové kanceláře.“280 

Skutečnost, že rozpočet rady je podle zákona součástí rozpočtu tiskové kanceláře,  

zpochybňovala od samého počátku i Rada ČTK. 

Hned v první Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK, kterou předkládala 

Poslanecké sněmovně za rok 1993, konstatovala, že „nepokládá za optimální financování své 

činnosti a odměn za výkon funkce z rozpočtu instituce, na níž má být nezávislá a nad níž ze 

zákona vykonává určité kontrolní funkce.“281 

 O rok později ve Zprávě o činnosti Rady ČTK za rok 1994 musela konstatovat plnou 

ekonomickou závislost kontrolního orgánu na České tiskové kanceláři. „Ve smyslu §8 odst. 2 

a 3  cit. zák. Rada sice hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost Rady a odměny 

jejich členů se však hradí z prostředků tiskové kanceláře. Rozpočet Rady je součástí rozpočtu 

tiskové kanceláře. Za tohoto stavu věcí, daných zákonem, se nelze divit názorům, že je Rada 

zcela závislá na tiskové kanceláři, a to se přenáší i do oblasti nejen finanční. Podle některých 

názorů financování činnosti Rady odčerpává tiskové kanceláři prostředky, /ve výši 800 tisíc 

korun ročně/, jichž by bylo možno využít účelněji ve prospěch agentury. Rada je toho názoru,  

že zákonodárce postupoval v záležitosti financování Rady analogicky se zákony o Českém 

rozhlasu a České televizi. Nepřihlížel však ke skutečnosti, že Česká tisková kancelář 

nedisponuje žádnými koncesionářskými poplatky.“ 282   

Rada ČTK tehdy usoudila, že náklady na její činnost by měl nést český stát, jelikož je 

ze své činnosti odpovědná Poslanecké sněmovně. Pro případ, že by zákonodárce uznal její 

argumentaci, navrhla rada pozměnit § 8 odst. 3 zákona č. 517/1992 Sb. Nově měl znít: 

                                                 
278  Stanovy APA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text). 
s. 23–39. Podobně také „členové představenstva, kromě odpovědného vedoucího, vykonávají svou činnost jako 
čestnou funkci a nedostávají úhrady ani náhrady výloh.“  
279 Zákon odkazuje na § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
280 Zákon č. 517 z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní 
republiky. 1992, částka 104, s. 3080. 
281 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993. Část I. Zpráva o činnosti Rady ČTK.  
[cit. 2011-09-06] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm 
282 Výroční zpráva o činnosti Rady ČTK a činnosti ČTK v roce 1994. Kopie tištěné verze, 5. 4. 1995, s. 3. V el. 
verzi není zpráva o činnosti Rady ČTK součástí VZ o činnosti ČTK za rok 1994.  
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„Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí ze státního rozpočtu České 

republiky.“283  

Generální ředitel ČTK Milan Stibral se pokusil přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, aby 

odměny radních nešly z prostředků agentury. K tomuto kroku se rozhodl v roce 1995, ale jeho 

žádost, aby náklady na činnost Rady ČTK byly v roce 1996 hrazeny ze státního rozpočtu, 

nezískala dostatečnou podporu stálé parlamentní komise pro sdělovací prostředky.284  

Přitom v případě odměňování členů Rady ČTK z rozpočtu agentury nejde primárně 

o ekonomickou, byť ne zanedbatelnou stránku věci.285 Kontroverzní je filozofie úhrady, 

kontrolu si financuje sám kontrolovaný. V případě ČTK je praxe ještě křiklavější. Na rozdíl 

od ČRo i ČT, jak už uváděla Rada ČTK a byl to jeden z jejích hlavních argumentů, proč by 

neměli být agenturní radní placeni z rozpočtu ČTK, nedisponuje tisková kancelář žádnými 

veřejnými (koncesionářskými) prostředky. Ve skutečnosti platí agentura radu z prostředků 

získaných komerční činností – prodejem servisů a ostatními aktivitami. V  letech 1993–95 

agentura sice dostávala část prostředků z rozpočtu ČR, ale ty byly v souladu s § 10 účelově 

vázány,286 a nesměly být proto použity ani na honoráře radním ani na provoz rady. 

„Takto politicky volená Rada, finančně závislá na rozhodnutí Sněmovny a současně 

neveřejných zdrojích jí samou kontrolovaného subjektu, může za jistých okolností (a 

připusťme, že zatím pouze hypoteticky) politickou nezávislost agentury značně zpochybnit,“ 

konstatovala po svém nástupu do funkce i druhá Rada ČTK při hodnocení činnosti a 

hospodaření agentury v roce 1998.287  

 

4.4.4 Koncept laické rady vs. kompetentnost a kompetence  

Vzhledem k době vzniku právní normy krátce po r. 1989  byl na jedné straně 

pochopitelný akcent na politickou a ekonomickou nezávislost radních, nicméně, jak ukázaly 

nominace a volba první rady, v zákoně o ČTK na rozdíl od některých zahraničních norem 

chybí požadavek na kompetentnost členů kontrolního orgánu vyjádřený např. požadavkem na 

vzdělání.  

                                                 
283 Ibid. 
284 Návrh na financování Rady ČTK ze státního rozpočtu neprošel. ČTK. 25. 10. 1995. [cit. 2013-02-24]. 
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
285 V případě odměn Rady ČTK částka vzrostla v průběhu 90. let (za necelých 10 let) na trojnásobek, 
z někdejšího necelého půl milionu korun (při první měsíční odměně radnímu ve výši 5 tisíc Kč).  
286 Dotace byly vázány na modernizaci techniky, např. telefota, zařízení pro dálkový přenos fotografií, ale 
zejména na podporu sítě zahraničních zpravodajů. V jednotlivých letech 1993–95 šlo o cca 30, 44 a 16 mil. Kč. 
287 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1998. [cit. 2002-10-21] Dostupné z: http://www.ctk-
online.cz/rada/vyrocni/2898.html 
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Praxe se v tomto ohledu ukázala být moudřejší legislativy – členy rady se stávají 

převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé, byť zastoupení odborností je na rozdíl např. od TASR 

nahodilým výsledkem volby, což může ztížit podmínky pro výkon kontrolní funkce.288  

Rada sama pociťovala, že je laickým orgánem: „Rada byla zvolena v zájmu laické 

veřejnosti, musí však sama získávat kompetentnost, aby nezůstala na laické úrovni. Se 

zvyšováním vlastní kvalifikace se bude její závislost na agentuře snižovat,“ konstatovala ve 

výroční zprávě za hodnocený první rok existence České tiskové kanceláře i za první rok 

existence kontrolního orgánu.289  

Z  dokumentu vyplývá, že Rada sice plnila ze zákona povinnost a předkládala VZ, tu 

ale připravilo vedení agentury: „Tvoří ji (VZ– pozn. aut.) ... zpráva o vývoji a činnosti ČTK v 

roce 1993, vypracovaná generálním ředitelem ČTK a schválená Radou ČTK dne 14. února 

1994. Její součástí je rovněž zpráva o hospodaření ČTK v roce 1993, kterou Rada ČTK vzala 

na vědomí dne 28. března 1994. Tato zpráva je vypracována ekonomickým ředitelem ČTK a 

ověřena výrokem auditora ing. Petra Šrámka z firmy H Praha, spol. s r. o. Tento audit 

považuje Rada ČTK za věrohodný a opírá se přitom o reference, vyžádané od klientů této 

auditorské firmy.“290 

Poznámky ke kompetentnosti radních zaznívaly i v dalších letech a nejen od 

odběratelů agenturního servisu, ale i zevnitř ČTK, což mimo jiné uvádí i sama rada: 

„Vzájemné vztahy Rady ČTK a vedení agentury zůstávaly v roce 1995 poměrně korektní a 

nenarušily je ani nepodložené výroky některých vedoucí pracovníků o nekompetentnosti 

členů Rady k výkonu jejich funkce a jejich závislosti na politických stranách.“291  

V případě kompetentnosti jde na jedné straně o odbornost jednotlivých radních a rady 

jako celku, na straně druhé ale také o rozsah pravomocí a kompetencí rady, aby mohla 

skutečně plnit kontrolní funkci.  

Na jisté limity pro výkon své kontrolní funkce upozorňovali v 90. letech opět sami členové 

rady a vyslovili se pro změnu zákona a úpravu kompetencí ve smyslu konstrukce standardní 

dozorčí rady: „Chce-li veřejnost skutečně bezpečně a efektivně kontrolovat činnost 

veřejnoprávní tiskové agentury, chce-li kontrolovat nakládání agentury s neveřejnými 

                                                 
288 V první radě chyběl ekonom a po rezignaci jedné členky i právník.  
289 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993. Část I. Zpráva o činnosti Rady ČTK.  
[cit. 2011-09-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm 
290 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993. Část I. Zpráva o činnosti Rady ČTK.  
[cit. 2011-09-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm 
291 Ibid. 
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prostředky, musí být zákon o ČTK změněn a kompetence Rady upraveny a konkretizovány 

směrem ke konstrukci standardní dozorčí rady.“292 

Problematický je v kontextu kompetencí rovněž § 8 odst.2, předepisující povinnost 

rady předložit Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK, když 

agentura  jednak nehospodaří se žádnými koncesionářskými poplatky, ale od roku 1996 ani  

nevyužívá zákonem danou možnost získat účelovou dotaci, tudíž nehospodaří se žádnými 

veřejnými prostředky.  

Problematický je tento paragraf ještě tím, že předepisuje pouze povinnost zprávu 

předložit. Na rozdíl od zákonů o vysílacích médiích veřejné služby, které vyžadují schválení 

dokumentu, nehrozí Radě ČTK v případě neschválení dokumentu žádná sankce. A reálně lze 

v digitálním repozitáři Poslanecké sněmovny dohledat, že v některých letech poslanci 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK schvalovali (VZ za roky 1993-96, 1998 a 99), 

jindy brali na vědomí (za rok 2000), u některých dokumentů je záznam o prvním čtení (za rok 

1997). 

