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Abstrakt 

Bakalářská práce mapuje vývoj vydavatelství a nakladatelství v Československu 

a v České republice v letech 1948 až 2012 se zaměřením na legislativní vymezení jejich 

činnosti. Popisuje jednotlivé etapy České historie, které měly zásadní vliv na proměny 

vydavatelství a nakladatelství, tedy komunistický převrat v roce 1948 a následující 

padesátá léta a s nimi spojené zestátnění vydavatelských a nakladatelských podniků, 

zavedení cenzury a kontroly vydávaných periodických a neperiodických publikací; 

šedesátá léta a rok 1968 a tzv. Pražské jaro, kdy došlo ke krátkému uvolnění těchto 

omezení; následnou normalizaci, která přinesla tzv. „konsolidaci poměrů“ ve smyslu 

politického a ideologického diktátu; posledním historickým předělem je rok 1989 

a následující období zhruba do roku 2012, které s nástupem demokracie přináší 

proměnu trhu, privatizaci a nový legislativní rámec pro vydavatele a nakladatele. Cílem 

bakalářské práce je deskriptivní metodou porovnat vývoj vydavatelství a nakladatelství 

v předlistopadovém a polistopadovém období. 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis describes the development of  publishing houses in Czechoslovakia and 

the Czech Republic in the years 1948-2012 with a focus on the legislative definition of 

their activities. It describes the different phases of Czech history, which had a major 

impact on the transformation of publishing houses, as the communist overthrow in 1948 

and the following fifties and related nationalization of publishing houses, imposing of 



 

censorship and control of issued periodic and non-periodic publications; the sixties and 

the year 1968 and the Prague Spring, when there was a brief disengagement of these 

restrictions; subsequent normalization, which brought a "consolidating of relations" in 

the sense of political and ideological dictates; recent historical milestone is the year 

1989 and following period until about 2012 with the emergence of democracy which 

brings the transformation of the market, privatization and the new legislative framework 

for publishers. The aim of this thesis is to compare the evolution of publisher houses in 

the pre-November and the post-communist era using a descriptive method. 
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Úvod 

 Ve své bakalářské práci popisuji vývoj nakladatelství a vydavatelství 

v Československu, zaměřuji se na české země od roku 1948 do roku 1992, a v České 

republice od roku 1993 do roku 2012. 

 

 Činnost nakladatelství a vydavatelství má bezesporu velký vliv na společnost. 

Vydávání knih, novin, časopisů a dalšího periodického a neperiodického tisku různého 

zaměření pomáhá občanům zorientovat se v aktuálním dění, v utváření názorů a ve 

vzdělávání. Jak udává Zdeněk Tobolka ve své publikaci Kniha z roku 1949: „Mezi 

nejúčinnější, nejtrvalejší a nejstarší prostředky sdělovati lidské myšlenky a city náleží 

kniha. Jest jak po stránce obsahové, tak i jako výrobek výrazem své doby, svého 

prostředí; jest plodem těch, kdo byli v těchto směrech jejími průvodci. Působí i tehdy, 

kdy již její autoři a výrobci nežijí. Jest měřítkem kulturní vyspělosti svých původců 

i národů, k nimž náleželi. Jest přínosem jednotlivcům i národům ke kultuře veškerého 

lidstva. Je to nezbytná pomůcka všech badatelů a nejpůsobivější trvalý nástroj 

ovlivňovati masu v určitém směru.“ (Tobolka, 1949, s. 11). Je tedy velmi důležité, aby 

nakladatelství a vydavatelství mohla bez omezení, v rámci dobrých mravů, publikovat 

veškerý tisk, který slouží k objektivnímu informování, či komentování událostí. Jejich 

úloha byla ovšem v Československu nesnadná. 

 

 Ve své práci se snažím popsat vývoj nakladatelství a vydavatelství, jejich 

význam a jejich práva a povinnosti a ukázat, jak se jejich funkce proměňovala 

v závislosti na politické, ekonomické, společenské i kulturní situaci, která ve 

sledovaném období, které provázely různé historické metamorfózy, panovala 

v Československu a v České republice.  

  

 Cílem mé bakalářské práce bylo najít rozdíly a shody mezi nakladatelstvími 

a vydavatelstvími v jednotlivých obdobích, jak se pojmově, obsahově i z hlediska 

produkce lišily, a zároveň jak se shodovaly či lišily v jejich legislativním vymezení 

a činnosti. Rovněž jsem chtěla poukázat na rozdíly a shody mezi jednotlivými 

historickými etapami, tedy jak se lišila legislativní úprava nakladatelství a vydavatelství 

v celém tom dlouhém období od roku 1948 až do současnosti, a to na půdorysu všech 

historických, politických, ekonomických a společenských peripetií, tedy bezprostředně 
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po komunistickém převratu a na počátku padesátých let v éře stalinismu, v šedesátých 

letech a především v období tzv. Pražského jara, v době normalizace a nakonec po 

sametové revoluci. 
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Metodologický postup práce 

Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj vydavatelství a nakladatelství, na jejich 

legislativní zakotvení v Československu od roku 1948 a v České republice od roku 1993 

do roku 2012, a to na základě deskriptivní metody, která popisuje jejich rozdíly a shody, 

přičemž se zároveň snaží analyzovat i jejich obsah. 

 

Úvodní části jednotlivých kapitol popisují nejdůležitější historické události, 

ve kterých vydavatelství a nakladatelství vznikla a působila, a které měly vliv na jejich 

další vývoj.  

 

Další kapitoly pak zasazují do kontextu mediální vývoj a legislativní změny, 

které v různých obdobích probíhaly a významně proměňovaly podobu vydávání 

periodického a neperiodického tisku. Zaměřuje se na podobu a chápání pojmů 

nakladatelství a vydavatelství v daném období, zejména na jejich výklad v zákonech. 

Deskriptivní metodou nastiňuje, jakými právy a povinnostmi nakladatelství 

a vydavatelství disponovala, z kterých vycházela a v jakém legislativním rámci se 

pohybovala. Dále porovnává, v čem se práva a povinnosti v jednotlivých obdobích lišily 

a v čem se shodovaly. Nakonec na příkladech ukazuje vývoj konkrétních nakladatelství 

a vydavatelství a kvalitativní metodou ukazuje jejich působení v daném období. 
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1. Vymezení pojmů  

Zkoumané pojmy, kterými se v práci zabývám, jsou nakladatelství 

a vydavatelství, přičemž k nim ještě přiřazuji jejich synonyma, a to nakladatel 

a vydavatel. V češtině, na rozdíl od jiných jazyků, chápeme pojmy nakladatelství 

a vydavatelství odděleně, i když se některé jejich činnosti překrývají nebo doplňují. 

Například slovenština používá pouze jeden pojem, a to vydavateľstvo, angličtina 

publishing house a francouzština maison. 

 

Klíčové jsou také pojmy neperiodické a periodické publikace, jejichž vydáváním 

se nakladatelství a vydavatelství zabývají. Podle České terminologické databáze 

knihovnictví a informační vědy jsou neperiodické publikace takové, které jsou vydané 

jako celek najednou, případně po částech pokud jde o jeden celek, počet částí a doba 

ukončení celku jsou předem dány, jde například o knihy. Oproti tomu periodické 

publikace jsou vydávány postupně a pravidelně, nejméně dvakrát ročně, mají společný 

název, jednotnou úpravu a zaměření, jedná se například o časopisy a noviny. (Matušík, 

2003). 

 

Jako synonyma jsou v Praktické encyklopedii žurnalistiky označena jak 

nakladatel a nakladatelství, tak vydavatel a vydavatelství. Nakladatelství je zde 

definováno jako instituce vydávající neperiodický tisk. „Instituce, která působí ve 

smyslu kulturním, společenském a ekonomickém, přičemž se jednotlivé články této 

činnosti doplňují a sjednocují. Nakladatelství mohou mít vydávání knižních 

neperiodických (na rozdíl od vydavatelství) publikací jako svou hlavní i jako vedlejší 

náplň, vyjádřením je zpravidla už název sám, např. velkých nakladatelských domů; 

většina středně velkých a malých domů se soustřeďuje v nakladatelské činnosti na 

neperiodickou literaturu.“ (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 125–126). Stejně tak 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Národní knihovny ČR 

označuje pojem nakladatel a nakladatelství za synonyma a definuje je následovně: 

„Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení neperiodické publikace (knihy, 

hudebniny, reprodukce, mapy, fotografie apod.) na knižní trh. Zajišťuje hmotné 

prostředky k vydávání publikací, pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných 

publikací, zajišťuje jejich vytištění, někdy též distribuci.“ (Celbová, 2003).  
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Vladimír Pistorius definuje činnost nakladatele jako specifickou, jelikož 

zajišťuje jak technickou stránku knihy, tak následně i její prodej. Dle Pistoria má 

nakladatel šest základních úloh, které vykonává, a to vyhledávání titulů, rukopisů 

a jejich autorů a podněcování ke vzniku těchto knih, dále nakladatelství musí uzavírat 

licenční smlouvy se všemi subjekty podílejícími se na knize, připravit ji pro tisk 

a následně zajistit její samotnou výrobu. Ještě před vydáním titulu by se nakladatelství 

mělo starat o jeho propagaci a následně s ní pokračovat i po jeho vydání. A nakonec 

nakladatel zajišťuje i samotný prodej knih. (Pistorius, 2003, s. 106–107).  

 

Vydavatelem podle Praktické encyklopedie žurnalistiky není pouze ten, kdo 

vydává jen periodický tisk, ale může se věnovat i vydávání neperiodických publikací: 

„V historickém významu osoba či instituce, jejímž jménem byl vydán dokument 

nejrůznějšího charakteru a významu, dnes osoba či instituce oprávněná k vydávání 

publikací periodického a neperiodického zaměření. V tomto smyslu je jako vydavatel 

u nás chápán ten, kdo vydává tiskoviny obojího druhu, kdežto za nakladatele je 

převážně považován producent neperiodických publikací, tj. knih.“ (Osvaldová, 

Halada a kol., 2007, s. 229). Vydavatelství a vydavatele, které Česká terminologická 

databáze knihovnictví a informační vědy také považuje za synonyma, označuje za 

„Fyzickou či právnickou osobu odpovědnou za přípravu neperiodické či periodické 

publikace k vydání a oprávněnou k vydání této publikace (tj. její zveřejnění tiskem).“ 

(Celbová, 2003). 

 

Z uvedených definic vyplývá, že činnost vydavatele a nakladatele je skutečně 

podobná. Ačkoliv se nakladatelství zaměřuje především na publikaci knih, může 

publikovat i periodický tisk. U vydavatelství je zřejmé, že jeho činnost zahrnuje jak 

vydávání periodických, tak neperiodických publikací. Je však možné obecně používat 

pojem nakladatelství pro takové instituce, které vydávají neperiodické publikace 

a pojem vydavatelství pro ty, které se zaměřují na vydávání periodických publikací. 
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2. Vymezení sledovaného časového období 

Proměny vydavatelství a nakladatelství jsou v práci sledovány od roku 1948 do 

roku 2012. Tento dlouhý úsek, pokrývající téměř šedesát pět let, je rozdělen do čtyř 

časových období, podle politického vývoje v tehdejším Československu a v České 

republice, který ovlivňoval vývoj těchto institucí. 

