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Anotace 
 
Studie pojednává o problematice vlastnické struktury médií v České republice. Důraz je 
kladen především na nebezpečí koncentrace moci v médiích a její důsledky a objektivitu 
mediálních obsahů. Kromě zmíněných témat je v studii věnován prostor i popisu mediálního 
prostředí v České republice a představení klíčových vlastníků médií. V praktické části jsou 
analyzovány obsahy vybraných médií, které souvisí s významnými bezpečnostními tématy 
poslední doby. V páté kapitole je zpracována analýza mediální reprezentace k tématu 
reorganizace policie v denním tisku, která je následována analýzou vybraných rozhlasových a 
televizních stanic se zřetelem k migrační tématice. Studie je doplněna o přílohy, které 
obsahují grafické znázornění popisovaných vztahů. 
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Summary 
 
Role of the Media Ownership Structure in the Czech Republic (with regard the Informing 
about the Security Topics) 
 
This study deals with the issue of the media ownership structure in the Czech Republic. The 
study is focused on danger of power concentration in media its consequences and 
problematic of media content objectivity. In addition to the mentioned topics, attention is 
also devoted to the description of media structure in the Czech Republic and presentation of 
key media owners. The practical part examines content of selected media related to recent 
significant safety issues. In the fifth chapter, there can be find analysis of media 
representation on the topic of police reorganization in the daily press, following by an 
analysis of selected radio and television stations regarding migration issues. The study is 
supplemented with annexes that contain graphical description of examined relations. 
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ÚVOD 
 
Média jakožto zprostředkovatelé informací hrají významnou roli ve formování názorů 
občanů. S možností vlivu rostou ale i nároky, které jsou na média kladeny. Jedná se zejména 
o požadavek objektivity. Tento ideál je ale často narušován tím, že soukromá média působí 
v rámci existujícího trhu a musí respektovat jeho zákonitosti (především silnou orientace na 
zisk). Dnešní společnost, která je založená na informacích1, je na médiích stále více závislá. 
Média nehrají klíčovou roli jen při poskytování informací, ale jejich úloha spočívá 
i v nastolování agendy (tedy stanovení témat, o kterých se ve společnosti diskutuje). 
Problematika objektivity mediálních produktů v závislosti na vlastnících jednotlivých médií se 
tak stává čím dál ožehavějším tématem. 
 
Faktorů ovlivňujících média je samozřejmě daleko více. Tato studie se ale zaměřuje zejména 
na vlivy ze strany jednotlivých vlastníků médií. V úvodu bude pro lepší vhled do tématu 
charakterizován tuzemský mediální systém se zaměřením na jednotlivé typy médií, jejich 
vývoj od roku 1989, který vyústí v celkovou charakteristiku tuzemského mediálního prostoru. 
Neopominutelnou částí studie je kapitola věnující se fenoménu objektivity, jak v teoretické 
rovině, tak při její aplikaci do české legislativy. Dále bude v teoretické části představena 
problematika vlastnictví médií a nebezpečí koncentrace moci tak, jak o ní pojednávají 
významní čeští i zahraniční autoři.  
 
Hypotéza č. 1: V tuzemském prostředí je patrná tendence ke „koncentraci moci“ na 
mediálním trhu. 
 
Hypotéza č. 2: Mezi vlastníky médií a výslednými produkty, která daná média nabízejí, 
existuje určitá provázanost. 
 
Tato studie rozhodně nemá být vyčerpávajícím seznamem vlastníků tuzemských médií nebo 
dokonce podrobnou analýzou vztahů domácí mediální scény. Cílem je vytvořit ucelený text, 
který zpracovává problematiku vlastnictví médií v České republice a v praktické části nabízí 
nástin projekce vlastnických vztahů do výsledné podoby mediálních obsahů analýzou 
konkrétních případů. 

                                            
1
 Jediný výtisk nedělního New York Times obsahuje více informací, než si mohla osvojit vzdělaná osoba 

v 18. století za celý život.“ (Zdroj: RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, 2003. Myšlenky 
(Mladá fronta). ISBN 80-204-1037-6.) 
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1.    Mediální prostředí České republiky 
 
Dříve než přejdeme k samotnému ovlivňování médií2 vlastníky, je potřeba zmínit, že se 
obecně rozlišuje několik typů vlastnictví. Nejdiskutovanějšími z hlediska vlivu vlastníků jsou 
soukromě vlastněné mediální organizace, které se zaměřují především na získávání zisku. 
Oproti tomu existují média, která slouží primárně veřejnému zájmu, mezi která se řadí média 
veřejné služby, státní média3 a komunitní média.4 V České republice výrazně dominují 
zástupci komerčních médií, kteří jsou doplněni v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 
o média veřejné služby. Okrajově se zde vyskytují i nezisková soukromá média.5 
 
V České republice je legislativně zakotven tzv. duální mediální systém, což znamená, že vedle 
sebe působí média veřejné služby (veřejnoprávní média), která jsou zřizována státem 
a média komerční (soukromé), zřizována soukromými organizacemi. Hlavním cílem 
veřejnoprávních médií je poskytovat veřejnosti službu. V České republice tyto média 
představuje Český Rozhlas (dále jen ČRo Radiožurnál), Česká televize (ČT) a Česká tisková 
kancelář (ČTK). Zatímco pokrytí financí na fungování ČRo Radiožurnálu a ČT zajišťují 
tzv. koncesionářské poplatky (na základě zákona o rozhlasových a televizních poplatcích), 
prodej reklamního času a vlastní hospodářská činnost, ČTK pracuje na tržním principu, kdy jí 
finanční prostředky zajišťuje prodej zpravodajství ostatním médiím i institucím.6 
 