Ustavení první rady ČTK dílem odhalilo, dílem jen zvýraznilo některé nedokonalosti 

institucionálního zákona a z nich plynoucí rizika, některá hypotetická, jiná reálná – a to jak při 

obsazování funkce člena kontrolního orgánu, tak při výkonu jeho pravomocí.  

 Má-li zůstat zachována stávající forma existence ČTK jako agentury se zvláštním, 

tzv. veřejnoprávním statutem,  bylo by dobré i s využitím domácích i zahraničních zkušeností 

zpřesnit podmínky pro vznik kontrolního orgánu a upravit  znění zákona  v paragrafech 

upravujících rozsah jeho pravomocí.    

Přes všechny vyřčené teoretické obavy z uplatnění politického vlivu je třeba uvést, že 

první ale i druhá Rada ČTK využily své nejsilnější kompetence vždy jen řádně, jen jedenkrát 

během svého funkčního období. Generálního ředitele zvolila první rada v roce 1993, hned 

v prvním roce svého funkčního období a za zcela mimořádných okolností. V době ustavení 

první rady Rady ČTK vrcholil v agentuře konflikt mezi tehdejším vedením a  zaměstnanci, 

který ohrožoval činnost agentury. Krizová situace zapříčiněná hlavně špatnými 

ekonomickými výsledky trvala několik týdnů, několik desítek zaměstnanců bylo na protest 

proti způsobu řízení ČTK a proti její obchodní strategii ve výpovědi. Situaci zklidnila právě 

změna ve vedení agentury. 

Prvním „nevládním“ nýbrž Radou ČTK zvoleným ředitelem se stal Milan Stibral. 

Volen byl pak ještě opakovaně, ale vždy řádně po vypršení mandátu. A vzhledem k tomu, že 

                                                 
292 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1998. [cit. 2002-10-21]. Dostupné z: http://www.ctk-
online.cz/rada/vyrocni/2898.html  
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zákon na rozdíl od členů kontrolního orgánu nikterak neomezuje počet šestiletých funkčních 

období generálního ředitele, mohl se Milan Stibral zapsat do historie ČTK jako druhý nejdéle 

sloužící šéf agentury. V čele ČTK stál od 9. 6. 1993 do 9. 6. 2010. 
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5. 1995: Jediný pokus o novelizaci zákona o ČTK vyvolalo redakčně zpracované 

prohlášení prozatímního ředitele BIS 

 

V průběhu 90. let byl učiněn jediný pokus o revokaci znění zákona č. 517/1992 Sb. 

s cílem vrátit do zákona povinnost agentury zveřejňovat v doslovném znění oficiální projevy 

ústavních činitelů či tiskové zprávy ústředních orgánů.  

Úvod kapitoly patří redakčně zpracovanému a zkrácenému prohlášení tehdejšího 

prozatímního ředitele Bezpečnostní a informační služby (BIS) Stanislava Devátého (5.1), 

které se stalo impulsem k iniciativě vlády připravit novelu zákona o ČTK (5.2). 

Stranická kritika agenturní práce a snaha usměrnit ji zákonem vyvolala negativní 

reakce, média ji vnímala jako ohrožení nezávislosti agentury (5.3).  

V závěru kapitola nabízí srovnání se zahraničními tiskovými agenturami, zejména 

v sousedních zemích (5.4). 

Spor o redakční úpravu sdělení z oficiálního zdroje současně připomněl nedokončenou 

transformaci agentury (5.5). 

 

5.1  Reálie příběhu zkráceného prohlášení BIS 

Začátkem roku 1995 vzbudilo velkou pozornost vyjádření místopředsedy vlády a 

předsedy Občanské demokratické aliance (ODA) Jana Kalvody.293 Na stranické tiskové 

konferenci v pátek 13. ledna v Praze uvedl, že jeho strana má informace, resp. indicie budící 

velké podezření, že BIS shromažďuje nad rámec svých zákonných úkolů materiály o 

parlamentních politických stranách a proti nim. 

„Aby bylo jasno – v této věci nehájím jen zájmy ODA. Mluvím k vám jako člen 

koalice, která odpovídá za princip politické plurality v této zemi. Důvodně se totiž obáváme, 

že bezpečnostní a informační struktury této země hrají jakousi nepřehlednou politickou hru. 

Věci došly tak daleko, že se hovoří o koaliční válce. Ještě nebezpečnější ovšem je, pokud do 

takové věci vstupuje nebo je používán bezpečnostní aparát státu se všemi prostředky, které 

má k dispozici. Myslím, že je naší povinností tyto obavy veřejnosti sdělit, stejně jako je naší 

povinností v této věci dále pokračovat všemi ústavními prostředky, které má tento stát 

k dispozici,“ řekl tehdy kromě jiného Kalvoda.294   

                                                 
293 Např. pro Lidové noviny i Právo to bylo hlavní téma na titulní stranu.  
Viz Vypukla koaliční válka. Lidové noviny. 14. 1. 1995, roč. 8, č. 12, s. 1 nebo 
Kalvoda a Lux podezírají BIS, že špehuje politické strany. Právo. 14. 1. 1995, roč. 5, č.12, s. 1.  
Podezření se později nepotvrdila. 
294 Text prohlášení Jana Kalvody. ČTK. 13. 1. 1995. [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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ČTK o jeho vystoupení a reakcích na ně (premiér Václav Klaus svolal na 16. ledna, 

první pracovní den po Kalvodově tiskové konferenci, koaliční čtyřku, vládní KDU-ČSL 

připustila, že i ona má stejné “znepokojivé signály“) po celý den průběžně informovala. 

Celkem k této kauze během 13. ledna vydala tři desítky různých zpráv a věrna zpravodajské 

zásadě – nechť je slyšena i druhá strana, požádala o reakci tehdejšího prozatímního ředitele 

BIS Stanislava Devátého.295 

Odpověď přišla faxem a ČTK o Devátého odmítnutí Kalvodova tvrzení jako 

nepravdivého obvinění informovala. Nejprve (ve 14:35) vydala fleš, stručnou osmiřádkovou 

zprávu, a poté (v 15:16) vydala Devátého prohlášení,296 redakčně upravené a zkrácené. 

V obou případech totožný odkaz na zdroj „uvedl Devátý na dotaz ČTK“ potvrzuje, že šlo o 

stanovisko vyžádané. Postupem agentury se týž den zabývala výkonná rada ODS a požádala 

mluvčí strany Janu Petrovou, aby se obrátila na ČTK.  

Plný text sdělení BIS k prohlášení Jana Kalvody zařadila  agentura do servisu 

dodatečně po necelých dvou hodinách (v 17:04) na žádost jednoho ze  svých největších 

klientů, jednoho z největších sdělovacích prostředků, když předchozí žádosti mluvčí ODS 

Jany Petrové, aby agentura vydala prohlášení celé, ČTK nevyhověla s odůvodněním, že „se 

neřídí požadavky politických subjektů.“297  

Výkonný místopředseda ODS Libor Novák pak téměř po dvou týdnech – 26. ledna na 

tiskové konferenci v Praze – obvinil agenturu, že si osobuje právo redakčně upravovat 

prohlášení šéfa BIS. 

„Všechny nás (členy výkonné rady ODS – pozn. ČTK) prostě šokovalo nebo 

překvapilo, že nějaký úředník, nějaký zaměstnanec ČTK udělá do prohlášení šéfa BIS zásah a 

vybere si z něho, co se mu hodí, nebo co se mu nehodí. Prostě to není přece činností ČTK,“  

citovala Novákova slova z tiskové konference agentura.298  

                                                                                                                                                         
 
295 Informace sdělená šéfredaktorem ČTK Petrem Holubcem autorce práce v době kauzy.  
296 Devátý Kalvodovo tvrzení odmítl jako „nepravdivé obvinění“. ČTK. 13. 1. 1995. [cit. 2011-12-12]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/   
297 Vyjádření Petra Holubce, šéfredaktora ČTK, v agenturní zprávě. 
 Novák: ODS šokoval postup ČTK. ČTK. 26. 1. 1995. [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
298 Ibid.   
Podle Rady ČTK necitovala ČTK Nováka úplně přesně (viz VZ o činnosti a hospodaření ČTK v r. 1995). Že 
ODS postup ČTK kritizovala, je přesto zjevné. O tiskové konferenci psal i tisk a bez odkazu na agenturní zdroj 
přinesl vyjádření téměř totožné: „Všechny nás šokovalo nebo překvapilo, že nějaký úředník, nějaký zaměstnanec 
ČTK udělá do prohlášení šéfa BIS zásah a vybere si z něho, co se mu hodí nebo co se mu nehodí. Prostě to není 
přece činností ČTK.“  
Viz ODS chce definitivu pro Devátého. Právo. 27. 1. 1995. roč. 5, č. 23., s. 2 nebo 
ODS kritizovala ČTK za krácení Devátého, Lidové noviny. 27. 1.1995, roč. 8, č. 23, s. 3.       
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Šéfredaktor ČTK Petr Holubec tehdy s odkazem na agenturní praxi běžnou ve světě a 

na potřeby sdělovacích prostředků oponoval, že „ČTK bude i nadále redakčně upravovat 

prohlášení jakýchkoli institucí a jejich představitelů, aniž posune či zkreslí jejich význam.“299 

Způsob nakládání agentury ČTK s tzv. oficiálními texty, s texty politických prohlášení 

kritizoval i sám premiér Václav Klaus. 

„Vztáhnu-li to ale na sebe, tak já jsem velmi často nesmírně rozzloben, když půl dne 

vymýšlím slovíčka do tří vět prohlášení předsedy vlády, vážím každé slovo a pak objevím, že 

ČTK vydá toto prohlášení převyprávěné pracovníkem ČTK, kde jednu větu ze tří nechají, a to 

sice tu druhou, první větu řeknou po svém a třetí neřeknou vůbec. To považuji, že je naprosté 

popření smyslu a logiky tiskové kanceláře,“ řekl zvláštnímu zpravodaji ČTK v Davosu, kde 

se účastnil Světového ekonomického fóra.300 Premiér Václav Klaus současně upřesnil, že se 

výkonná rada ODS nezabývala „ČTK jako takovou“, ale zkreslením prohlášení Devátého. 