 

První období, Komunistický převrat a éra stalinismu – 1948–1952, začíná rokem 

1948, tedy komunistickým převratem. V tomto období, na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let, nastala zásadní změna politických poměrů, a to prosazení 

komunistické ideologie, kdy dochází ke zrušení soukromého vlastnictví, nastolení 

plánovaného hospodářství, změnám na trhu a nastupuje cenzura.  

 

Druhé období, Postupné uvolňování komunistického režimu – 1953–1969, 

popisuje vývoj od roku 1953 do roku 1969. Padesátá léta jsou v Československu 

poznamenána silnou kontrolou komunistickou stranou, která ale v šedesátých letech 

slábne, nakladatelství a vydavatelství se z její kontroly částečně vymaňují a celý tento 

proces vrcholí v roce 1968 tzv. Pražským jarem, kdy dochází na krátkou dobu ke 

zrušení cenzury a uvolnění trhu. Toto uvolnění je však násilně potlačeno vstupem vojsk 

Varšavské smlouvy. 

 

 Třetí kapitola, Období normalizace – 1970–1989, se zabývá vývojem 

nakladatelství a vydavatelství od roku 1970 do sametové revoluce roku 1989. Toto 

období je charakterizováno útlumem veškerého kulturního a společenského života 

a potlačením veškerých reforem prosazených v době tzv. Pražského jara. K uvolnění 

a slábnutí komunistického režimu dochází až na konci osmdesátých let, kdy pád 

komunistického režimu vrcholí sametovou revolucí. 

 

Poslední kapitola, která popisuje změny v nakladatelském a vydavatelském 

odvětví, se nazývá Od sametové revoluce do současnosti – 1990–2012. Nejdůležitějším 

faktorem, který ovlivňuje změny ve vydavatelské a nakladatelské praxi, je pád 

komunistického režimu a přechod k demokracii. Obnoveno je soukromé vlastnictví, 

otevírají se hranice pro příchod zahraničních firem, tisk periodických a neperiodických 
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publikací přestává být omezen příděly papíru a cenzurou a nakladatelské a vydavatelské 

podniky tu působí jako samostatné subjekty. 
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3. Komunistický převrat a éra stalinismu – 1948–1952 

 

 

3.1 Historický kontext 

V únoru roku 1948 došlo v Československu ke komunistickému převratu, který 

odstartoval změny v politice, hospodářství, kultuře a logicky zasáhl i do oblasti 

vydavatelství a nakladatelství. Nejdříve 20. února 1948 podalo dvanáct ministrů 

nekomunistických stran demisi, kterou 25. února prezident Edvard Beneš po nátlaku 

přijal. Tito ministři byli na návrh předsedy vlády Klementa Gottwalda nahrazeni 

ministry komunistickými. V tomto období, na počátku změny režimu 

v Československu, byla část společnosti optimistická, někteří lidé věřili komunistickým 

ideálům a zakládali akční výbory na podporu KSČ.  

 

V platnost vešla 9. května 1948 Ústava Československé republiky, která 

ustanovovala ČSR lidově demokratickou republikou. Ústava sice zaručovala svobodu 

tisku, ale dodávala, že vydávání novin a časopisů upraví zákon, který určí podmínky 

a práva, kdo může vydávat se zřetelem na to, aby zisk nebyl účelem.  

 

Volby do Národního shromáždění, které proběhly 30. května 1948, byly již zcela 

v režii KSČ. Občané mohli volit pouze jednotnou kandidátku, tzv. Národní frontu, která 

byla složena převážně z komunistů. Krátce na to, 7. června 1948, abdikoval prezident 

Edvard Beneš a 14. června byl zvolen prezidentem Klement Gottwald, který jmenoval 

nového předsedu vlády Antonína Zápotockého.  

 

Komunisté dále rozhodli o sloučení KSČ s Československou sociální 

demokracií. K tomu došlo 27. června 1948, a přijati byli pouze členové strany, kteří se 

nijak neangažovali proti KSČ. Díky tomu se strana rozrostla o více než sto tisíc členů. 

Spojením KSČ a ČSSD došlo ke změně ve vydávání stranických deníků, v krajských 

městech zanikl deník Právo lidu vydávaný sociální demokracií a od 1. července 1948 

vycházely už pouze deníky, které spadaly pod KSČ. 
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Protesty a známky odporu byly v tomto období silně potlačovány. Na ochranu 

lidově demokratické republiky byl vydán zákon č. 231/1948 Sb., velkou úlohu začala 

hrát Státní bezpečnost, na začátku padesátých let vznikaly tábory nucených prací pro 

politicky nežádoucí občany a začaly politické procesy s odpůrci režimu. Došlo ke 

kolektivizaci zemědělství a k pětiletému plánování hospodářství. Největším nástrojem 

propagandy se stala cenzura a kontrola médií státem. 

 

 

3.2 Nakladatelství a vydavatelství 

V roce 1948 došlo k zásadním změnám ve vydavatelské a nakladatelské praxi. 

Komunistické snahy o propagandu, cenzuru a regulaci ve vydávání knih, novin 

a časopisů nabíraly na síle a vyústily v konflikt mezi státem a podnikateli, kterým se 

praktiky vlády nelíbily. Komunisté obvinili nakladatele, že bojkotují ideologickou 

literaturu, ministr informací Václav Kopecký prohlásil, že „většina knihkupců 

objednává knihy pokrokového obsahu v křiklavě nepatrném počtu, zatímco jiné knihy 

určitého tendenčního zaměření vědomě favorizují, takže odběratelé nemají možnost 

svobodného výběru“. (Janoušek a kol., 2004, s. 42). 

 

Snaha o regulaci knižního trhu sílila a 26. února 1948 došlo k vytvoření 

Odborného svazu knihkupců, nakladatelů a obchodníků s uměleckými předměty, který 

pod sebe převzal správu nejen nad nakladateli. Tímto krokem prakticky zanikl Svaz 

českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), který zde působil od roku 1879. 

 

Kontrola tisku pokračovala, 12. března 1948 dostal ministr informací Václav 

Kopecký od vlády za úkol zkontrolovat všechna povolení na vydávání novin a časopisů. 

Do prosince bylo zastaveno tři sta padesát časopisů, a naopak bylo povoleno osmdesát 

devět časopisů nových nebo náhradních. (Dějiny českých médií v datech: rozhlas, 

televize, mediální právo, 2003, s. 384). 

 

Dále 19. dubna 1948 ministr Kopecký spolu s ministrem průmyslu vydal 

vyhlášku č. 696/1948 Sb., o hospodaření papírem při vydávání časopisů, která vstoupila 

v platnost 27. dubna 1948. Tato vyhláška omezovala náklad i rozsah časopisů 

a regulovala množství papíru pro tiskárny. Dalším omezením ve vydávání periodického 
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a neperiodického tisku bylo schválení zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění 

polygrafických podniků. Tímto zákonem si KSČ zajistila kontrolu nad tiskárnami. Ještě 

více snížila objem a počet vydaných tiskovin vyhláška č. 1145/1948 Sb. z 10. června 

1948, která omezovala inzerci v periodickém tisku, upravovala obsah, rozsah a umístění 

inzerátu v novinách. Tímto krokem se výrazně snížily příjmy vydavatelů z inzerce, a ti 

tak byli stále více závislí na státních penězích. 

 

O rok později zákon č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin 

a jiných neperiodických publikací nadobro zestátňoval nakladatelské podnikání. „Jím se 

nakladatelství postupně stala majetkem politických stran, společenských organizací, 

jednotné odborové organizace, vrcholných organizací kulturních, hospodářských, 

zájmových tělovýchovných ad., družstev, spolků apod. – povinně sdružených v Národní 

frontě – nebo zůstala natrvalo v rukou státu. Povolení pak získaly jen ideologicky zcela 

spolehlivé subjekty, přičemž produkce soukromých nakladatelů byla z větší části 

zlikvidována, malá část skončila v antikvariátech a jen málo knih se dostalo do 

prodeje.“ (Halada, 2007, s. 7–8). Oficiální důvody k tomuto zákonu udávané 

komunistickou stranou byly zajištění kvalitní literatury a zlepšení dostupnosti knih tak, 

aby jejich cena byla přijatelná pro všechny obyvatele. Komunisté kritizovali 

nakladatelský zájem o zisk a s ním spojené vydávání nekvalitní literatury, která se dobře 

prodávala. Nelíbilo se jim, že nakladatelé rozhodovali o tom, jaké knihy vydají, a že tím 

plýtvali papírem. Tímto zákonem se vydávání neperiodických publikací dostalo pod 

přísný dohled KSČ a nastalo období plánování a regulace trhu. Tento záměr přednesl 

ministr Václav Kopecký na schůzi sněmovny 24. března 1949: „Je třeba si uvědomit, že 

všemi těmi opatřeními, vtělenými v předložený vydavatelský zákon, se dostáváme 

postupně k tomu, abychom splnili náš veliký a hlavní ideál: vydávat pro lid, pro široké 

masy pracujícího lidu, knihy krásné a při tom levné.“ (NS RČS 1948–1954, 

1949, 28. schůze). 

 

Pro kontrolu nakladatelství byla ustanovena Ústřední ediční rada, pod kterou 

spadala Národní ediční rada česká (NERČ) a Národní ediční rada slovenská (NERS), 

tyto rady měly skutečné pravomoci při rozhodování o edičních plánech pro jednotlivá 

nakladatelství. Z nakladatelské činnosti se tak stala byrokratická záležitost. Každý 

nakladatel spadal do určité specializace v oboru a podle toho mu byl určen ediční profil 

knih, které mohl vydávat. Nakladatelé ale ještě museli o vydávání knih žádat kontrolní 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/index.htm
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úřad, který kontroloval každou knihu zvlášť. Nakonec nakladatelům ještě musel být 

přidělen papír, aby jejich knihy mohly jít do tisku. 

 

Stejně tak jako zasahovala KSČ do vydávání neperiodických publikací, 

zasahovala i do vydávání periodického tisku. Noviny a časopisy byly nástrojem 

propagandy a měly sloužit státu „v duchu leninské představy o tisku jako o „kolektivním 

organizátorovi a propagátorovi“ měla formovat souhlasný postoj obyvatel státu 

k politice KSČ a také bránit šíření nevhodných (podvratných či alternativních) názorů.“ 

(Bednařík a kol., 2011, s. 256). 

 

K úplnému zrušení soukromých vydavatelských podniků došlo v roce 1950 

zákonem č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů a o svazu československých novinářů. 

„Oprávnění k vydávání časopisů lze uděliti: 1. politickým stranám Národní fronty, 

2. státním orgánům, 3. jednotné odborové organizaci, 4. vrcholným organizacím 

kulturním, hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným. Dále lze uděliti 

oprávnění k vydávání časopisů národním a komunálním podnikům, podnikům 

oprávněným k provozování zahraničního obchodu, lidovým družstvům a jiným 

právnickým osobám a to jen tehdy, prokáží-li, že vydávání časopisů je nutné k plnění 

jejich úkolů důležitého obecného zájmu.“ (Dějiny českých médií v datech: rozhlas, 

televize, mediální právo, 2003, s. 389). 

 

Na začátku padesátých let tedy nadobro přestalo existovat soukromé vlastnictví 

ve vydavatelských a nakladatelských podnicích, a zároveň začalo docházet k cenzuře, 

kontrole a propagandě, a to nejen v těchto médiích. Veškeré „hromadné sdělovací 

prostředky přestaly plnit jednu politicky nejdůležitější část svého společenského 

poslání – poskytovat pravdivé informace o jevech domácího i zahraničního života.“ 

(Kaplan, 2007, s. 52).  

 

Vydavatelství a nakladatelství měla v tomto období svá práva na výběr textů 

k tisku striktně omezena zákonem. „Zákon definoval v paragrafu 1 poslání tisku: 

Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za 

mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“ (Dějiny českých médií 

v datech: rozhlas, televize, mediální právo, 2003, s. 389). 
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Již po roce 1945 se vydavatelský a nakladatelský trh proměňuje. Některá 

nakladatelství navazují na svou předválečnou tradici, například Melantrich, Vyšehrad, 

Družstevní práce, Orbis, Pražské nakladatelství, Svépomoc, ale po komunistickém 

převratu spadala vždy pod nějakou společenskou organizaci či politické a státní 

subjekty. Regulace a plánování trhu pokračovaly i po roce 1948 pod přísným dohledem 

KSČ. Vznikala další nakladatelství a vydavatelství, například Státní nakladatelství 

dětské knihy (SNDK), Svět sovětů, Čedok, Dědictví Komenského, Mír, Osvěta, 

Průmyslové nakladatelství, Průmyslové vydavatelství, Sokolské nakladatelství. Spousta 

z nich ale do roku 1952 zanikla. (Halada, 2007, s. 8). 

 

Státní nakladatelství dětské knihy (později přejmenováno na Albatros) zahájilo 

činnost 15. dubna 1949, kdy vešla v platnost vyhláška Ministerstva školství, věd 

a umění a mělo prakticky výhradní právo na vydávání beletrie, domácí i zahraniční, 

a naučné literatury pro děti a mládež. SNDK bylo stejně tak jako všechna nakladatelství 

pod dohledem KSČ a muselo tedy vydávat literaturu propagující ideologii státu 

a vychovávající mladé socialisty. Hodně se tedy překládala sovětská literatura 

a vycházely zpolitizované texty. Ačkoliv byl podnik nakladatelstvím a jeho hlavním 

posláním byl vydávat knihy, SNDK vydávalo i své časopisy. V letech 1949–1951 to byl 

měsíčník Knihy dětem s podtitulem Věstník SNDK, který informoval o nově vydaných 

a připravovaných publikacích. (Šubrtová, 2013). 

 

Vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta vzniklo již v roce 1945 a ve své 

činnosti pokračovalo i po změně režimu. „Československý svaz mládeže vydával svůj 

ústřední deník Mladá fronta ve vydavatelství Mladá fronta. Jako jeden z mála dobových 

listů mohla Mladá fronta v těchto letech, i přes neustálý nedostatek novinového papíru, 

rozšířit nejen svůj týdenní rozsah z 28 na 34 stran, ale i postupně zvyšovat náklad. 

Kromě toho tu vycházela řada časopisů zaměřených především na mladé čtenáře, jako 

například týdeník Pionýrské noviny (od roku 1951) a značný počet periodik pro děti 

a mládež, kupříkladu Mateřídouška, Ohníček (od roku 1951), Pionýr (od roku 1953).“ 

(Bednařík a kol., 2011, s. 260). Kromě časopisů vydávala Mladá fronta také knihy. 

Na počátku padesátých let to ovšem kvůli omezení papíru a nutnému edičnímu 

schvalování neměla jednoduché. Dokazuje to i vzpomínka šéfredaktora z let 1949–1956 

Jaroslava Boučka v publikaci 20 let nakladatelství Mladá fronta: „Začátek padesátých 

let nebyl pro MF a československou produkci nic radostného. Složitým systémem 
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schvalování jsme protlačovali řadu autorů i ilustrátorů, o nichž se kdosi kdesi 

nepříznivě vyjádřil (Eduard Fiker, Zdeněk Burian aj.), s povzdechem jsme vyškrtávali 

jednoduché plánky, např. kresbu Kaplanovy turbíny na úrovni asi tak učebnice fyziky, 

neboť se nám naznačilo, že není dobré prozrazovat technické údaje o stavbách přehrad. 

Řekli jsme si, že půjde-li to takhle dál, budeme muset vypustit z ‚Babičky ‘ pasáž 

o Viktorčině splavu (– vodní stavba).“ (20 let nakladatelství Mladá fronta, 1965,            

s. 24–25). Ve svých vzpomínkách dále dodává, že v té době bylo nejdůležitější ze všeho 

plnit plán vydávání, budovat společnost a vydávat jen literaturu vyhovující KSČ. 

„Zkrátka, jak jsme vydali něco, co vyjadřovalo nějaké stanovisko, byl z toho malér, 

takže nejlepší by bylo bývalo vydávat jen díla typu ‚Jak si připravíme nástěnku 

k 5. výročí‘.“ (20 let nakladatelství Mladá fronta, 1965, s. 24). 
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4. Postupné uvolňování režimu – 1953–1969

 

 

4.1 Historický kontext 

Vývoj v Československu ovlivnila v roce 1953 smrt J. V. Stalina a Klementa 

Gottwalda. Prezidentem ČSR se stal Antonín Zápotocký. Společenská krize nastala 

v ČSR v roce 1953 vyhlášením měnové reformy a zrušením přídělového systému. Tato 

změna zasáhla většinu obyvatel a snížila jejich životní úroveň. Následkem této reformy 

byla kritika a protesty občanů. Vedení KSČ zareagovalo vypracováním teze 

o hospodářské a politické situaci, která sice připouštěla chyby a kritizovala vlastní 

politiku, ale žádnou změnu ve vládnutí nepřinesla.  

 

Další krize přišla v roce 1956, kdy se od 14. do 25. února uskutečnil XX. sjezd 

KSSS. Na tomto sjezdu generální tajemník KSSS Nikita Chruščov odhalil kult 

osobnosti Stalina, zpochybnil jeho postavení jako ikony v Sovětském svazu a odkryl 

některé jeho zločiny. Tento projev vyvolal šok a nedůvěru v Sovětský svaz nejen mezi 

obyvateli, ale i v samotné KSČ. Této nestability komunismu využili studenti a umělci. 

Nastalo oživení ve společenském životě, 22.–29. dubna se konal II. sjezd 

československých spisovatelů, na kterém požadovali svobodu slova, a 20. května 

studenti v Praze uspořádali slavnost Majáles. KSČ další vlnu nespokojenosti řešila 

opatřeními, které zmírnily sociální nespokojenost, jako snížení cen, či zkrácení pracovní 

doby.  

 

Po smrti Antonína Zápotockého v roce 1957 se prezidentem stal Antonín 

Novotný, který zároveň pokračoval ve vykonávání funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 

V roce 1960 Národní shromáždění přijalo ústavu, která deklarovala vítězství socialismu 

a změnila název republiky na Československou socialistickou republiku.  

 

Od počátku šedesátých let docházelo k postupnému uvolňování režimu. V ČSSR 

dospívala nová generace, která byla vzdělanější, měla větší potřeby a srovnávala životní 

úroveň a možnosti se západními zeměmi. Místo rozkvětu, který režim plánoval, přišel 

ekonomický a politický kolaps, který vyvolal nespokojenost, na kterou komunistické 



16 

 

 

vedení reagovalo reformami a stranickými změnami. Ty vyvolaly velké diskuze mezi 

členy KSČ a ochromily její činnost. Oslabená byla i pozice Novotného, a tak na počátku 

roku 1968 došlo k rozdělení funkcí prezidenta a tajemníka ÚV KSČ, do které nastoupil 

Alexander Dubček.  

 

V březnu musel Antonín Novotný ze své funkce abdikovat a začal proces známý 

jako Pražské jaro, kdy docházelo k uvolňování režimu a demokratizaci systému. 

V dubnu vznikla nová vláda, jejíž členové měli zájem na reformě státu. Programem pro 

reformu se stal Akční program KSČ. Vznikaly nové spolky, docházelo k obnovení 

činnosti v odborech a církvi a omezení cenzury umožnilo svobodu slova v hromadných 

sdělovacích prostředcích. Tyto reformy se ovšem nelíbily Moskvě a na počátku května 

došlo ke schůzce mezi vedením KSČ a Brežněvem, který kritizoval KSČ a upozorňoval 

na nebezpečí v samotné straně a varoval před vojenskou intervencí. Nárůst 

nespokojenosti s politickou situací v Československu ale pokračoval, byla publikována 

výzva 2000 slov sepsaná Ludvíkem Vaculíkem ve významných novinách tehdejší doby.  

 

V noci z 20. na 21. srpna 1968 došlo k vojenské intervenci vojsk Varšavské 

smlouvy a 26. srpna vůdčí osobnosti KSČ podepsaly Moskevský protokol, který mimo 

jiné zavazoval KSČ k ovládnutí médií. Po této invazi začalo období normalizace, ve 

kterém docházelo ke zrušení reforem a k silnému prosazování názorů Kremlu. Byly 

přijaty zákony a opatření, které opět potlačily svobodu slova a tisku, a zásahy do médií 

a cenzura byly opět přípustné. Po srpnové intervenci vojsk se pravidla pro tisk 

a vydavatele změnila. Zákon 143/1968 Sb. stanovil ČSSR federativním státem a určil 

mimo jiné, že do společné působnosti ČSSR a obou republik patří věci tisku a že 

působnost mezi ČSSR a oběma republikami v této věci určí zákon Federálního 

shromáždění. (Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo, 2003, 

s. 409). 
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4.2 Nakladatelství a vydavatelství 

Pojmy vydavatelství a nakladatelství v tomto období splývaly, dalo by se říci, že 

se jednalo o synonyma. Rozdělené byly jen funkce nakladatele a vydavatele. 

To dokazuje Terminologický slovník knihovnický a bibliografický vydaný roku 1956, 

který pojmy definuje následovně. Vydavatel je „osoba oprávněná k vydávání 

periodických nebo neperiodických publikací, která odpovídá za jejich ideovou 

a odbornou úroveň. V našem právním řádu může být vydavatel jen právnická osoba.“ 

(Vodičková, 1965, s. 112). Před heslem vydavatelství se nachází hvězdička, která 

vydavatelství označuje jako synonymum k nakladatelství, avšak autoři ho označili jako 

synonymum nevhodné a nedoporučovali ho používat. Heslo nakladatelství je podle 

tohoto slovníku „podnik, jehož provozovatel vydává na svůj náklad publikace, 

tj. zajišťuje hmotné předpoklady k jejich vydávání, pečuje o ideovou, odbornou 

a výtvarnou stránku vydávaných publikací, a někdy je i distribuuje.“ (Vodičková, 1965, 

s. 66). A nakladatel je „fyzická nebo právní osoba, zajišťující hmotné prostředky na 

vydávání publikací, především neperiodických, pečující o grafickou a technickou 

stránku publikací a zároveň přebírající odpovědnost za dílo po stránce ideové 

a odborné, pokud se vydávání neúčastní též vydavatel.“ (Vodičková, 1965, s. 66). 