  

5.2       Iniciativa vlády 

Vláda premiéra Václava Klause se 25. ledna zabývala Kalvodovými podezřeními, 

která se nepotvrdila, a shodla se, že způsob prezentace obvinění nebyl vhodný. Věnovala se 

kromě jiného mediální legislativě (např. návrhem zásad tiskového zákona) a „ministru kultury 

uložila zpracovat a vládě do 28. února 1995 předložit návrh novely zákona České národní 

rady č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, umožňující nezkreslený přenos prohlášení a 

informací předávaných ústavními činiteli České republiky prostřednictvím České tiskové 

kanceláře.“ 301  

Skutečnost, že se ještě během prvního únorového týdne budou konat jednání o novele 

zákona o ČTK, která by obsahovala povinnost charakteristickou hlavně pro státní agentury, 

31. ledna potvrdil náměstek ministra kultury Michal Prokop (ODA).302 

                                                 
299 Novák: ODS šokoval postup ČTK. ČTK. 26. 1. 1995. [cit. 2011-12-12]. 
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
300 Po Novákovi se ke kritice ČTK připojil V. Klaus. ČTK. 28. 1. 1995. [cit. 2011-12-12]. 
 Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
Názor, že by agentura měla vydávat dodaná prohlášení v plném znění a nezpracovávat je, nebyl ojedinělý. Již 
dříve ho veřejně prezentoval např. Bohdan Dvořák (KAN/ODS). Vyjádřil se tak počátkem r. 1993 v Poslanecké 
sněmovně při slyšení kandidátů na členství v Radě ČTK.V případě svého zvolení se o to chtěl zasadit. 
301 Záznam z jednání schůze vlády České republiky konané dne 25. ledna 1995 v Praze. [cit. 2013-02-06]. 
Dostupné z: http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&1995&01-25 
302 Vláda chystá zákon, který přiměje ČTK vydávat její tiskové zprávy. Mladá fronta Dnes. 1. 2. 1995, roč. 6,  
č. 27, s.2. 
Novela zákona o ČTK: vydávat oficiální prohlášení v plném znění. ČTK. 31. 1. 1995. [cit. 2011-12-12].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
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Vláda uvažovala o možnosti vrátit do zákona povinné zveřejňování prohlášení 

ústředních ústředních orgánů v době, kdy ODS kritizovala agenturu, že redakčně upravuje 

sdělení z oficiálních zdrojů a nevydává je vždy v plném znění.  

Naopak s nadhledem se na agenturní zásahy do vlastních vyjádření díval prezident 

Václav Havel. „Podívejte se, mně často také vadí, když se někde vyjádřím a Četka z toho 

vezme dvě věty a ještě je zpřehází (...) A někdy se i stane, že to hlavní, co jsem chtěl říct, tam 

není. Prostě jsem si na to zvykl a respektuji to,“ řekl prezident v pravidelných rozhlasových 

Hovorech z Lán. „Má to své důvody, dělají to tak všechny agentury na světě a přitom si 

myslím, že to není zas až tak zlé.“ Uvedl rovněž, že se mnohokrát setkal i s tím, že jeho 

vyjádření zhustili tak, že bylo lepší než to jeho původní a že kromě „té své zprávy otiskli v 

příloze celý ten dotyčný text.“ 

Na snahu vlády zakázat zákonem krácení či zpracovávání prohlášení politiků se díval 

prezident Václav Havel kriticky. „Nepovažoval bych za dobré, kdyby něco takového jsme 

uzákoňovali, stali bychom se tím trochu směšní,“303 řekl v pravidelném nedělním pořadu 

Českého rozhlasu. 

Ministerstvo kultury vypracovalo pro jednání kabinetu dvě varianty řešení, z nichž 

jedna s novelizací zákona o ČTK a s obnovením povinnosti agentury uveřejňovat prohlášení 

ústavních činitelů v doslovném znění počítala.  

„První varianta předpokládá, že nezkreslený přenos prohlášení ústavních představitelů 

prostřednictvím ČTK není nutné zajišťovat právní cestou, zatímco druhá s odpovídající 

novelou zákona o ČTK uvažuje,“ potvrdil tehdy mluvčí ministerstva kultury František 

Malina.304 Lidové noviny s odkazem na zdroj z ministerstva kultury naznačily, že vedení 

ministerstva není přijetí novely nakloněno a že ani ve vládě není přijetí návrhu příliš 

pravděpodobné. Nejmenovaný zdroj odhadoval, že vláda na 95 %  zvolí první variantu, a 

skutečně se tak stalo.  

Vláda posoudila materiál předložený ministrem kultury Pavlem Tigridem 

(Problematika postavení a působnosti České tiskové kanceláře č. j. 159/95) a uložila mu 

„projednat s Radou České tiskové kanceláře možnost přenosu neupravovaného textu 

zásadních prohlášení a informací předaných České tiskové kanceláři ústavními činiteli České 

                                                 
303 Havel: Zákon zakazující ČTK zpracování textů by byl směšný. ČTK. 5. 2. 1995. [cit. 2011-12-12]. 
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
O vyjádření prezidenta Václava Havla  5. 2. 1995 v Hovorech z Lán  informovala i ostatní média:  
Prezident a premiér mají různé zkušenosti s ČTK. Lidové noviny. 6. 2. 1995, roč. 8, č. 31, s. 3.  
Havel proti nařizování ČTK, aby nekrátila projevy politiků. Rudé právo. 6. 2. 1995, roč. 5, č. 31, s. 2. 
Hovory z Lán. Svobodné slovo. 6. 2. 1995, roč. 87, č. 31, s. 3. 
304 Dvě varianty zákona o ČTK. Lidové noviny. 7. 3. 1995, roč. 8, č. 56, s. 3. 
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republiky (při tomto projednání kategorizovat prohlášení a informace předávané ústavními 

činiteli České republiky podle diskuse vlády, tj. na prohlášení a informace vyplývající z běžné 

komunikace, na ucelená prohlášení a informace vyplývající z běžného politického a 

hospodářského života a na prohlášení a informace zásadní předávaná v písemné formě) a o 

výsledku tohoto projednání vládu informovat.“305 

„Diskuse byla obšírnější, než by bylo podle mne smysluplné, ale nakonec se vláda 

jistou většinou přiklonila k tomu, zákon nenovelizovat,“ řekl po jednání vlády ministr pro 

privatizaci Jiří Skalický (ODA).306 

Tiskové sdělení z jednání kabinetu z 8. března stručně oznámilo, že vláda po 

projednání materiálu pověřila ministra dalším jednáním s Radou ČTK. 307   

Ministr kultury Pavel Tigrid, který byl spolu s vedoucím úřadu vlády Igorem Němcem 

pověřen, aby Radě ČTK tlumočili nespokojenost vlády s prací agentury,308 se poté sešel 

s předsedou Rady ČTK a s generálním ředitelem ČTK. O jednání informoval vládu na jejím 

jednání 31. května 1995.309 Vláda vzala jeho informaci na vědomí. 

Vláda nakonec upustila od pokušení nakročit zpět a v této dílčí otázce usilovat 

„o návrat starých pořádků“. I tak by totiž bylo možné interpretovat její záměr znovu, ani ne po 

třech letech platnosti zákona č. 517/1992 Sb. uzákonit povinnost tiskové agentury přinášet 

v plném znění tzv. oficiality.310 Tato zákonem daná povinnost, jak vyplývá z výkladu 

předcházejících kapitol, byla jedním z průvodních znaků ČTK/ČSTK v období před 

listopadem 1989 a krátce po něm, kdy agentura plnila roli oficiálního zpravodajského orgánu. 

Reakce ČTK byla neměnná. Nadále platil (a platí) postoj šéfredaktora Petra Holubce 

vyjádřený v souvislosti s lednovým sporem, že ČTK běžně redakčně zpracovává prohlášení, 

která dostává, a uvádí je do souvislostí, aniž však přitom změní jejich význam. Zvlášť důležité 

dokumenty nejenže redakčně zpracuje, ale vydává je i v plném znění.311 Různá prohlášení, 

projevy, stanoviska v původním znění agentura tedy vydávala (i před kauzou Devátého 

                                                 
305 Záznam z jednání schůze vlády České republiky konané dne 8. března 1995 v Praze. [cit. 2013-01-02]. 
Dostupné z: 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/370E9B4B8DEC6E6EC12571B6006F5A41 
306 Zákon o ČTK kabinet novelizovat nechce. Mladá fronta Dnes. 9. 3. 1995, roč. 6, č. 58. s. 2. 
307 Tiskové sdělení z jednání vlády. ČTK. 8. 3. 1995. [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/   
308 Zákon o ČTK kabinet novelizovat nechce, Mladá fronta Dnes. 9. 3. 1995, roč. 6, č. 58. s. 2. 
309 Záznam z jednání schůze vlády České republiky konané dne 31. května 1995 ve státním zámku Koloděje.  
[cit. 2011-08-25]. 
 Dostupné z: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/E46EF39C9864D37BC12571B6006F90FF 
310 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Vláda a Česká tisková kancelář. Mladá fronta Dnes. 3. 2. 1995, roč. 6., č. 29,  
s.12. 
311 Petr Holubec tehdy také uváděl, že ročně ČTK zveřejní takových materiálů na 150, včetně všech komuniké 
české vlády.  
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prohlášení i po ní). Vydává je dosud,312 ale činí tak ne proto, že by jí to ukládal zákon, ale 

protože o ně má se zřetelem na potřeby svých klientů přirozený zájem, jak také předpokládali 

zákonodárci, když při přípravě posledního zákona nepovažovali za nutné vtělit tuto činnost do 

paragrafu definujícího úkoly tiskové kanceláře. A v důvodové zprávě argumentovali právě 

předpokládaným automatickým zájmem agentury. 

 

5.3. Média vnímala kritiku práce ČTK a úvahu o novelizaci zákona jako ohrožení 

nezávislosti agentury 

Stranická kritika novinářské práce a snaha vlády přimět tiskovou kancelář 

k povinnému zveřejňování prohlášení ústavních činitelů nezůstaly bez odezvy. Reagovala jak 

domácí, tak zahraniční média. Neřešenou a tudíž i nezodpovězenou zůstala otázka, kdo 

všechno by měl být v takovém případě „nedotknutelný“, čí prohlášení by nesměla být krácena 

(viz dřívější snaha Petra Uhla při jeho prvním nepřijatém návrhu o taxativní výčet všech, na 

něž by se agenturní povinnost měla vztahovat).  