 

V roce 1953 došlo ke zřízení Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD), která 

měla za úkol provádět předběžnou cenzuru u periodických publikací, rozhlasu a ČTK. 

Správa byla podřízena Ministerstvu vnitra a cenzoři mu museli podávat denní zprávy. 

Tato cenzura ještě probíhala tajně a nebyla legálně ustanovena. Až v roce 1966 vláda 

schválila nařízení o Ústřední publikační správě, čímž bylo HSTD zrušeno. Tímto 

nařízením se cenzura dostala do zákona. „Ústřední publikační správa zajišťuje, aby 

v prostředcích hromadného působení nebyly zveřejňovány informace, které tvoří 

předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství.“ (119/1966 Sb., § 4). Její 

činnost byla zastavena v roce 1968, kdy KSČ v Akčním programu cenzuru odmítala.  

 

Politický cíl mělo i zřízení Poštovní novinové služby (PNS) v roce 1953, která 

měla fungovat jako instituce rozšiřující periodický tisk pro abonenty, do pouličních 

stánků i specializovaných obchodů. Pokud by bylo periodikum vyřazeno z této 

distribuční sítě, znamenalo by to jeho zánik, protože neexistoval jiný způsob, jak tisk 
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distribuovat. KSČ šlo hlavně o distribuci Rudého práva a slovenské Pravdy. 

(Končelík a kol., 2010, s. 149). 

 

Inzerce, za níž po stránce ideové zodpovídal šéfredaktor, byla v tomto období 

stále omezována. Ministerstvo školství a kultury vydalo v roce 1962 vyhlášku 

č. 73/1962 Sb. o inzerci v tisku. „V denním, krajském a okresním tisku může inzerce 

dosahovat 1/6 celkového týdenního rozsahu časopisu (rozsahu časopisu od pondělního 

do nedělního vydání); v jednotlivém čísle nesmí přesahovat 1/4 rozsahu čísla. 

V ostatních časopisech může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého 

čísla, nejvýše však 10 stran u časopisů formátu A4 nebo většího, 20 stran u časopisů 

formátu menšího. V neperiodických publikacích může inzerce dosahovat až 

1/6 celkového rozsahu publikace, nejvýše však 8 stran u publikací formátu A4 nebo 

většího, 16 stran u publikací formátu menšího. Inzerce musí být v souladu s obsahem 

publikace.“ (73/1962, § 3, odstavce 1, 2, 3). Tuto vyhlášku změnila v roce 1967 další 

vyhláška, která obsah inzerce dále upravovala. 

 

Nakladatelé a vydavatelé měli v i tomto období povinnost dodávat povinné 

výtisky. Vyhláška č. 45/1963 Sb. a následně vyhláška č. 140/1964 Sb. o povinných 

pracovních výtiscích udávaly přesný počet výtisků a přetisků, které mají nakladatelství 

ve lhůtě dodat do knihoven a dalších institucí.
1
 

 

Vyhláška č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky 

periodických a neperiodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních 

polygrafických výrobků vešla v platnost 30. června 1964. Touto vyhláškou se 

ustavovaly hospodářsko-právní vztahy při dodávkách periodického a neperiodického 

tisku. Udávala odchylku množství při dodávkách a způsob balení. Dále u dodávky 

neperiodického tisku byly organizace povinny uzavírat smlouvy o přípravě dodávek, 

o dodávce výrobků, měly povinnost zpracovat a vyjádřit se k zadávacímu návrhu do 

určitého počtu dnů, předložit odběrateli závaznou cenovou kalkulaci a nejpozději 7 dnů 

před začátkem tisku zaslat odběrateli maketu vazby publikace ke schválení. Vyhláška 

                                                 
1
 Povinnost odevzdávat povinný výtisk je v Království českém od roku 1781, kdy tak určovalo nařízení 

českého gubernia. První v rakouské monarchii získala právo na výtisk každé knihy vydané pražskými 
nakladateli a tiskaři Veřejná c. k. univerzitní knihovna v Praze. Postupně bylo toto právo rozšiřováno na 
další periodický a neperiodický tisk a získat je mohly i další instituce. (Wallis, 2005). 
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připouštěla dílčí dodávky, přesahoval-li náklad publikace 15 000 výtisků a nakonec 

určovala odpovědnost za vady, kterou měl dodavatel až do předání zásilky, kterou ale 

odběratel, pokud zjistil vadu, mohl reklamovat. U dodávek periodického tisku byla opět 

povinnost uzavírat smlouvy o dodávce výrobků, dále pak právo na odvolávky, kterými 

odběratel mohl určit náklad jednotlivého čísla, a povinnost dodávat odběrateli výrobní 

podklady na celé číslo periodické publikace. Vyhláška také upravovala způsob 

rozšiřování periodických a neperiodických publikací. Určovala vztah mezi 

nakladatelstvím a knižním velkoobchodem, stejně tak u neperiodických publikací 

upravovala vztah mezi odběratelem a dodavatelem. Určovala způsob spolupráce 

a povinnosti jak dodavatelů, tak odběratelů, druhy smluv a dodací podmínky.  

 

Velký vliv na práva vydavatelů a nakladatelů měl zákon č. 81/1966 Sb. 

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. Tímto 

zákonem byla uzákoněna cenzura a tisk musel plnit ideové funkce komunistického 

režimu. Poslání periodického tisku definoval zákon následovně: „Posláním 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků je: poskytovat 

včasné, pravdivé, všestranné a co nejúplnější informace o událostech ze všech oblastí 

života v Československé socialistické republice i v zahraničí; prosazovat zájmy 

socialistické společnosti a všestranně napomáhat k uskutečňování jejích cílů; 

spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů v duchu zásad ústavy a idejí 

politiky Komunistické strany Československa jako vedoucí síly ve státě a společnosti; 

tlumočit a spoluvytvářet socialistické veřejné mínění a zvyšovat jeho úlohu při rozvíjení 

socialistické demokracie v životě společnosti; přispívat ke zvyšování politické a kulturní 

úrovně občanů a jejich odborných znalostí; napomáhat tvůrčímu úsilí občanů 

a uplatňování jejich aktivní účasti na správě a řízení státu a na hospodářské a kulturní 

výstavbě země.“ (81/1966 Sb., část I, § 2). Určoval, kdo a za jakých podmínek může 

vydávat periodický tisk. „Periodický tisk mohou vydávat politické strany, dobrovolné 

společenské organizace, státní orgány, vědecké a kulturní instituce, hospodářské a jiné 

organizace k plnění svých společenských úkolů.“ (81/1966 Sb., část II, § 4). Upravoval 

postavení vydavatele, šéfredaktora a redaktorů, jejich práva a povinnosti. „Plnění 

společenského poslání periodického tisku a jeho politickoideového programu 

a zaměření zajišťuje a za ně odpovídá vydavatel. Z pověření vydavatele řídí hromadný 

informační prostředek šéfredaktor. Na řízení se může podílet redakční rada, která je 

pomocným a poradním orgánem šéfredaktora, jemuž za svou činnost odpovídá. Jiný 
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rozsah účasti redakční rady na řízení a její odpovědnosti stanoví vydavatel. V tomto 

případě jmenuje a odvolává členy redakční rady vydavatel.“ (81/1966 Sb., část III, 

§ 10, odstavec 1, 3). Zaručoval ochranu proti zneužívání svobody projevu, slova a tisku. 

„Uveřejnění informace, která ohrožuje zákonem chráněné zájmy společnosti nebo 

občanů, je zneužitím svobody projevu, slova a tisku. Za ochranu společnosti a občanů 

proti zneužití svobody projevu, slova a tisku odpovídají vydavatel, šéfredaktor a autor 

v rozsahu vyplývajícím z platných předpisů. Podle těchto předpisů se též posuzuje 

povinnost vydavatele k náhradě škody způsobené organizacím nebo občanům obsahem 

periodického tisku nebo jiného hromadného informačního prostředku.“ (81/1966 Sb., 

část V, § 16, odstavec 2, 3). 

 

Zákon 119/1966 Sb., kterým se vydával statut Ústřední publikační správy, 

ukládal šéfredaktorům nakladatelství a vydavatelství předkládat včas Ústřední 

publikační správě materiály, které mají být zveřejněny. (119/1966, § 6). 

 

V prosinci 1952 vláda schválila novou organizaci vydávání a rozšiřování 

neperiodických publikací. Vláda převedla podniky pod ministerstvo kultury, které řídilo 

jejich ediční programy a příděl papíru a zřídila národní podnik Kniha, který se stal 

hlavním distributorem neperiodických publikací. Tak do roku 1953 spousta 

nakladatelství zanikla a vznikla nakladatelství, která spadala pod ministerstvo kultury 

například: Státní nakladatelství technické literatury, Svět sovětů, Státní nakladatelství 

politické literatury, Státní zemědělské nakladatelství, Orbis, Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, Státní tělovýchovné nakladatelství. Dále nakladatelství, která 

spadala pod různá ministerstva a úřady například: Státní nakladatelství dětské knihy, 

Dopravní nakladatelství, Naše vojsko, Ústřední církevní nakladatelství (sloučením 

nakladatelství Kalich, Blahoslav, Česká katolická Charita), Státní pedagogické 

nakladatelství, Státní zeměměřičský a kartografický ústav. Nakladatelství mohla také 

fungovat v rámci společenských organizací, například Mladá fronta a Práce. Ve své 

činnosti pokračovala nakladatelství stran Národní fronty: Státní nakladatelství politické 

literatury (dříve Svoboda), Lidová demokracie, Svobodné slovo. Některá další 

nakladatelství přetrvávala, ovšem byla zařazena do podniků vzniklých na základě nové 

organizace nakladatelství, šlo například o České filmové nakladatelství, Mír, Osvěta. 
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Vznikala také krajská nakladatelství v deseti krajských městech v Brně, Českých 

Budějovicích, Havlíčkově Brodě
2
, Gottwaldově, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, 

Ostravě, Plzni a v Ústí nad Labem. V roce 1960 byl jejich počet snížen v souladu 

s novým územním uspořádáním. Krajská nakladatelství měla svá sídla v Brně, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Ostravě, Plzni, a v Ústí nad Labem. Ta vydávají 

historickou a vlastivědnou literaturu, začínající autory a reedice děl klasiků. 

(Halada, 2007, str. 8–9). 

 

Podobně tomu bylo i s periodickým tiskem. V šedesátých letech došlo k úpravě 

krajských deníků, v každém krajském městě vycházel jeden deník a v každém okrese 

jeden týdeník. Ve Středočeském kraji to byla Svoboda, v Severočeském Průboj, 

v Západočeském Pravda, v Jihočeském Jihočeská pravda, ve Východočeském 

Pochodeň, v Severomoravském Nová Svoboda a v Jihomoravském Rovnost. Důležitou 

úlohu krajského tisku a zásahy do jeho činnosti zdůrazňovaly i články v Rudém právu. 