„Někteří politici jako by někdy zapomínali, že doba, kdy sdělovací prostředky 

přebíraly zprávy přesně v tom znění, jak jim je státní nebo stranické orgány nadiktovaly, už 

skončila,“313 napsal v komentáři v Mladé frontě Dnes Roman Gallo.  

„Funkcionáři Občanské demokratické strany se urazili a pustili ven svůj dlouho 

mírněný vztek nad tím, že jim ČTK dlouhodobě rediguje jejich pečlivě připravované a 

vybrušované větičky,“314 napsal Ondřej Lér v komentáři Lidových novin ve zjevné narážce na 

vyjádření předsedy ODS a ministerského předsedy Václava Klause.  

Lér připomínal, že „ČTK je veřejnoprávní institucí, fungující na komerčním základě, 

která přes složitý mechanismus fakticky podléhá parlamentu, v němž je dnes nejsilnější 

stranou ODS. Četka přitom ve skutečnosti neslouží veřejnosti jako rozhlas nebo televize, 

nýbrž hlavně médiím.“ Příčinu nepochopení její role vidí v tom, že má ve svém názvu  

„nešťastné slovo ‚kancelář‘ 315 budící dojem, že v ní nepracují novináři, ale úředníci. Odtud je 

                                                 
312 Doslovné znění textů projevů (včetně prezidentova novoročního či ke státnímu svátku 28. října) či prohlášení, 
vydává ČTK s označením Dokument  – podrobněji viz ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a 
jeho zdroje v digitalitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 160-161, ISBN 978-80-246-1661-2.   
313 GALLO, Roman. Když ODS poučuje novináře. Mladá fronta Dnes. 28. 1. 1995, roč. 6, č. 24, s. 12. 
314 LÉR, Ondřej.Vládní vlnky šplouchají na Maják. Lidové noviny. 31. 1. 1995, roč. 8, č. 26, s. 5. 
315 Kancelář samozřejmě může vyvolávat různé asociace, asociaci s úřadem, s byrokratem, nicméně v názvu 
agentury je výsledkem historického vývoje a součástí obchodní značky. Poslancům zřejmě při projednávání 
změny názvu a signatury nevadila, nenašel se jediný – ani ve Federálním shromáždění, ani v České národní radě, 
který by s návrhem na změnu přišel. Kancelář v názvu naopak proti ČTK v polovině 90. let využila konkurenční 
Česká tisková agentura (ČTA), když se v reklamní kampani prezentovala inzerátem Nejsme kancelář, jsme 
agentura. Kancelář měly a mají ve svém názvu i některé zahraniční agentury, např. předchůdkyně ČTK rakouská 
agentura KK Telegraphen-Korrespondenz Bureau/zkráceně Korbyro, dodnes např. maďarská Magyar Távirati 
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už při určitém pomateném výkladu jenom kousek k představě, že ČTK bude publikovat vše, 

co si nynější nebo příští vláda zamane.“  

Spor mezi ODS, vládou a ČTK o přípustnost redakčních  úprav oficiálních prohlášení 

zaregistrovaly i zahraniční zpravodajské agentury.  

Nejvýznamnější německá tisková agentura DPA s odvoláním na oznámení náměstka 

ministra kultury Michala Prokopa (ODA), že se připravuje jednání o novele zákona, napsala, 

že „pražská vláda chce zákonnou úpravou přinutit agenturu ČTK ke zveřejňování doslovných 

znění úředních sdělení“316 a současně připomněla postoj ČTK, která chce, aby její služby 

vycházely z potřeb sdělovacích prostředků,  nikoliv politiků. 

Rakouská agentura APA zaznamenala, že vedení ČTK proti plánu kabinetu   

protestovalo argumentem, že nařízení by bylo zásahem do nezávislosti agentury, což by 

ohrozilo její postavení na informačním trhu.317  

Sdružení zahraničního tisku se sídlem v New Yorku, Foreign Press Association (FPA), 

se dokonce obrátilo dopisem na českého prezidenta Václava Havla. 

„Vážený pane prezidente, naše Foreign Press Association v New Yorku, která 

reprezentuje asi 400 novinářů z 65 národů světa, se chce přidružit k Vám a novinářským 

organizacím, protestujícím proti návrhu zákona, který by omezoval právo české agentury 

ČTK redigovat prohlášení vlády. Plně souhlasím s Vaším názorem, který jste vyjádřil ve Vaší 

pravidelné nedělní rozmluvě (5. 2. 1995 – pozn. aut.). Taktéž se plně připojujeme k dopisu 

International Press Institute (IPI) zaslaném(u) premiéru Klausovi, který vyjadřuje, že 

navržený zákon by porušoval svobodu tisku,“318 citovalo z dopisu podepsaného prezidentem 

FPA Santim Visallim Svobodné slovo, jehož newyorskému zpravodaji Josefu Schrabalovi se 

text dopisu podařilo získat. 

V zahraničním servisu tehdy také sama ČTK vydala několik zpráv od svých stálých 

zpravodajů, kteří popisovali agenturní praxi obvyklou v zemi svého působení. Společným 

jmenovatelem všech těchto příspěvků byla otázka, jak zahraniční agentury nakládají 

s veřejnými projevy. Svobodné slovo publikovalo z agenturního  servisu rozsáhlý výtah na 

titulní straně (s pokračováním) pod titulkem Za zprávu odpovídá novinář a nadtitulkem 

Světové tiskové agentury nejsou sluhy vlád. Citovalo např. profesora žurnalistiky z univerzity 

v Coloradu Franka Kaplana, který ČTK v New Yorku řekl, že „tisková agentura, která by 

                                                                                                                                                         
Iroda (MTI), nizozemská Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP), norská Norsk Telegrambyra (NTB) či 
švédská Tidningarnas Telegrambyra (TT).  
316  Zahraničí o ČTK. Svobodné slovo. 2. 2. 1995, roč. 87, č. 28,  s. 2.  
317  Ibid. 
318  Novináři píší Havlovi. Svobodné slovo. 10. 2. 1995, roč. 87, č. 35, s. 1.  
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nepodávala zpravodajství, ale rozšiřovala nezkrácené vládní texty, by nebyla tiskovou 

agenturou, ale propagandistickým orgánem vlády.“ 319  

Z Bruselu v reakci na domácí kauzu korespondent ČTK Josef Freith napsal, že  

v „Belgii je nepředstavitelné a nemyslitelné, aby kdokoli, natožpak politici či 

představitelé politických stran, agentuře byť jen doporučovali, jak má pracovat, čeho si všímat 

a co eventuálně potírat. Se všemi zdroji včetně oficiálních redaktoři agentury pečlivě pracují, 

tzn. že je upravují stylisticky i věcně, krátí či „nastavují“ údaji o různých podstatných 

souvislostech atd. O tom co, jak a kdy agentura vydá, rozhoduje výhradně sama.“320 A dodal, 

že některá prohlášení, která získá, nevydá Belga nikdy. 

„Publikování plných textů projevů či jiných vystoupení ústavních činitelů belgická 

tisková agentura nezná. Jedinou výjimkou jsou projevy krále. Ty má dvakrát ročně, 1. ledna a 

při státním svátku země. Agentura je zveřejňuje v plném znění a kromě toho, pokud král 

řekne něco zajímavého či některý problém zvláště zvýrazní a pokud si to přejí odběratelé, 

vydá v servisu výtahy či zkrácené verze jeho projevu.“ 

Také Ivan Kytka z Londýna uvedl, že „britské tiskové agentury, které jsou všechny v 

soukromých rukou, nemají povinnost tisknout jakákoli prohlášení státních orgánů, tudíž ani 

jejich plné texty.“321 Mluvčí úřadu britského premiéra zpravodaji ČTK řekl, že neexistují ani 

žádné tiché dohody mezi vládou a agenturou nebo jinými sdělovacími prostředky o tom, aby 

tiskly prohlášení v plném nebo určitém znění vyhovujícím vládě. „Závisí to zcela na vůli a 

odpovědnosti editorů. Necháváme to na nich,“ řekl mluvčí.  Tuto  praxi potvrdili zpravodaji  

nezávisle na sobě také mluvčí několika britských agentur. Řekli, že oficiální sdělení zásadně 

parafrázují a doplňují je o nezávislá, protichůdná stanoviska, jak to požadují jejich klienti.  

„Veřejná kritika, kterou vznesli někteří vedoucí političtí představitelé v České 

republice vůči ČTK kvůli metodám, jak zpracovává politické projevy a prohlášení, je ve 

Francii těžko představitelná,“322 napsal z Paříže Petr Kříž s odkazem na vyjádření  vedoucího 

politické redakce AFP. François Grangié zpravodaji ČTK ale také řekl, že někteří francouzští 

politici občas telefonují a snaží se ovlivňovat způsob, jakým redaktoři AFP přistupují ke 

                                                 
319 Za zprávu odpovídá novinář. Svobodné slov. 3. 2. 1995, roč. 87, č. 29, s.1–2.  
320 "Pravidla hry" pro tiskovou agenturu jsou v Belgii jednoduchá. ČTK. 2. 2. 1995. [cit. 2011-12-12]. 
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/  
321 Britské státní orgány nezasahují agenturám do práce. ČTK. 2. 2. 1995. [cit. 2011-12-12].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
322 Způsob kritiky ČTK je ve Francii těžko představitelný. ČTK. 2. 2.1995. [cit. 2011-12-12].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/   
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zpracování projevů a dokumentů. Takové intervence však nejsou podložené žádným 

zplnomocněním a redakce AFP podobné zásahy rozhodně odmítají. 

Konkrétně při zpracovávání projevů a dokumentů AFP v zásadě vydává tyto texty jen 

ve zkrácené podobě, která vychází z představ redaktorů agentury a z potřeb odběratelů. O celé 

texty není zájem a žádný klient by nezkrácené materiály ani nezveřejnil - naopak by se musel 

sám jejich zestručňováním zdržovat. V plném znění rozšiřuje AFP jen krátké texty v rozsahu 

zhruba do 800 slov; tyto dokumenty musejí navíc mít tzv. dějinný význam, to znamená, že se 

předpokládá, že sdělovací prostředky se k nim budou určitě velmi dlouho vracet.  

Ani od zpravodaje Luboše Šebestíka z Bonnu nepřišla jiná zpráva: „Německá tisková 

agentura DPA (…) poskytuje sdělovacím prostředkům jako médium nezávislé na státu 

základní všeobecné informace podle vlastního výběru a uvážení, jež vycházejí ze znalosti 

potřeb ostatních médií. Totéž platí o případném vydávání plných textů různých prohlášení, o 

němž DPA rozhoduje sama se zřetelem na potřeby odběratelů, avšak nikoli na základě přání 

státních úředníků, stranických sekretariátů a funkcionářů či institucí.“323  

Doplnil, že plná znění textů různých deklarací z vnitropolitické scény vydává DPA 

„výjimečně a zpravidla pouze tehdy, když obsahují nějaké mimořádné novum, když o ně 

projevují sdělovací prostředky zájem, nebo když je třeba dokumentovat rozporná tvrzení proti 

tvrzení.“  DPA rovněž potvrdila, že i ona má zkušenosti se stížnostmi některých politiků, 

nespokojených s tím, že se právě jejich prohlášení v servisu neocitlo, nebo že bylo uvedeno 

jen pár slovy třeba až na konci zprávy.  

„Kdyby mi agentura začala dodávat místo zpráv plné texty, stěžoval bych si,“324 řekl 

zpravodaji ČTK v New Yorku Jiřímu Majstrovi Ed Baumeister, zástupce šéfredaktora 

Trenton Times a ředitel nadace, která v 90. letech podporovala pražské Centrum nezávislé 

žurnalistiky. Podle něho mají být plné texty vládních dokumentů samozřejmě dostupné a 

někdy je ve veřejném zájmu je vydat. Práce novináře však spočívá v tom, že je většinou pro 

veřejnost přečte, zhodnotí a zpracuje do materiálu o rozsahu, který bude mít čtenář čas přečíst. 

Mluvčí Associated Press, největší americké nevládní tiskové agentury a jedné 

z největších a nejstarších světových (globálních) tiskových agentur, zpravodaji řekla, že „AP 

velmi zřídka otiskuje plné texty oficiálních vládních prohlášení“ a že „nyní už američtí 

oficiální činitelé tuto politiku chápou a skoro nikdy nás nežádají, abychom otiskovali plné 

                                                 
323 Plné texty dokumentů jsou v servisu DPA vzácné. ČTK. 2. 2. 1995. [cit. 2011-12-12].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
324 Tisková agentura v USA slouží čtenářům, nikoli vládě. ČTK. 2. 2. 1995, [cit. 2011-12-12].  
Dostupné z: http://ib.ctk.cz/infobanka/ 
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texty. Když vybíráme z jejich prohlášení, je možné, že si stěžují, že jsme nezahrnuli něco 

důležitého. Pokud s nimi souhlasíme, zahrneme to do následující zprávy, většinou jako další 

výňatek. Pokud nesouhlasíme, necháme naši zprávu tak, jak vyšla.“ 

Praxi obvyklou v agentuře UPI, která do 80. let patřila mezi pětici nejvýznamnějších 

světových agentur, přiblížil vedoucí její odbočky v OSN Nguyen Tuyet. „Je-li to mimořádně 

významný projev, zveřejníme vedle zprávy - pokud to chtějí klienti - ještě obsáhlé výňatky 

nebo i plný text,“ citovala jeho slova ČTK. 

Žádný zákon tiskovým agenturám povinnost zveřejňovat v doslovném znění politická 

prohlášení nenařizuje, to by bylo v USA protiústavní. I USIA, která je plně závislá na vládním 

financování,  projevy a prohlášení zpravidla zpracovává, a pokud šíří plný 

text, je to na základě jejího vlastního redakčního rozhodnutí. Ani jí to její majitel, vláda 

Spojených států, nenařizuje, sdělil z New Yorku Jiří Majstr. 

 

5.4 Předmět činnosti tiskové agentury se zaměřením na zprostředkování oficiálních 

prohlášení v mezinárodním srovnání  

Odpověď na otázku, zda a jakým způsobem je povinnost zveřejňovat plné texty  

zakotvena v právních normách tiskových agentur v sousedních zemích, je v případě německé 

agentury  DPA a rakouské agentury APA poměrně jednoduchá. Žádná povinnost vydávat 

prohlášení či projevy politiků v doslovném znění, natožpak stanovená zákonem, pro agenturu 

neexistuje. Ani jeden ze základních dokumentů, kterými jsou stanovy společnosti, takové 

ustanovení neobsahuje.   

Stanovy DPA z roku 1991 definovaly v § 5, odst. 1 předmět agenturního podnikání 

jako „shromažďování, zpracovávání a šíření zpravodajských, archívních a obrazových 

materiálů veškerého druhu.“ Podle odst. 2 téhož paragrafu „podnik plní své úkoly nestranně a 

nezávisle na působení a vlivu stran, světonázorových skupin, hospodářských nebo finančních 

seskupení a vlád.“ Společnost je kromě jiného také „oprávněna zřizovat nebo získávat 

podniky, které jsou činné v oblasti zpravodajství nebo jsou vhodné pro podnikatelské účely 

DPA, přebírat jejich zastoupení, právě tak jako podílet se na takových podnicích nebo na 

seskupeních takových podniků“ (§5, odst. 4).325  

K úkolům APA, jak je vymezily stanovy z roku 1993  v §1, patří „přispět k 

hospodářské nezávislosti a samostatnosti jejích členů zajišťováním zpráv“ a „vytvářením a 

                                                 
325 Stanovy DPA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text).  
s. 56–61. 
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šířením základního servisu APA zajistit dodržení rovného informačního standardu všech 

členů“.  Své úkoly je společnost povinna plnit „nezávisle na vlivech politických a 

hospodářských institucí. Při získávání, zpracovávání a šíření zpráv se řídí zásadou 

vyváženosti a vyhýbá se jednostrannosti, jakož stranění někomu.“ V zásadě má agentura 

sloužit svým členům, avšak v rámci „obchodní činnosti může být činná také pro nečleny.“326 

Předmětem  jejího podnikání je „získávání, zpracování a šíření zpráv všeho druhu 

slovem a obrazem, zvláště produkce a šíření všeobecných zpravodajských služeb a 

specializovaných odborných informačních služeb, provoz a zprostředkování elektronických 

dokumentačních služeb, provoz komunikačních sítí pro zprostředkování slovních, obrazových 

a datových informací“327 atd. APA se může podle § 1, odst. 2 smlouvy podílet na jiném 

podnikání. 

Naproti tomu zákon o PAP z roku 1997 ustanovení o povinném zveřejňování zná. 

Dokonce je zveřejňování stanovisek nejvyšších polských orgánů obsahem dvou ze tří 

úvodních ustanovení. Polská tisková agentura PAP, která má dle zákona charakter 

veřejnoprávní agentury, „je povinna zveřejňovat stanoviska Sejmu, Senátu, prezidenta Polské 

republiky a rady ministrů“ (čl. 1 odst. 2) a „umožňuje dalším nejvyšším státním orgánům 

prezentovat jejich stanovisko v otázkách důležitých pro stát“ (čl. 1 odst. 3).328 

Zákon z roku 1992, který po celá 90. léta upravoval působnost TK SR/TASR jako 

zpravodajské informační agentury SR, jí rovněž předepisoval vydávání plných znění 

prohlášení ústředních státních orgánů (§ 3 odst. 2 písm. a) a informování o stanoviscích, 

písemných i ústních oznámeních ústředních státních orgánů, organizací a ústavních činitelů 

(§3 odst. 2 písm. b), jakož i státních orgánů a jejich poradních orgánů (§ 3 odst. 2 písm. b).Ve 

všech třech případech byla povinnost spojena s dovětkem, že se tak děje na požádání.329  

Rovněž podle později přijatého zákona plní TASR stejně jako některé jiné agentury 

se zvláštním (veřejnoprávním) statutem330 či jako agentury státní nad rámec běžných 

zpravodajských úkolů tiskové agentury ještě funkci oficiálního mluvčího, zdroje oficiálních 

                                                 
326  Stanovy APA. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text). 
s. 23–39. 
327 Ibid. 
328 Zákon o PAP. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 (interní text). s. 
81–84. 
329 Zákon č. 81 z 30. januára 1992 o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky. In: Sbírka 
zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1992, částka 20. 
330 Zákon o maďarské agentuře MTI z roku 1996 mezi úlohami národní tiskové kanceláře jako veřejné služby 
uváděl kromě mnoha jiných „pravidelné poskytování informací podle skutečnosti o parlamentních činnostech 
stran zastoupených v Národním shromáždění, o práci vlády a zveřejňování s tímto spojených oficiálních 
prohlášení“. Zákon o MTI. In: Statuty evropských tiskových agentur (rozšířené vydání). Praha: ČTK, 1999 
(interní text). s. 69–80. 
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prohlášení prezidenta, vlády, premiéra, předsedy parlamentu či jeho komor, případně dalších 

nejvyšších představitelů státních orgánů. 331  

Na rozdíl od praxe obvyklé v západní Evropě, je v bývalých socialistických zemí spíše 

pravidlem, že agentury se zvláštním (tzv. veřejnoprávním) statutem mají zákonem 

definovanou povinnost zveřejňovat prohlášení ústavních činitelů a institucí. Je to zřejmě i síla 

tradice z doby, kdy agentury sehrávaly klíčovou roli jako centrální zdroj těchto druhů 

sdělení.332  

Zákon o ČTK je v regionu díky absenci podobného ustanovení při definování předmětu 

činnosti  a jejích zpravodajských úkolů spíše výjimkou. Všechny ostatní národní zpravodajské 

agentury působící v zemích tzv. visegradské čtyřky (MTI, PAP a TASR), které se rovněž 

transformovaly z někdejších státních agentur ve veřejnoprávní, tuto povinnost přinášet 

„oficiality“ zakotvenu v zákonech stále mají. 