„Je nezbytné, aby běžné řízení krajského časopisu od čísla k číslu prováděl přímo 

vedoucí tajemník krajského výboru strany, neboť jen tak bude možno rychle a včas 

orientovat časopisy na nejdůležitější současné úkoly kraje. Je dále povinností krajských 

výborů strany, aby několikrát v roce projednávaly zprávu o celkové činnosti časopisu 

a dávaly směrnice pro jeho práci v zásadních otázkách a aby byra KV KSČ 

projednávala dlouhodobé plány úvodníků a plány některých zvláště důležitých 

kampaní.“ (Rudé právo, 1953, s. 1). 

 

V souvislosti s uvolněním režimu v šedesátých letech docházelo 

v nakladatelstvích k rozšíření edičního programu, nakladatelství se snažila dohánět dobu 

útisku a vydávala kvalitní zahraniční literaturu, více domácí literatury, nové autory 

a v mnohem větších nákladech než bylo do té doby možné. Nakladatelství také 

využívala dobu ke změně názvů, například Krajské nakladatelství České Budějovice 

změnilo v roce 1968 název na Růže. Krajské nakladatelství Liberec bylo v šedesátých 

letech sloučeno s Krajským nakladatelstvím Ústí nad Labem a vzniklo tak Severočeské 

                                                 
2
 „Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě vzniklo na základech původního nakladatelství Jiřího 

Chvojky, které působilo v Havlíčkově Brodě od roku 1945 a jehož provoz převzal v dubnu 1949 do své 
správy Krajský národní výbor v Jihlavě. Do takto vzniklého Krajského nakladatelství v Jihlavě přešla část 
původní redakce Chvojkova nakladatelství i s některými připravovanými edicemi. Vzhledem ke svému 
původnímu zázemí se nakladatelství nepřesunulo do krajského města Jihlavy, ale zůstalo v Havlíčkově 
Brodě.“ (Jareš, 2015). 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1621
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1621
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1621
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krajské nakladatelství, které v roce 1966 z názvu vypustilo krajské a přejmenovalo se na 

Severočeské nakladatelství. Také státní nakladatelství decentralizují svůj název, který si 

udrží i v období normalizace. Například Státní nakladatelství dětské knihy bylo od roku 

1969 přejmenováno na Albatros, nakladatelství pro děti a mládež. Státní nakladatelství 

krásné literatury, hudby a umění se od roku 1960 jmenovalo Státní nakladatelství 

krásné literatury a umění (oblast hudby převzalo nově vzniklé nakladatelství 

Supraphon) a v roce 1966 pak přijalo svůj současný název Odeon, nakladatelství krásné 

literatury a umění. A došlo i k přejmenování dalších nakladatelských subjektů, 

například Státní tělovýchovné nakladatelství se přejmenovalo na Olympia, Státní 

zdravotnické nakladatelství neslo od roku 1969 název Avicenum, Státní nakladatelství 

politické literatury, se v roce 1959 přejmenovalo na Nakladatelství politické literatury 

a v roce 1966 se vrátilo ke svému původnímu názvu Svoboda z roku 1945 apod.
3
 

 

Liberalizaci v šedesátých letech využili i vydavatelé periodického tisku. Již od 

konce padesátých let dochází ke slábnutí ideologického tisku a místo nezajímavých 

obsahů a sjednoceného stylu a formy se v novinách začaly opět objevovat klasické 

novinářské postupy, které se soustředily více na zájem čtenářů. Změna nastala již v roce 

1955 se založením Večerní Prahy, která nebyla distribuována Poštovní novinovou 

službou, ale došlo k obnovení kamelotů. Rozvoj nastal také v produkci tematicky 

zaměřených časopisů. Vznikaly časopisy pro mladé například ABC mladých techniků 

a přírodovědců v roce 1957, Mladý svět v roce 1959, obnoven byl kulturně-politický 

časopis My a pro studenty vznikl časopis Student. Objevil se i ekonomicky zaměřený 

týdeník Hospodářské noviny a dvouměsíčník Mezinárodní politika. Vznikaly také 

kulturní, literární a společenské časopisy, ještě v padesátých letech to byl měsíčník Host 

do domu nebo dvouměsíčník Světová literatura. V šedesátých letech s postupným 

dalším uvolňováním vznikaly časopisy Tvář, Orientace, Plamen, Impuls ad. Nárůst byl 

velký, ještě v roce 1959 vycházelo v českých zemích 72 titulů a v roce 1967 to bylo již 

175. (Bednařík, 2011, s. 295). 

 

Tyto demokratické změny pokračovaly a narůstaly v období Pražského jara. 

V březnu 1968 ÚV KSČ rozhodl o zrušení cenzury. V červnu již vláda ČSSR schválila 

                                                 
 
3
 Vývoj nakladatelství a změny jejich názvů lze pozorovat i ve změně jejich používaných log. Viz přílohy 

č. 5-10. 
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vše oficiálně. Nejdříve to bylo 13. června nařízení č. 69/1968 Sb., které zrušilo Ústřední 

publikační správu a dále 26. června zákon č. 84/1968 Sb., který měnil zákon z roku 

1966 a stanovil, že „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy 

státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními 

prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu." (84/1968, čl. 1, § 17). 

 

Náklady titulů periodického a neperiodického tisku rostly, 11. června 1968 

vznikl Svaz českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků, který 

chtěl navázat na tradici vydávání knih, kterou násilně přerušil komunistický režim, 

směřoval k odstranění byrokratických a cenzurních opatření a překážek v edičním 

plánování. Tyto plány ovšem narušil vpád vojsk Varšavské smlouvy, který tento 

liberální vývoj přerušil, a nejen v nakladatelské oblasti tímto nastalo období útlumu. 

 

Cenzuru opět zavedl zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních 

v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, který zřídil Ústav pro 

tisk a informace (ÚTI) v Čechách a na Slovensku Slovenský úřad pro tisk a informace 

(SÚTI). „Příslušný úřad pro tisk a informace má právo přímo nebo prostřednictvím 

zmocněnců ustanovených vedoucím příslušného úřadu na společný návrh vydavatele 

a šéfredaktora (dále jen zmocněnec) zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném 

hromadném informačním prostředku) nebyly zveřejňovány informace, které obsahují 

skutečnosti, jež jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu. 

Obsahuje-li informace takovou skutečnost, je příslušný úřad pro tisk a informace nebo 

zmocněnec oprávněn pozastavit její zveřejnění nebo jiné rozšiřování.“ 

(127/1968, § 3, odstavec 2). Od 1. ledna 1969 vznikl na základě ÚTI Český úřad pro 

tisk a informace (ČÚTI). 

 

Zákon č. 167/1968 Sb. ze dne 19. prosince 1968 o vymezení působnosti 

československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků určil, které působnosti patřily na federální úroveň. „Do působnosti 

Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 

patří: a) stanovit zásady státní politiky na tomto úseku a koordinovat její provádění, 

b) zřizovat a spravovat vydavatelské podniky a jiné organizace a zařízení sloužící 

k šíření informací v rámci úkolů a působnosti federace, c) přijímat zákonodárnou 
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úpravu na úseku tisku a jiných informačních prostředků, d) stanovit zásady 

vydavatelského práva.“ (167/1968, § 1). 
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5. Období normalizace – 1970–1989 

 

 

5.1 Historický kontext 

V roce 1970 došlo v KSČ k výměnám členských legitimací, které měly za cíl 

očistit a prověřit členy strany tak, aby byli odstraněni všichni ti, kteří souhlasili 

s reformou a vývojem v letech 1968 a nesouhlasili s invazí vojsk. Předzvěstí k těmto 

prověrkám bylo již v roce 1969 odvolání Alexandra Dubčeka a dosazení nového 

prvního tajemníka, se souhlasem Moskvy, Gustáva Husáka.  

 

V prosinci 1970 ÚV KSČ schválil dokument Poučení z krizového vývoje ve 

straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který se vymezoval proti politice roku 1968, 

označil ji za kontrarevoluci a schvaloval intervenci vojsk. Také určoval postup 

konsolidace komunistické ideologie a upevnění moci strany. Tu si KSČ upevňovala 

i v procesech s opozičními skupinami a revolučně smýšlejícími lidmi. Gustáv Husák se 

následně v roce 1972 stal generálním tajemníkem ÚV KSČ a v roce 1975 prezidentem 

Československa. 

 

Nespokojenost s režimem na konci sedmdesátých let opět rostla a v lednu 1977 

došlo k založení Charty 77, která kritizovala porušování lidských práv a žádala jejich 

dodržování, jak se k tomu zavázal Gustáv Husák podpisem na Helsinské konferenci 

v roce 1975.  

 

V osmdesátých letech se zhoršovala společenská a hospodářská situace, KSČ se 

ji snažila ekonomickými opatřeními a politickými ústupky řešit, ale činnost opozičních 

hnutí se stále zvyšovala. V roce 1989 došlo nejdříve v lednu na Václavském náměstí 

k demonstracím jako připomínka úmrtí Jana Palacha, v létě vznikla petice Několik vět 

a 17. listopadu došlo na Národní třídě v Praze ke střetu studentů s Veřejnou bezpečností, 

který definitivně odstartoval změnu režimu v Československu. Tato změna byla 

potvrzena přijetím ústavního zákona č. 135/1989 Sb., kterým se mění ústavní zákon 

č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Tímto zákonem ztratila 

KSČ vedoucí pozici ve státě a ve společnosti a díky tomu i kontrolu nad médii. 
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5.2 Nakladatelství a vydavatelství 

Vydavatelská i nakladatelská činnost se po krátkém uvolnění v období 

Pražského jara s následující normalizací opět dostala pod státní moc, řízena byla přímo 

státem a spadala buď přímo pod jeho pravomoci, nebo pod pravomoci politických stran 

či společenských organizací. Na přísné zákony, které již na konci roku 1968 a v roce 

1969 schválila Národní fronta, navazují v tomto období další a upevňují tak postavení 

KSČ. Vyhláška ministra průmyslu č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven 

a o povinné evidenci tiskových strojů určovala, za jakých podmínek je možné tiskárnu 

zřizovat a přikazovala evidenci strojů i tiskařských podniků. Tím se i tiskařské podniky 

dostaly znovu pod kontrolu KSČ.  

 

Vyhláška č. 135/1980 Sb. federálního ministerstva spojů, kterou se vydával Řád 

poštovní novinové služby, určovala systém a způsob šíření tisku. Poštovní novinová 

služba byla zodpovědná za distribuci tisku v ČSSR i do zahraničí. 