Z komparace se zahraniční normami vyplývá, že zákon o ČTK je při definování 

předmětu činnosti i přes uvedené výhrady (např. úkol agentury informovat veřejnost) 

západoevropskému modelu bližší. Lze zobecnit, že tato zákonem daná povinnost je 

charakteristická pro státem financované či spolufinancované tiskové agentury.  

 

5.5.  Kauza připomněla nedokončenou transformaci agentury 

Ojedinělá snaha výkonné moci novelizovat znění zákona měla kromě diskuse na téma 

zpravodajských povinností ještě jeden rozměr, ještě jeden vedlejší efekt, připomněla 

nedokončenou transformaci ČTK.  

Připomínala ji média, např. Lidové noviny na názorové stránce: „Četkařům, vládním 

garniturám, médiím i veřejnosti se spolehlivě uleví jenom tehdy, jestliže bude ČTK 

privatizována. (...) Pusťme tedy také na ČTK svěží tržní vítr, aby státní vlnky nešplouchaly na 

                                                 
331 TASR v rámci hlavní činnosti ve veřejném zájmu „vydává v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej 
republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných 
ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej 
republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochráncu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o 
to požiadajú.“  
Viz zákon č. 385 z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. 
In: Zbierka zakonov Slovenskej republiky. 2008. č. 143/2008. 
Ve veřejném zájmu TASR rovněž na požádání  informuje o stanoviscích a oznámeních prezidenta, vlády, 
Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, předsedy parlamentu, předsedy vlády a  jiných ústavních 
činitelů atd., přičemž výčet ústavních činitelů a institucí je totožný jako v případě plných prohlášení.  
332 Tato oficiální prohlášení zveřejňují i agentury mimo bývalé socialistické země, např. řecká ANA.  
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maják, jehož strážci se mění dle výsledku voleb. Nebo snad odmítneme věřit trhu a 

demokratickému politickému systému?“ 333 

Také Rada ČTK konstatovala ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK v roce 

1995 v souvislosti s kauzou „poměrně výraznou mediální podporu privatizaci.“ 334 

                                                 
333 LÉR, Ondřej. Vládní vlnky šplouchají na Maják. Lidové noviny. 31. 1. 1995, roč. 8, č. 26, s. 5. 
334 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1995.   
[cit. 2011-09-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t001700a.htm  
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6. 1998: Zatímco první Rada ČTK změnu statutu odmítala, druhá otevřela diskusi o 

dokončení transformace agentury 

 

Česká tisková kancelář dostala na rozdíl od vysílacích  médií do vínku dočasný statut 

média veřejné služby. Kapitola v chronologické posloupnosti mapuje, jak se v průběhu 90. let 

vyvíjely názory na dočasný statut agentury, případně jaké argumenty zaznívaly na obhajobu 

jeho zachování či jaké se naopak používaly na podporu dokončení zákonem předpokládané 

transformace národní tiskové agentury.  

V souladu se základní výzkumnou otázkou, zda a jak politická  sféra ovlivňovala sféru 

mediální se zaměřením na ČTK, konkrétně v podobě jejího statutu, byla za relevantní 

považována stanoviska prezentovaná Poslaneckou sněmovnou a jejími orgány a stanoviska 

Poslaneckou sněmovnou zvoleného kontrolního orgánu, Rady ČTK. 

Na jaře 1993, v době, kdy už byla zvolena první Rada ČTK, ale ještě nepracovala,335 

stál v čele agentury Tomáš Kopřiva (ODS). Kopřiva, poslední ředitel federální ČSTK 

jmenovaný vládou a první a jediný ředitel ČTK, volený přímo parlamentem (ČNR), o 

uskutečnění privatizace agentury vůbec nepochyboval.  

„Náš vztah s vládou je jednoznačně dán zákonem o ČTK. Jsem si jist, že tento zákon 

bude uplatněn, tj. že ČTK bude do čtrnácti měsíců plně privatizována. Do té doby  budou naše 

vztahy se státem a vládou pochopitelně trochu citlivější, ale pokusy o ovlivňování  činnosti 

tiskové kanceláře jsme dosud nezaznamenali,“336 řekl v březnu 1993.  

Kopřiva byl sice přesvědčen o brzké privatizaci agentury, ale odmítal, že by v ní měli 

mít rozhodující slovo vydavatelé. Podle něj jsou totiž vydavatelé závislí na některých 

nespolehlivých faktorech, například na přízni a nepřízni čtenářů či situaci v distribuční síti a 

ne všichni mají dostatečné finanční zázemí. Tiskovou kancelář by měly vlastnit spíše finanční 

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

Sdělovací prostředky prý jako celek takové záruky neskýtají.337 

Oponoval mu příspěvek z akademického prostředí,338 argumentující vlastnickou 

strukturou největší německé tiskové agentury DPA a jediné národní rakouské agentury APA. 

                                                 
335 Dekrety převzala 15. 4. 1993, což se v jejím případě považuje za faktický začátek její činnosti. 
336Kopřiva v rozhovoru pro KMIT Komunikace, Média, Informace a Technologie. 1993, č. 1. Ještě než stačil 
rozhovor vyjít, jak vyplývá z redakční poznámky pod čarou, vypsala Rada ČTK výběrové řízení na místo 
generálního ředitele s termínem podání přihlášek do 21. 5., Kopřiva skončil ve funkci zvolením nového 
generálního ředitele (8. 6. 1993). 
337 MUSIL, Michal. Unie vydavatelů usiluje o rozhodující podíl v ČTK. Český deník. 6. 4. 1993, roč. 3, s. 1.  
338 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. ČTK by měla patřit vydavatelům. Mladá fronta Dnes. 8. 4. 1993, roč. 4, č. 82, 
s. 6. 
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DPA představil jako společnost německých médií, nezávislou na státu, stranách a 

hospodářské sféře, jejíž statut stanoví přesnou výši podílu, kterou nesmí překročit jednotlivé 

médium, a podíl, který celkově nesmí dohromady překročit například vysílací společnosti. 

Rovněž APA byla uváděna za příklad agentury, která je organizována jako zařízení 

rakouských sdělovacích prostředků. Příspěvek účast médií ve vlastnické struktuře tiskové 

agentury neodmítal, naopak ji považoval za přirozenou – kdo by měl mít bytostnější zájem na 

spolehlivém a efektivním fungování zpravodajské agentury než pravidelní uživatelé jejího 

servisu.  

První Rada ČTK poprvé předkládala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za 

rok 1993 a v ní se vyjádřila, že pro nejbližší období339 pokládá za nejvhodnější  „současný 

veřejnoprávní status“, neboť není „jasné, zda by se ČTK měla stát družstvem či akciovou 

společností. Nejasná je i otázka eventuální účasti státu a jednotlivých odběratelů,“340 

odůvodňovala svůj postoj. Na jeho podporu uváděla, že v názoru na zachování stávající 

podoby ČTK je ve shodě s poslaneckou komisí pro sdělovací prostředky a ani ona 

„nepovažuje za vhodné, aby v nejbližší době došlo k privatizaci ČTK ze zákona.“341 Ať už by 

byla tato otázka v budoucnu vyřešena jakkoliv, považovala rada za potřebné „důrazně 

upozornit na výjimečnost archivů ČTK, které jsou svým obsahem zřejmě zcela unikátní, a 

proto by jejich budoucí existence a vlastnictví či správa měla být při případné transformaci 

ČTK zvláště ošetřena.“342 Agenturní archivy bez bližšího určení pak figurují často jako jeden 

z důvodů, proč by se  ČTK neměla privatizovat, případně jak by se mělo jejich vlastnictví či 

správa ošetřit.343  

Poslanecká sněmovna na schůzi 9. července 1994 výroční zprávu za předcházející rok 

schválila,  ale současně radu požádala, aby do 30. září  předložila výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu teze vymezující možnosti transformace České tiskové 

kanceláře. 

                                                 
339 „Alespoň rok pro veřejnoprávní subjekt, aby se mohl pokusit ukázat, aby mohl prokázat, zda je 
životaschopný,“ žádal také Kopřivův předchůdce ve funkci Petr Uhl. Týž Petr Uhl, který na jaře 1991 
v souvislosti s přípravou zákona č. 310/1991 Sb. mluvil o připravovaném převodu majetku státu do rukou ČSTK 
jako obchodní, s největší pravděpodobností akciové společnosti. 
340 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993. Část I. Zpráva o činnosti Rady ČTK.  
[cit. 2011-09-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm 
341  Ibid. 
342  Ibid. 
343 „Archiv je podobným majetkem jako Národní galerie nebo Národní muzeum a takové věci se samozřejmě do 
privátních rukou nedávají,“ řekl předseda Rady ČTK Jiří Ješ. 
Viz NAVRÁTILOVÁ, Svatava. Rozhovor s předsedou Rady České tiskové kanceláře Jiřím Ješem. Rada nechce 
privatizaci veřejnoprávní agentury. Svobodné slovo. 16. 3. 1996, roč. 88, č. 65, s. 5. 
Obrazový archiv ČTK se zhruba pěti miliony snímků dokumentujících historii československého státu od r. 1918 
se postupně digitalizuje, k náhledu je na www.fotobankactk.cz veřejně dostupná asi čtvrtina fondu.  
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Rada ve stanoveném termínu zadání nesplnila. Dle vlastního vyjádření věnovala v roce 

1994 „příliš mnoho času problematice široké oblasti mediálního práva, jež však bezprostředně 

nesouvisela  s posláním Rady“ jako kontrolního orgánu. Touto skutečností také vysvětlovala, 

proč se neustále odsouval termín splnění úkolu. Teze s odůvodněním svého negativního 

názoru na případnou privatizaci tiskové kanceláře projednala 24. února 1995  a 1. března (s 

půlročním zpožděním) je odevzdala.344  

Rada ČTK, která od počátku úvahy o jakékoliv formě privatizace odmítala, i v závěru 

výroční zprávy za rok 1995 napsala, že „považuje i nadále veřejnoprávní statut České tiskové 

kanceláře s možnou parlamentní kontrolou a eventuální pomocí v případě naléhavé veřejné 

potřeby za optimální.“345 A toto stanovisko zformulovala navzdory vlastnímu konstatování 

z úvodu dokumentu, že ČTK „úspěšně dovršuje transformaci v agenturu obdobnou agenturám 

ve vyspělých demokratických státech, pracujících na komerčních principech a s dobrými 

hospodářskými výsledky.“346 ČTK podle rady rovněž „prokázala, že i když v roce 1995 byla 

pokryta část nákladů na zahraniční zpravodajství ještě dotací ze státního rozpočtu /ve výši 

pouhých 7 % celkových nákladů/, jsou zcela reálné předpoklady pro úplnou ekonomickou 

soběstačnost v roce 1996, a tím i pro plnou nezávislost ČTK.“ 347  

Předpoklady se naplnily a rok 1996 se stal prvním, v němž ČTK hospodařila bez 

veřejných prostředků. V témže roce v září stálá sněmovní komise pro sdělovací prostředky 

ustavila šestičlennou pracovní skupinu (se dvěma zástupci ODS a po jednom za KDU-ČSL, 

ČSSD, KSČM a SPR-RSČ) a ta měla do 15. prosince připravit podklady pro jednání o 

budoucnosti ČTK. V čele skupiny stanul Ondřej Zemina (ODS), jeden z předkladatelů návrhu 

zákona č. 517/1992 Sb.  

Zhruba o rok později, v listopadu 1997, chyběly v Poslanecké sněmovně jen dva hlasy 

k přijetí usnesení, kterým by byla dolní komora požádala vládu, aby se „intenzivně zabývala 

budoucím statutem ČTK a případnou možností její privatizace.“348  Návrh usnesení za 

mediální komisi jako zpravodaj předkládal Pavel Dostál (ČSSD). Poslanec Michal Prokop 

(ODA), který znění usnesení v komisi navrhl, tehdy ve všeobecné rozpravě návrh 

odůvodňoval tak, že „samotný zákon o České tiskové kanceláři předpokládá, že její 

veřejnoprávní statut v současné podobě je statut dočasný. V době, kdy se dělila federace a 
                                                 
344 Výroční zpráva o činnosti Rady ČTK a činnosti ČTK v roce 1994. Kopie tištěné verze, 5. 4. 1995, s. 3. V el. 
verzi není zpráva o činnosti Rady ČTK součástí VZ o činnosti ČTK za rok 1994.  
345 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1995. [cit. 2011-09-06]. Dostupné z:  
 http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t017000a.htm toto je VZ 96 
346 Ibid. 
347 Ibid.  
348 Viz návrh stálé komise pro sdělovací prostředky  PS PČR, který jako zpravodaj komise přednesl Pavel Dostál 
(ČSSD) 5. 11. 1997. 
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bylo zapotřebí dát nějaký právní základ tehdejším různým federálním orgánům a institucím, 

sáhla tehdejší Česká národní rada po modelu veřejnoprávní instituce, který do jisté míry 

odpovídal Českému rozhlasu a České televizi, a transformovala českou část tehdejší ČTK na 

veřejnoprávní instituci. Už tehdy bylo ovšem zřejmé, že důvody pro to jsou víceméně 

praktické. Šlo o to překlenout časové období, kdy se tvořily nové instituce. Bylo jasné, že  

případ ČTK je trochu něco jiného, než je tomu u rozhlasu a televize, protože povaha služeb, 

které poskytuje ČTK, je trochu jiná než je povaha služeb Českého rozhlasu a České televize. 

Rozdíl je v tom, že na rozdíl od rozhlasu a televize, které jsou provozovateli vysílání ze 

zákona a jsou veřejnou službou každému posluchači či divákovi, ČTK je instituce, která 

poskytuje informační servis dalším jiným institucím, médiím, tisku, rozhlasu a televizím, a to 

na komerční bázi, tedy za úplatu. Tisková agentura ve své povaze je typickým 

podnikatelským subjektem, pravda, s poněkud zvláštním typem zboží“.349  

Michal Prokop také upozornil, že agentura už „pracuje bez jediné koruny dotace ze 

státního rozpočtu.“350 Proto byl přesvědčen, že nazrál čas, aby se vláda zabývala další 

budoucností ČTK a aby připravila transformační zákon, ať už v podobě, kterou navrhoval on, 

tzn. privatizovat, nebo v nějaké jiné. „Rozhodně si nemyslím, že je možné dále ještě vyčkávat 

v tomto provizoriu,“351 uzavřel své vystoupení ve všeobecné rozpravě (jako jediný poslanec).  

Po něm vystoupil znovu už jen zpravodaj Pavel Dostál, ten zopakoval, že se nebude 

hlasovat o vlastní privatizaci ČTK, ale o tom, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, „aby tuto 

otázku řešila buď zákonem, že zůstává ČTK tak, jak je, to je veřejnoprávní společností (a to je 

nutné řešit – uvedl s odkazem na přechodný paragraf - pozn. aut.) ..., nebo aby se přistoupilo 

na návrh poslance Prokopa.“ Poměrem hlasů 69 pro, 71 proti nebyl návrh na přijetí usnesení 

přijat.352 

První Rada ČTK (1993-1998) potvrdila konzistentnost svého postoje i v poslední 

výroční zprávě. Ve všech, které zpracovala, včetně té poslední za rok 1997, uváděla, že 

veřejnoprávní statut považuje pro ČTK za optimální. Dle rady vedení agentury naléhalo na 

definitivní určení statutu ČTK, radní s výjimkou Josefa Vohryzka, jediného zástupce 

opozičních levicových stran v radě, ale „nepovažovali ani argumentaci managementu ve 

prospěch privatizace ČTK za přesvědčivou“353 a setrvávali na stanovisku, že nejvhodnější je 

veřejnoprávní statut. Pro zachování statutu hovořilo podle rady i to, že ČTK je nezávislou i 

                                                 
349  Michal Prokop na 15. schůzi PS projednávající VZ ČTK za rok 1996. 5. 11. 1997. [cit. 2011-09-06]. 
Dostupné z:  http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/015schuz/s015088.htm#r7  
350  Ibid. 
351  Ibid.  
352  Ibid. 
353 Výroční zpráva o činnosti  a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1997.  Tištěná verze s. 5. 
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mimo ekonomickou sféru, že rada „nezaznamenala za celých pět let, a nebyly jí ani doloženy, 

snahy o politické či jiné ovlivňování činnosti agentury ze strany jakéhokoliv subjektu.“354 

Rada ve své poslední výroční zprávě také zmínila nepřijaté sněmovní usnesení  a prezentovala 

ho tak, že „původní stanovisko  Rady zachovat veřejnoprávní statut ČTK bylo de facto přijato 

i plénem Poslanecké sněmovny v listopadu 1997, kdy nebyl přijat ani návrh na usnesení, jímž 

měla být požádána vláda ČR, aby se zabývala statutem ČTK a její možnou privatizací.“355 

Změna přišla v roce 1998 s druhou radou, zvolenou 19. května 1998, která začala až 

na jednoho člena pracovat v úplně novém složení,356 a v souvislosti s přípravou výroční 

zprávy za rok 1998 se rozhodla, že zahájí veřejnou diskusi na téma dokončení transformace 

agentury. Rada ČTK zpracovala a do přílohy zprávy357 zařadila sedm možností transformace 

v rozpětí dvou krajních variant - od zachování současného stavu až po prodej agentury bez 

jakýchkoli dalších omezení. Se zachováním existující právní povahy agentury za 

předpokladu, že se budou blíže specifikovat a prohloubí se právní podmínky pro její 

fungování, počítala už jen jediná z možností. Čtyři možnosti transformace zahrnovaly změnu 

právní formy agentury, z toho tři změnu na obchodní společnost: se zachováním 

„veřejnoprávního“ vlastnictví,  s umožněním vstupu ostatních médií do agentury či 

s umožněním vstupu jiné (zahraniční) agentury. Jediná varianta počítala při změně formy na 

obchodní společnost s umožněním vstupu jiných, nemediálních,  např. finančních investorů 

bez ohledu na předmět jejich podnikání.   

Ani rada sama nepovažovala výčet uvedených možností za úplný či vyčerpávající. „Je 

spíše návodem či impulsem pro možné úvahy zájemců o problematiku ČTK a její budoucnost. 

Každý podnět i názor na další směřování ČTK je cenný. Největším nebezpečím pro 

agentur(u) se může stát, že nebude existovat názor žádný,“358 dodala Rada ČTK na závěr 

přílohy. 

Při projednávání dokumentu  výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

po odůvodnění předsedy Rady ČTK Martina Přibáně, zpravodajské zprávě  a po rozpravě 

doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření 

ČTK  v roce 1998 a současně požádal Radu ČTK,  aby podle přílohy č. 8  zpracovala ve 

                                                 
354 Ibid.  
355 Ibid, s. 6. 
356 Radu ČTK pro druhé volební období 1998–2003 volila Poslanecká sněmovna měsíc před prvními 
předčasnými parlamentními volbami v historii ČR. Ve volbě uspěli dva nominanti ODS (resp. jeden ve funkci 
pokračoval), dva ČSSD a po jednom KDU-ČSL, KSČM a US.  
357 Výroční zpráva o činnosti  a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998. 23. 4. 1999. Tištěná verze 
s přílohou č. 8 Možnosti transformace ČTK. 
358 Ibid. 
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spolupráci s podvýborem pro mediální legislativu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 

a tělovýchovu koncepci transformace ČTK.359  

Rada tak učinila a pro členy podvýboru pro mediální legislativu PS zpracovala 

materiál, jehož součástí byly jak teze pro přípravu transformace České tiskové kanceláře, tak 

přehled argumentů pro a proti zachování tzv. veřejnoprávní formy agentury.360  

Legislativní stav, v němž agentura existuje, označila rada za zastaralý, neodpovídající 

realitě. Na základě srovnání veřejnoprávního charakteru České televize a Českého rozhlasu na 

straně jedné a ČTK na straně druhé dospěla k závěru, že „skutečné, zásadní důvody pro 

existenci veřejnoprávní tiskové agentury neexistují“. 