 

Rudé právo otiskovalo v sedmdesátých letech názory Karla Bouška, který stál v čele 

knižního odboru a měl na starosti řízení nakladatelství. Jeho články hovoří jasně o konci 

liberálního období. „Dnes již můžeme hovořit o značně pokročilé konsolidaci poměrů 

v hromadných sdělovacích prostředcích. Nemůžeme však odpovědně mluvit 

o konsolidaci v redakcích našich nakladatelství. Naopak, sama veřejnost volá po 

zavedení pořádku do ediční politiky, dožaduje se ne různých kýčů, politických pamfletů 

a komerčních šlágrů, ale chce do našich knižních prodejen více klasiky, více po celé 

roky opomíjení angažované socialistické literatury, více knih sovětských autorů 

a základních děl ostatních socialistických a pokrokových literatur.“ (Boušek, 1970, 

s. 4). 

 

Ačkoliv ihned po vstupu vojsk na území Československa byla opět zavedena 

cenzura a komunistická strana získávala dohled nad tiskem, nebylo to na počátku 

normalizace v letech 1968 a 1969 ještě úplně zřetelné. V roce 1969 stále vycházely 

knihy, které měla nakladatelství v edičních plánech z liberálnější doby. Knihy, které se 

ještě v období normalizace podařilo vydat, byly zničeny následně. V nakladatelství 

Mladá fronta vyšel například román Půlnoční Pacient, avšak právě téměř celý jeho 

náklad byl zničen. Od roku 1970 byla však vydavatelská a nakladatelská činnost silně 
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potlačena. „Dokonce se objevila i nová nakladatelství, v Praze Horizont a Mona – obě 

přetrvala – a Symposium, ale i např. Dialog v Mostě či znovuobnovená Vysočina 

v Havlíčkově Brodě a pražská Siréna nebo Puls v Ostravě, která však brzo svou činnost 

musela ukončit.“ (Halada, 2007, s. 10). Organizace a chod nakladatelství byl výrazně 

unifikován, stejně jako před rokem 1968. Do roku 1968 zde pod státní kontrolou 

existovalo zhruba 45 nakladatelství, která musela vydávat žánrově vymezený okruh 

literatury. (Bouda, 2005, s. 77–78). Například některé edice v nakladatelství Albatros 

byly po normalizaci pozměněny. Náklad z básnické antologie Postavit vejce po 

Kolumbovi byl v roce 1970 zničen a bylo zakázáno vydat obrázkovou knihu New York.  

 

Obměnily se ediční plány a bylo omezeno vydávání beletristických knih, 

přednost dostaly ideologické a naučné knihy. Komunistická strana opět získala moc nad 

nakladatelstvími díky dosazování politicky spolehlivých lidí do vedoucích pozic. Tímto 

způsobem dosáhla silné autocenzury. V nakladatelství Albatros byl v letech 1972–1974 

ředitelem Jaroslav Beránek, který byl dříve šéfredaktorem nakladatelství Orbis. Od roku 

1974 se jím stal Eugen Černý a v roce 1978 funkci převzal Václav Mikeš. Do pozice 

šéfredaktorky byla dosazena Angelika Blahožová, která funkci vykonávala od roku 

1975 až do roku 1989, před tím působila jako redaktorka populárně-naučné literatury 

v nakladatelství Orbis. Jednalo se tedy o lidi, kteří se dětské knize do doby než přišli do 

Albatrosu nevěnovali, což také poškodilo nakladatelskou praxi. Docházelo také 

k čistkám nevyhovujících lidí. Z redakce Albatrosu museli odejít důležití pracovníci 

jako Petr Hořejš, Milena Chlumská a Jaroslav Tichý. (Šubrtová, 2013). 

 

Stejný postup postihl i vydavatele periodického tisku. Došlo k personálním 

změnám v řídících funkcích tisku a některé tituly, které v roce 1968 psaly proreformně, 

byly zrušeny úplně. Jednalo se například o Listy, Zítřek, Studentské listy, My 69, 

Plamen, Dějiny a současnost. Dle vyjádření IV. odboru ČÚTI k otázce zrušení časopisů 

v letech 1968–1971 došlo v tomto období ke zrušení celkem 156 periodik. (Bednařík, 

2011, s. 327).  

 

Nakladatelství byla od normalizace řízena odborem knižní kultury při 

Ministerstvu kultury Československé republiky. Ten přímo řídil pět nakladatelství, která 

byla státní, mezi ně patřil i Albatros, a nepřímo řídil všechna další nakladatelství, která 

spadala pod různé organizace, například Mladou frontu, a krajská nakladatelství, ta 
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patřila pod jednotlivé krajské národní výbory, například Severočeské nakladatelství. 

(Šimeček, Trávníček, 2014, s. 346–347). 

 

K 1. 1. 1981 nabyl účinnosti zákon č. 180/1980 Sb. o zřízení Federálního úřadu 

pro tisk a informace (FÚTI). Úřad dle zákona „a) navrhuje vládě Československé 

socialistické republiky zásady státní politiky ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků a zabezpečuje její jednotné provádění a koordinaci; b) provádí registraci 

periodického tisku celospolečenského významu; c) zajišťuje ochranu důležitých státních 

zájmů v tisku a jiných informačních prostředcích celospolečenského významu; 

d) rozhoduje o dovozu a rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo 

rozmnoženého v cizině, o rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo 

rozmnoženého v Československé socialistické republice zahraničním vydavatelem nebo 

na jeho příkaz, jakož i o rozšiřování zpravodajství zahraničních zpravodajských 

agentur; e) rozhoduje o udělování souhlasu k výkonu funkce šéfredaktora osobami, 

které nejsou československými občany; f) uděluje oprávnění organizacím, které mohou 

rozšiřovat vydavatelům periodický tisk.“ (180/1980, § 3). 

 

Od osmdesátých let docházelo k uvolňování v nakladatelské a vydavatelské 

činnosti a začaly se dovážet zahraniční tituly ze západu. V dubnu 1988 došlo ke zrušení 

ČÚTI a FÚTI a na konci osmdesátých let mohly vycházet publikace, které dříve vyjít 

nemohly. Ještě ale v roce 1988 píše Leo Pavlát v Tajemství knihy, že „činnost všech 

našich nakladatelství je vázána úkoly kulturně politické povahy. V současné ediční praxi 

se to výrazně projevuje při výběru autorů, titulů i jejich posuzování.“ (Pavlát, 1988, 

s. 80). 
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6. Od sametové revoluce do současnosti – 1990–2012  

 

 

6.1 Historický kontext 

Po sametové revoluci a pádu komunistického režimu se v roce 1990 

Československo stalo demokratickou zemí, Českou a Slovenskou Federativní 

Republikou (ČSFR). Prezidentem se stal demokraticky zvolený Václav Havel. Byla 

zrušena Státní bezpečnost, rozpuštěna Národní fronta a došlo k podpisu Dohody mezi 

vládou ČSFR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z ČSFR. Federální shromáždění 

přijalo řadu zákonů, které zrovnoprávnily všechny formy vlastnictví, povolily podnikání 

fyzických osob, schválen byl zákon o malé privatizaci. Vláda také schválila 

ekonomickou reformu a republika se otevřela zahraničním firmám. ČSFR byla přijata 

do mezinárodních organizací – Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky. 

Zanikla KSČ, později vznikla nová levicová strana KSČM. Ke své původní politice se 

vrátily tradiční strany např. ČSL a byly ustaveny další strany, například v roce 1991 

ODS. 

 

V roce 1991 Federální shromáždění přijalo ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým 

se ustanovuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního 

shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Ta mimo jiné zaručuje svobodu 

slova a tisku a nepřipouští cenzuru. Zahájena byla kuponová privatizace, jako jeden 

z nástrojů transformace plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku. Byla zrušena 

Varšavská smlouva, Rada Evropy přijala ČSFR za člena a na konci roku byla také 

podepsána dohoda o přidružení k Evropskému společenství. K reformám došlo 

i v soudnictví, byl zrušen trest smrti a v roce 1992 začal v Brně působit Ústavní soud. 

ČSFR si budovala přátelské vztahy s okolními státy, uzavřela důležité smlouvy 

o dobrých vztazích se SRN, Ruskem, Bulharskem a dalšími státy. Po listopadu 1989 

stále více sílily požadavky na oddělení států. V červenci 1992 se představitelé ODS 

a HZDS dohodly na zániku federace, v listopadu poslanci schválili ústavní zákon 

o zániku federace a k 31. prosinci zanikla ČSFR.  
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K 1. lednu 1993 vešla v platnost Ústava České republiky, ve které stálo 

v článku 3, a Listina základních práv a svobod se stala i její součástí. Prezidentem se 

stal opět Václav Havel. Česká republika pokračovala v evropské a mezinárodní 

integraci, postupně byla přijata do OSN, UNESCO, Rady Evropy, OECD, NATO 

a začala se přibližovat evropské úrovni. Od poloviny devadesátých let však nastala 

stagnace, ekonomický růst klesal, zastavil se vzestup životní úrovně, došlo k zadlužení 

státu a zvyšovala se nezaměstnanost. Další směřování České republiky ovlivnil její vstup 

v roce 2004 do Evropské unie, čímž se zavázala k dodržování jejích směrnic. Výrazně 

trh zdevastovala povodeň v roce 2002, která zničila zásoby některých nakladatelství 

a vydavatelství, mezi nimi bylo i Albatros, které přišlo o knihovnu a archiv. Vývoj na 

trhu ovlivnila v roce 2008 světová ekonomická krize, v důsledku které zaniklo mnoho 

firem. 

 

 

6.2 Nakladatelství a vydavatelství 

Zákonem č. 166/1990 Sb. se definitivně zrušil cenzurní a kontrolní Federální 

úřad pro tisk a informace. Na Úřad předsednictva vlády ČSFR přešly práva a povinnosti 

z pracovněprávních a majetkově právních vztahů.  

 

Důležitou součástí demokratizace periodického tisku bylo přijetí zákona 

č. 86/1990 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku 

a o ostatních hromadných informačních prostředcích. Zaručuje svobodu projevu, slova 

a tisku a občanům získávat prostřednictvím medií informace a možnost veřejně se 

vyjadřovat. Zákon č. 86/1990 Sb. určuje, že „periodický tisk mohou vydávat 

československé právnické osoby, jakož i českoslovenští státní občané, kteří dosáhli věku 

18 let. Jiné právnické a fyzické osoby mohou vydávat periodický tisk jen se souhlasem 

příslušného orgánu státní správy České nebo Slovenské republiky příslušného podle 

sídla vydavatele.“ (86/1990 Sb., § 4). A ustanovuje, že vydávání periodického tisku 

může začít po registraci pomocí přihlášky u orgánu provádějící registraci, kterému 

vydavatel musí oznámit každou změnu údajů v zaregistrované přihlášce. Dle tohoto 

zákona za periodický tisk odpovídá vydavatel, který může určit šéfredaktora, který se 

zodpovídá vydavateli, a dále rozhoduje o způsobu distribuce tisku. 
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Neperiodické publikace upravuje zákon č. 106/1991 Sb., který je definuje jako 

„rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl, zejména tiskoviny, zvukové, 

obrazové a zvukově obrazové snímky, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě 

jednou ročně anebo po částech i častěji.“ (106/1991, § 1). Určuje povinnosti vydavatele 

ohlásit na ministerstvu kultury svou činnost a dodat vydané publikace daným 

institucím.
4
 Tímto zákonem se rušily některé předchozí zákony, ty, které jsou v práci 

jmenovány, jedná se o zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin 

a jiných neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů a o vyhlášku 

Ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, 

v částech týkajících se neperiodických publikací. 