Z tezí a argumentů odvodila rada čtyři závěry:361 

– „stávající podoba zákona ČTK je již delší dobu nevyhovující a do budoucna spíše 

neúnosná,“ 

– „zachování veřejnoprávní vlastnické formy existence  ČTK postrádá věcnou logiku a je 

pouze mechanickým naplňováním tradice z dob, kdy existence národní agentury plnila 

svou roli v rámci budování státu po roce 1918. (…) Zákonodárce ale považoval toto 

řešení za přechodné a předpokládal v nedaleké době privatizaci ČTK. K tomu nebyla 

dosud politická vůle.“ 

– „nevýhody veřejnoprávní vlastnické formy tiskové agentury jsou větší než výhody,“ 

– rada považuje „za nezbytné  ukončit  diskuse o veřejnoprávnosti České tiskové 

kanceláře, a naopak zahájit diskuse o možných způsobech a formách  její privatizace, 

včetně debat o míře politické průchodnosti jednotlivých modelů.“ 

S předloženou VZ 99 vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas (pro 106, proti 2). Poslanec 

Petr Pleva (ODS), který jako zpravodaj tlumočil doporučující stanoviska komise pro 

sdělovací prostředky a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, uvedl, že 

v obou orgánech  se „rozprava vedla spíš nad budoucností ČTK a o uvažované možné 

transformaci či privatizaci, ale to je zřejmě téma, které nebudeme řešit dnes, které budeme 

řešit někdy příště.“  362  

                                                 
359 Usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS z 18. schůze. 16. 6. 1999. 
360 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999. 3. 5. 2000. Tištěná verze 
s přílohou Materiál pro členy podvýboru pro mediální legislativu PSP ČR (s. 60 – 66). 
361  Ibid, s. 66. 
362 Stenoprotokol projednávání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999. 
(tisk 626).  



 121 

Nakonec ale zůstalo při starém. Ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2000 

už Rada ČTK formulovala své stanovisko opatrněji s tím, že „celý problém nespočívá „jen“ 

ve vytvoření „pracovního postupu transformace, ale i v citlivém načasování a ohledech na 

rizika.“363 

Unikátní forma existence ČTK (agentura není soukromá, ale přitom je finančně  

nezávislá) pokračuje i v novém miléniu, stejně jako úvahy o jejím budoucím statutu.364  

 

                                                 
363Výroční  zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000. 26. 4. 2001. Tištěná verze 
s. 54. 
364 Česká tisková kancelář – médium veřejné služby? Pod tímto názvem se 30. 11. 2011 v PSP ČR uskutečnil 
odborný seminář. 
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ZÁVĚR 
 
 

Prvotní vývoj legislativy v oblasti agenturní žurnalistiky, příprava, projednávání a 

přijetí zákona č. 310/1991 Sb., který novelizoval čtvrtstoletí platnou normu, zákon 

č. 123/1965 Sb., ještě žádnou zásadní změnu do vztahu agentury a státu nepřinesl. Přestože se 

radikálně změnil politický systém, Československá tisková kancelář byla nadále definována 

jako zpravodajský orgán státu, respektive jako tisková agentura ČSFR s  povinnostmi vůči 

státním orgánům, stejně jako státní orgány měly zákonem stanovené povinnosti vůči agentuře. 

Měly např. agentuře poskytovat včasné informace, generálního ředitele agentury nadále 

jmenovala a odvolávala vláda, vláda schvalovala statut. Agentura zůstávala navázána na státní 

rozpočet. 

Hledání nového vztahu agentury a státu tak na samém počátku 90. let 20. století v 

širším společenskovědním kontextu připomíná takové přístupy, které zdůrazňují „význam 

historického času, evoluce institucí, závislost na minulém vývoji (path dependency)“.365  

Akcent na historické souvislosti, závislost na předchozím vývoji a historických 

kořenech se ostatně vyskytuje i v zahraniční odborné literatuře, která se věnuje transformaci 

bývalých oficiálních státních agentur ve střední a východní Evropě.366  

Nejvýznamnější změnu tak v první polistopadové novele reprezentovalo zrušení 

povinnosti agentury tlumočit na základě zmocnění svým jménem oficiální stanoviska, neboť 

tato činnost byla považována za neslučitelnou s obecnými zásadami demokratické 

společnosti. Jako nepřijatelnou ji označil předkladatel novely, ředitel agentury a současně 

poslanec Federálního shromáždění Petr Uhl, který parlament ujistil, že agentura po listopadu 

1989 tento institut nepoužívala.  

Přestože hlavním smyslem přijetí novely bylo odstranění asymetrického uspořádání 

agentury a vytvoření podmínek pro rovnoprávné působení republikových agentur v rámci  

jednotné, důsledně federalizované instituce, jejíž zachování ocenilo i programové prohlášení 

československé vlády premiéra Mariána Čalfy, spor se v parlamentu vedl právě o vymezení 

státního charakteru tiskové kanceláře. Šlo o to, zda má mít Československá tisková kancelář 

přednostní právo v přístupu k informacím státních orgánů, respektive zda jí mají státní orgány 

                                                 
365 MLČOCH, Lubomír, MACHONIN, Pavel a SOJKA, Milan. Ekonomické a společenské změny v české 
společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha: Karolinum, 2000, s. 10. ISBN 80-246-0119-2 
366  RANTANEN, Terhi. From Communism to Capitalism. In BOYD-BARETT, Oliver, RANTANEN, Terhi. 
The Globalization of News. London: SAGE, 1998. ISBN 0761953868. ISBN 0761953876. 
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poskytovat informace přednostně, jak navrhovala v první verzi předloha. Podle oponentů by 

byla tato kodifikace založila nový informační monopol tiskové agentury.    

Cesta od přípravy prvních koncepcí nového uspořádání zpravodajské agentury 

vycházející z interních úvah ve zpravodajské agentuře, korigovaných na úrovni česko-

slovenského dialogu, ale i různorodost názorů zákonodárců projevující se v hledání nově 

definovaného vztahu státní zpravodajské agentury ke státním orgánům, jejích povinností 

k nim (a obráceně), stejně jako zřízení České tiskové kanceláře zákonem č. 517/1992 Sb., 

agentury poprvé v celé historii nezávislé na výkonné moci,  jsou integrální součástí 

transformačních procesů mediálního systému.  

A přestože se řada idejí a návrhů, např. na složení správní rady či kolegia  se 

zastoupením reprezentantů politické, ale i mediální sfény ve výsledku neprosadila, představují 

možný základ či východisko diskuse pro případ, že by se našla odvaha k odstranění 

z dnešního pohledu už dvacetiletého provizoria. Alespoň na úrovni novely stávající právní 

normy. Upozornění na některá sporná ustanovení zákona, týkající se například definování 

předmětu činnosti agentury, ale především konstrukce kontrolního orgánu v kontextu rozsahu 

jeho pravomocí, by mohla být impulsem ke změně. Těch absurdit, jak na ně poukázala 

disertační práce, nebylo málo, závěr připomíná jenom tři: 

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK ze zákona předkládá Rada ČTK. 

Připravovalo je ale, jak vyplynulo z jejich znění, samo vedení agentury (generální ředitel, 

obchodní ředitel). Rada je schvalovala a předkládala Poslanecké sněmovně, ta je může, ale 

nemusí schválit, může je vzít na vědomí, může také zůstat u prvního čtení. Na všechny 

varianty ve sledovaném období skutečně došlo. Pokud ale nepřijmeme tezi posledního vládou 

jmenovaného ředitele ČSTK Tomáše Kopřivy, že co je možné, je i správné,367 nabízí se 

odpověď– je třeba usilovat o změnu. Výroční zprávu o svém hospodaření (včetně vývoje 

mezd) navíc předkládá subjekt, který nečerpá žádné veřejné prostředky, nehospodaří s 

koncesionářskými poplatky a od r. 1996 nevyužívá ani zákonnou možnost získat od státu 

účelovou dotaci. 

Druhý příklad: Poslanecká sněmovna určila zákonem, že členům rady přísluší za 

výkon veřejné funkce odměna, stanovila její výši,  a současně určila, že odměna jde k tíži 

kontrolované agentury. Tento způsob odměňování přišel podivným i samotným příjemcům 

odměny, cítili, že ohrožuje jejich nejen ekonomickou nezávislost. S návrhem, aby kontrolní 

činnost financoval stát formou účelové dotace Rada ČTK neuspěla a komisi pro sdělovací 

                                                 
367 Tomáš Kopřiva proslul bezprostředně  po svém zvolení do čela agentury výrokem, že co je možné, je i 
správné. Odpověděl tak tehdy na otázku, zda je správné, že stal ředitelem ČSTK.  
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prostředky v polovině 90. let nepřesvědčil ani Milan Stibral, první ředitel, o jehož jmenování 

do funkce rozhodli členové rady ČTK.  

Příklad třetí: Zákonodárce na straně jedné umožnil agentuře vedle plnění základního 

poslání, aby podnikala a zapsala se do obchodního rejstříku, na druhou stranu ji ale 

v podnikání omezil, když jí zakázal, aby provozovala rozhlasové a televizní vysílání. ČTK 

musela zrušit dvojjazyčnou česko-francouzskou stanici Radio Plus, ale argumenty tehdy 

použité se ukázaly s odstupem několika málo let jako nepřesvědčivé. Působení ČTK v oblasti 

rozhlasového vysílání hrozilo být nekalou konkurencí, působení na internetu jí není.  

V tomto smyslu, že upozornila na dočasnost normy a problematičnost některých jejích 

částí, může už předložená disertační práce sama o sobě představovat přínos využitelný v praxi 

při případné novelizaci zákona, může se ale také stát v rámci interdisciplinárního bádání 

podnětem k hledání nového řešení statutu ČTK. 

Disertační práce, která se jako první zevrubně a uceleně věnovala tvorbě 

institucionální legislativy, vytváření právního rámce pro působení tiskové agentury v nových 

podmínkách a která s využitím bohaté a svým způsobem jedinečné pramenné základny 

sledovala a až ke kořenům zdokumentovala původ některých předloh, jejich genezi a 

uplatnění vlivu zúčastněných aktérů při jejich přijímání, tak může obohatit stav poznání dějin 

československých, českých a zčásti možná i slovenských médií. V tom spočívá vědecký 

přínos práce. 
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