 

Nový zákon č. 136/1991 Sb. vydaný 20. března 1991 určoval a rozděloval 

funkce ve věcech tisku mezi ČSFR, ČR a SR. Zrušil zákon č. 167/1968 Sb. o působnosti 

ČSSR ve věcech tisku.  

 

V roce 1996 vešel v platnost zákon o neperiodických publikacích, který 

s různými novelami platí dosud. Tímto se zrušil zákon o neperiodických publikacích 

z roku 1991. Aby mohla být neperiodická publikace šířena, musí podle zákona 

obsahovat: „a) název díla, b) jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena,   

jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy 

autorů, c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která 

neperiodickou publikaci vydala (dále jen "vydavatel"), d) rok prvního vydání, je-li 

znám, e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen 

překlad, f) označení nositele autorských práv, g) číslo Mezinárodního standardního 

číslování knih, pokud bylo uděleno, h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení 

a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato 

publikace vydána.“ Za tyto údaje je zodpovědný vydavatel neperiodického tisku. 

(37/1995 Sb., § 2). Dle paragrafu 3 tohoto zákona má vydavatel povinnost odevzdat na 

svůj náklad „dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky, jeden povinný 

výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, jeden povinný výtisk Státní vědecké knihovně 

v Olomouci, jeden regionální povinný výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně 

podle sídla vydavatele. Ministerstvo kultury určí vyhláškou regionální příslušnost 

                                                 
4
 Viz příloha č. 1. 
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jednotlivých knihoven pro potřeby tohoto zákona.“ (37/1995 Sb., § 3). Dále vydavateli 

ve 4. paragrafu ukládá povinnost písemně nabídnout výtisk ke koupi určeným 

knihovnám. Nakonec zákon určuje pokuty, pokud vydavatel některé z uvedených 

předpisů nesplní. 

 

Zákon, který v současné době upravuje práva a povinnosti vydavatelů 

periodického tisku, vešel v platnost 14. března 2000. Dle tohoto zákona č. 46/2000 Sb. 

vydavatel odpovídá za obsah tisku, neodpovídá ale za obsah inzerce a reklamy. Dle 

tohoto zákona jsou „a) periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané 

pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě 

nejméně dvakrát v kalendářním roce, b) vydavatelem fyzická osoba nebo právnická 

osoba, která vydává periodický tisk.“ (46/2000, § 3). Aby mohl být tisk šířený, musí 

obsahovat: „a) název periodického tisku, b) označení periodický tisk územního 

samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku, c) četnost 

(periodicita) jeho vydávání, d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván 

v regionálních mutacích, e) místo vydávání, f) číslo a den vydání, g) evidenční číslo 

periodického tisku přidělené ministerstvem, h) název, sídlo a identifikační číslo 

vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště 

vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která 

vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, 

identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.“ (46/2000 Sb., § 8).  

 

Podle paragrafu 7, eviduje Ministerstvo kultury periodický tisk. Pokud tedy chce 

fyzická nebo právnická osoba vydávat periodický tisk, musí doručit ministerstvu 

oznámení minimálně 30 dní před započetím vydávání. V tomto oznámení musí udat 

název, obsahové zaměření, periodicitu, údaje o regionálních mutacích tisku a osobní 

údaje vydavatele, jedná-li se o fyzickou osobu nebo IČO, název a sídlo firmy, jde-li 

o právnickou osobu. Platnost této evidence je jeden rok, do této doby musí vydavatel 

začít vydávat periodický tisk, pokud se tak nestane, po uplynutí této doby, ministerstvo 

zaeviduje činnost vydavatele jako ukončenou. Stejně tak při vydávání neperiodického 

tisku udává zákon v paragrafu číslo 9 povinné výtisky pro vydavatele periodického 

tisku.
5
 Dále určuje povinnost vydat odpověď, pokud se zveřejněné sdělení dotýká 

                                                 
5
 Viz příloha č. 2. 
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osoby, jak je v zákoně uvedeno. Paragraf 10 udává povinnost vydavatele vyhovět 

žádosti osoby na dodatečné sdělení ve věci trestního řízení nebo přestupků. Podle 

paragrafu 11a je vydavatel povinen na základě žádosti člena zastupitelstva uveřejnit 

doplňující informaci v periodickém tisku územního samosprávného celku, ve kterém 

neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor sdělení. Toto musí vydavatel zveřejnit 

nejpozději do 8 dnů od podání žádosti, pokud to není možné, musí tak učinit 

v nejbližším následujícím vydání. Zákon určuje i výjimky, kdy vydání odpovědi nebo 

dodatečného sdělení vydavatel nemusí zveřejňovat. V 16 paragrafu zákon upravuje 

povinnost vydavatele chránit zdroj informací – fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud 

zákon vydavatel poruší, ustanovuje v paragrafu 17 pokuty, které vydavateli za jeho 

porušení hrozí. 

 

 Se změnou režimu dochází i k rychlým změnám v nakladatelském odvětví. 

Vzniká velké množství nových soukromých nakladatelství, jejichž počet se v prvních 

letech po revoluci permanentně zvyšuje
6
, některá později zanikají a vznikají nová. 

Jan Halada dělí polistopadový vývoj v nakladatelském podnikání do čtyř období. První 

polovinu roku 1990 nazval dobou, kdy je vše dovoleno a popisuje ji jako období, kdy 

prudce stoupá počet nakladatelství, v červnu roku 1990 jich je čtyři sta a na konci roku 

1990 jich už je tisíc. Vzniká Argo, Atlantis, Fragment, Grada, Ikar, Labyrint, Pragma, 

Portál, Paseka, Fortuna, Maťa, Torst a další. V tomto období narůstá počet vydaných 

titulů, náklady knih jsou velmi vysoké, díky dostatečnému množství papíru, které již 

neomezuje stát. Například Tankový prapor Josefa Škvoreckého vyšel nákladem tři sta 

padesát tisíc výtisků. Knih Černí baroni Miroslava Švandrlíka
7
 vydané Mladou frontou 

se v letech 1990–1991 prodalo sem set padesát tisíc výtisků. (Šimeček, Trávníček 2014, 

s. 387). Trh ještě nebyl nasycen a poptávka po knihách je vysoká. Od poloviny roku 

1990 jde podle Halady o období nástupu znovuobjevených žánrů. Nakladatelství 

vydávala reprinty, kovbojky, červenou knihovnu a ideově dříve zatracované knihy. Dále 

nastupují nakladatelství, která vydávají ekonomickou, právní, počítačovou literaturu. 

Čtenáři mají stále velký zájem o nové knihy, čehož nakladatelé využívají a publikují 

spoustu dalších autorů a témat, přičemž jim nejde o kvalitu jako spíše o kvantitu. 

Nakladatelství díky tomuto vývoji získávají rychle velký kapitál a nestarají se o další 

                                                 
 
6
 Viz příloha č. 3. 

7
 Viz příloha č. 4. 
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vývoj na knižním trhu. Problémy ovšem přicházejí od roku 199l, kdy nastalo období 

přízraku krize odbytu. Knižní trh je nasycen tituly i žánry a knihy začaly přebývat, 

zvyšuje se knihkupecký rabat a cena tisku. Kvůli těmto problémům nakladatelství 

začínají bojovat o přežití a některá zanikají. Snižují se náklady knih a počet titulů, 

prodává se pod cenou a funkci nakladatelstvím komplikuje i pultový a stánkový prodej 

v metru a na nádraží, výprodeje levných knih, porušování autorských práv a spoustu 

distribučních sítí, které nesplňují profesionální potřeby trhu a prodeje knih. Problém byl 

i v názvech nakladatelství, figurovalo zde několik nakladatelství se stejnými názvy. 

V důsledku těchto problémů došlo v druhé polovině devadesátých let k zániku 

nakladatelství, například Melantrich, Mustang, Viktoria Publishing, Český spisovatel. 

Tento chaotický vývoj se však ustálil a od konce devadesátých let dle Halady začíná 

období postupného formování fungujících vztahů. Ustálila se výše nákladu knih, 

knihkupecký rabat i tiskárenské ceny. (Halada, 2007, s. 15–18). 

 

 S pádem komunistického režimu ztrácí nakladatelství a vydavatelství svá 

výlučná postavení, dochází k privatizaci a konkurenčnímu soupeření s dalšími subjekty. 

Nakladatelství Albatros, a. s., jak se v roce 1993 přejmenovalo, přestává mít monopol 

na dětskou knihu a musí se přizpůsobovat trhu a konkurenčním subjektům. Po roce 

1989 pokračovala orientace Albatrosu na literaturu pro děti a mládež, ale postupně, jak 

se nakladatelství rozvíjelo a měnilo, rozšiřovalo své pole působnosti a zaměření. Vliv 

zahraničních firem je vidět i zde, v roce 2009 proběhla transformace podniku na 

nakladatelský dům Albatros Media, a. s., pod který spadá hlavní pilíř společnosti 

nakladatelství Albatros, ale i další nakladatelství specializovaná na jiné typy knih 

a mediální produkty. Podobně i vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje své portfolio 

a kromě vydávání periodického a neperiodického tisku se také zaměřuje na online 

média. Kromě toho, že vznikají nová nakladatelství a vydavatelství, dochází 

v souvislosti s transformací ekonomiky a otevřením hranic ke vstupu zahraničních 

podniků jako Euromedia, Harlequina, Ringier do České republiky a konkurenční 

prostředí narůstá. Tyto velké nakladatelské domy spojují vydavatelskou 

a nakladatelskou činnost. Vydávat vlastní tisk začínají i tiskárny – Grafoprint, Borgis 

a zapojují se i další podniky a subjekty jako úřady, školy, galerie, sportovní spolky, 

vydavatelství časopisů, církve. Obnovuje se i fungování tradičních nakladatelství, které 

působily před rokem 1948, například Aventinum, Chvojka, Toužimský a Hampl. 
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Závěr 

Na proměny vydavatelství a nakladatelství měla největší vliv politická situace 

v Československu po roce 1948, vládnoucí Komunistická strana Československa, která 

nad nimi postupně získávala moc. Komunisté si dobře uvědomovali sílu hromadných 

sdělovacích prostředků a knih a snažili se jejich působení do značné míry nejen omezit, 

ale především dostat pod svou kontrolu. Nejprve znárodnili tiskárny, omezili produkci 

papíru a potlačili inzerci, zavedli cenzuru a tím velmi zasáhli do činnosti 

vydavatelských a nakladatelských podniků. Největším zásahem, čímž si získali 

kontrolu, bylo zestátnění podniků vydávající periodické a neperiodické publikace.  

 

Je zajímavé pozorovat, že v zákoně č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování 

knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací je použit pojem vydavatel 

neperiodického tisku a vydavatelská činnost, a nikoliv nakladatel a nakladatelská 

činnost, jak bychom předpokládali. Tento fakt ovšem nic nemění na tom, že se zákon 

týkal podniků, které se především věnovaly nakladatelské činnosti, jelikož právě 

nakladatelé vydávali neperiodické publikace. Tímto zákonem došlo ke znárodnění 

těchto institucí. Stejně tak zákon č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů znárodnil podniky 

vydávající periodické publikace. Oprávnění k vydávání periodických a neperiodických 

publikací vydávalo tehdy Ministerstvo osvěty. Práva vydavatelů a nakladatelů se tedy 

do značné míry shodovala v tom, že byla silně potlačena, kontrolována a cenzurována.  

 

K největším legislativním rozdílům v postavení vydavatelství a nakladatelství 

došlo mezi předlistopadovým a polistopadovým obdobím. Velký rozdíl je v tom, jak stát 

kontroloval jejich činnost dříve a jak nyní. Za komunistického režimu bylo zákony 

určeno, kdo povolení k vydavatelské a nakladatelské činnosti mohl získat (zákon 

č. 94/1949 Sb. a zákon č. 184/1950 Sb.). V současné době se tomuto podnikání může 

věnovat prakticky každý (zákon č. 46/2000 Sb. a zákon č. 37/1996 Sb.). V České 

republice se díky demokratickému režimu a novým zákonům zvýšil počet vydavatelů 

a nakladatelů a tím se i pro čtenáře otevřela větší možnost výběru z různých titulů. 

 

Velký rozdíl je patrný i v ekonomické oblasti. Zatímco komunisté se snažili, aby 

účelem vydávání novin a časopisů nebyl zisk, dnes jde hlavně o něj. Inzerce byla za 

komunismu potlačena (vyhláška č. 1145/1948 Sb.) a publikace tisku byla závislá na
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státních dotacích, díky kterým se mohly tituly vycházet, přičemž jejich cena byla nízká. 

V současné době, kdy jde vydavatelským a nakladatelským podnikům hlavně o zisk, 

hraje inzerce velkou roli, a tak jde o důležitou finanční podporu, která drží vydavatele 

a nakladatele na trhu. 

 

Změna nastala i v distribuci tisku. Neexistuje již monopol, jaký měla Poštovní 

novinová služba, která prakticky určovala, co se bude distribuovat a co ne. Vydavatelé 

a nakladatelé se v současné době mohou sami rozhodnout, jak chtějí svůj tisk 

distribuovat. Mohou tak činit sami, nebo využít širokou nabídku služeb distribučních 

sítí. 

 

 V bakalářské práci Vydavatelství a nakladatelství – rozdíly a shody 

v předlistopadovém a polistopadovém období jsem se snažila, na základě studie 

pramenů a jejich analýzy, zmapovat nedávný úsek našich dějin, který ovlivňoval vývoj 

ve vydavatelské a nakladatelské činnosti. Periodický a neperiodický tisk byl více než 

padesát let nástrojem propagandy a jeho úloha se proměnila až po roce 1989 se změnou 

režimu. Popisem legislativního vymezení a konkrétního vývoje v předlistopadovém 

a polistopadovém období jsem chtěla poukázat na zásadní rozdíly a shody 

v nakladatelství a vydavatelství v těchto obdobích a zmapovat, jak se toto období 

nepřirozených a deformovaných poměrů podepsalo na polistopadovém vývoji, který byl 

následky dlouhého komunistického režimu ovlivněn. V současné době zde nepůsobí 

propaganda a cenzura, ale můžeme spekulovat o tom, do jaké míry vlastníci médií 

a vztahy mezi nimi a politiky ovlivňují obsah vydávaného tisku. 
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Summary 

The greatest influence on changes of publishing houses had political situation in 

Czechoslovakia after 1948, the ruling Communist Party of Czechoslovakia, which has 

gradually been gaining power above them. Communists were well aware of the power 

of mass media and books and and they tried to limit their impact and especially got all 

the media under their control. First they nationalized printing houses, reduced paper 

production and suppressed advertising, imposed censorship and thereby greatly 

interfered to the activities of publishing houses. The biggest intervention, whereby the 

Communists gainined control, was the nationalization of enterprises issuing periodical 

and non-periodical publications. 

 

In this bachelor thesis Publishers – differences and similarities in the pre-

November and the post-communist era, I tried, based on the study of sources and their 

analysis, to map a section of our recent history that influenced the development of 

publishing activity. Periodic and non-periodic press has been more than fifty years a 

tool of propaganda and its role has changed after 1989 with the change of regime. With 

the description description of the legislative determination and a specific development 

in the pre-November and the post-communist era, I wanted to point out the fundamental 

differences and similarities in publishing houses in these periods and chart how this 

period of unnatural and distorted relations left marks on post-communist development, 

which was affected by the long communist regime. Currently there is no propaganda or 

censorship, but we can speculate how much media and media owners and relationships 

between themselves and the statesmen are affecting the content of published press. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam institucí pro povinné dodávání knih dle zákona 

č. 106/1991 Sb.
8
 (tabulka) 

  Druh neperiodické publikace Oprávněný příjemce povinného výtisku 
Počet 
kusů 

A. 
Tiskoviny, s výjimkou plakátů a 
kalendářů 

Národní knihovna v Praze 2 

 Národní agentura ISBN v ČR 1 

 Knihovna Národního muzea v Praze 1 

 
Knihovna Federálního shromáždění 
ČSFR 

1 

 Městská knihovna Praha 1 

 Základní knihovna - ÚVI ČSAV Praha 1 

 Státní vědecká knihovna Kladno 1 

 
Státní vědecká knihovna České 
Budějovice 

1 

 Státní vědecká knihovna Plzeň 1 

 Státní vědecká knihovna Liberec 1 

 Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem 1 

 Státní vědecká knihovna Hradec Králové 1 

 Státní vědecká knihovna Brno 1 

 Státní vědecká knihovna Ostrava 1 

 Státní vědecká knihovna Olomouc 1 

 
Knihovna Slezského ústavu ČSAV v 
Opavě 

1 

 
Matice slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

 Univerzitní knihovna Bratislava 1 

 Státní vědecká knihovna Prešov 1 

 Státní vědecká knihovna Bánská Bystrica 1 

 Státní vědecká knihovna Košice 1 

 Slovenská technická knihovna Bratislava 1 

 
Knihovna Slovenského národního muzea 
Bratislava 

1 

 Ústřední knihovna SAV Bratislava 1 

  Plakáty a kalendáře Národní knihovna v Praze 2 

 
Matice Slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

  Rozmnoženiny uvedené v § 4 písm. d) Národní knihovna v Praze 1 

 
Matice slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

                                                 
8 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-106/zneni-0 
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 Státní technická knihovna Praha 1 

  Rozmnoženiny uvedené v § 4 písm. g) Národní knihovna v Praze 1 

 
Matice slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

  Rozmnoženiny uvedené v § 4 písm. h) Národní knihovna v Praze 1 

 
Matice slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

  Rozmnoženiny uvedené v § 4 písm. i) 
Slepecká tiskárna a knihovna K. E. 
Macana Praha 

3 

B. 
Zvukové, obrazové a zvukově 
obrazové snímky 

Národní knihovna v Praze 1 

 Státní vědecká knihovna Brno 1 

 
Knihovna Národního muzea v Praze - 
Muzeum české hudby 

1 

 
Matice slovenská - Slovenská národní 
knihovna Martin 

1 

 Univerzitní knihovna Bratislava 1 

  
Zvukové a zvukově obrazové snímky z 
hudební oblasti 

Hudební informační středisko ČHF 1 

  Zvukově obrazové a obrazové snímky Archiv Čs. filmového ústavu 1 

 Slovenská filmová tvorba (Filmový ústav) 1 

C. 
Rozmnoženiny a drobné tisky z území 
Moravy 

Státní vědecká knihovna v Olomouci 1 
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Příloha č. 2: Seznam příjemců povinného výtisku periodického tisku dle zákona 

č. 46/2000 Sb.
9
 (tabulka)  

1/     2 povinné výtisky Národní knihovně ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1 

 

2/     1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně,  Kounicova 65a, 601 87 Brno 

 

3/     1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze, Královská obora 56,  

        170 76 Praha 7 

 

      4/     1 povinný výtisk Ministerstvu kultury ČR, Archiv povinných výtisků,  

   Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

 

      5/     1 povinný výtisk Parlamentní knihovně, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 

 

6/     1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1,   

         115 72 Praha 1 

 

    7/     1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé     

             Nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana,   

             Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1 

 

       8/     1 povinný výtisk každé z těchto knihoven: 

 

a/   Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Generála Klapálka 1641, 272 80         

      Kladno                          

 b/   Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Lidická 1,  

       370 59 České Budějovice 

c/   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48     

      Plzeň    

            d/   Severočeská vědecká knihovna v  Ústí nad Labem, W.Churchilla 3,  

                 400 01 Ústí nad Labem      

e/   Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 53     

      Liberec 1 

     f/   Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03  

           Hradec Králové 3 

g/   Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 9, 728 00     

      Ostrava  

            h/   Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 2, 779 11 Olomouc 

 i/    Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice 

 j/    Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův                 

            Brod 

 k/   Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín    

 l/    Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary 

 

 

                                                 

9
 Dostupné z: http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/default.htm 
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Příloha č. 3: Počet nakladatelů – účastníků systému ISBN v letech 1989–2014
10

 

(tabulka) 

Rok Počet nakladatelů Rok Počet nakladatelů Rok Počet nakladatelů 

1989 238 1999 2745 2009 4583 

1990 650 2000 2898 2010 4875 

1991 1158 2001 3081 2011 5074 

1992 1210 2002 3267 2012 5382 

1993 1554 2003 3448 2013 5796 

1994 1813 2004 3619 2014 6095 

1995 2017 2005 3775   

1996 2180 2006 3908   

1997 2366 2007 4073   

1998 2552 2008 4344   

 

                                                 
10

 Dostupné z: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/oma#ISBN 



48 

 

 

Příloha č. 4: Obálka knihy Černí Baroni
11

 (obrázek) 

                                                 
11

 Dostupné z: http://www.antikopava.cz/upload/dac2dakol.jpg 
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Příloha č. 5: Loga SNDK a Albatrosu
12

 (obrázek) 

 

 

 

                                                 
12

 Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.vysledek 
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Příloha č. 6: Loga Mladé fronty
13

 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.vysledek 
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Příloha č. 7: Loga Československého spisovatele
14

 (obrázek) 

 
 

 

                                                 
14

 Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1635 
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Příloha č. 8: Loga SNKLHU a Odeonu
15

 (obrázek) 

 
 

 

                                                 
15

 Dostupné z: http://www.odeon-knihy.cz/ 
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Příloha č. 9: Loga SNPL, NPL
16

 a Svobody
17

 (obrázek) 

 
 

 
 

 

                                                 
16

 Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1743 
17

 Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1743 
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Příloha č. 10: Loga STN
18

 a Olympie
19

 (obrázek) 

 

 

 
 

 
 

                                                 
18

 Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1820 
19

 Dostupné z: http://www.iolympia.cz/index.php 