Zatímco právní úprava fungování veřejnoprávních médií je poměrně jasná a striktní, zákonná 
regulace soukromých médií již tak přehledně definována není. Jedním z klíčových rysů 
komerčních médií je jejich fungování za účelem vzniku zisku. Tato média tak neustále musí 
pružně reagovat na zájem ze strany publika, aby byl zajištěn jejich stabilní odběr  
a dostatečný přínos finančních prostředků na jejich fungování. Problém ale nastává při 
hodnocení kvality informací poskytovaných těmito médii, kdy může objektivita a vyváženost 
informací ustupovat před snahou zaujmout publikum a přinést zprávu jako první. 
 
Pokud bychom se tedy snažili zkoumat otázku svobody médií a pohlíželi bychom na ni jen 
skrze podmínku osvobození od státní kontroly, nabízí nastolený duální systém uspokojivou 
odpověď. Stát přirozeně neovlivňuje obsah komerčních médií, ale dokonce je zákonem 
stanoveno, že nesmí zasahovat ani do činnosti veřejnoprávních médií. Tento požadavek ale 
není jediným. Aby mohlo být médium skutečně považováno za svobodné, je třeba, aby bylo 
osvobozeno i od moci toho, kdo médium vlastní.  

                                            
2
 Slovo médium pochází z latiny a znamená prostředek, prostředníka, zprostředkujícího činitele. 

3
 Tedy média přímo vlastněna a financována státem. Tyto média jsou typické pro totalitní režimy (např. Kuba, 

Korejská lidově demokratická republika), v České republice taková média nejsou zastoupena. 
4
 Lokální média, která se zaměřují na zájmy konkrétních zájmových skupin (např. ženské spolky, skupiny 

etnických menšin) a jsou organizována na neziskové bázi. 
5
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-

262-0743-6. 
6
 Metodický portál Rámcové vzdělávací programy: Mediální systém v České republice a postavení 

veřejnoprávních médií [online]. [cit. 5. 12. 2016]. Dostupné z: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9828 
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1.1. Typy médií 
 
Většina prací, které se věnují problematice médií, se zaměřují spíše na tištěná média, 
popřípadě televizní vysílání. Vzhledem k tomu, že tato studie se snaží prozkoumat 
problematiku vlastnictví médií komplexně, je nezbytné alespoň v krátkosti představit 
jednotlivé typy médií, které v České republice tvoří mediální scénu a charakterizovat jejich 
studii.  
 
a) Televizní vysílání 
 
V tehdejším Československu proběhlo první televizní vysílání v červenci roku 1948 při 
příležitosti XI. všesokolského sletu na pražském Strahově. Po pěti letech již fungovalo 
pravidelné veřejné vysílání. Dnes existuje na televizním trhu několik desítek kanálů a od roku 
2012 můžeme využívat všech výhod digitální vysílání.  
 
Aktuálně vládne tuzemskému televiznímu trhu tzv. silná trojka. Tedy televizní skupiny Nova, 
Prima a ČT.7 Tyto skupiny svou tvorbu dále rozvíjí. Například v rámci skupiny Nova se 
vyčlenily kanály Fanda, Smíchov a Telka. Prima oproti tomu nabízí například kanály Prima 
Zoom, Prima Cool či Barrandov Plus. Nabídku rozšířila i veřejnoprávní Česká televize mimo 
jiné o ČT:D či kulturní ČT art. V posledních letech stále více do televizního vysílání prorůstá 
vliv internetu. Na to pružně reagují i televizní stanice, které rozšiřují nabídku pořadů, které je 
možné přes internet sledovat (např. videotéka Novy Voyo.cz, iVysílání.cz ČT nebo 
PrimaPlay.cz Primy). 
 
Dva nejsilnější hráče v oblasti reklamy představují televizní stanice Prima a Nova, kterým 
dohromady patří přibližně 90 % všech příjmů z reklamy.8 Veřejnoprávní ČT má ze zákona 
omezen objem vysílané reklamy na minimum. 
 

                                            
7
 Součtem sledovanosti uvedených stanic se dostaneme k procentuálnímu vyjádření 82 % (údaj z roku 2015). 

8
 MediaGuru: Úvod do televizního trhu [online]. [cit. 26. 1. 2017].  

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/typy-medii/televize/uvod/ 
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GRAF č. 1: Podíl poskytovatelů televizního vysílání na celkové sledovanosti v roce 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Český statistický úřad, 2015.9 
 
Z grafu č. 1 je dobře patrné, jak vedle sebe na tuzemském trhu v oblasti televizního vysílání 
působí veřejnoprávní a soukromé televizní stanice. Graf vypovídá o dvojnásobně větším 
dosahu komerčních stanic oproti veřejnoprávnímu vysílání. Ostatní poskytovatelé televizního 
vysílání pak tvoří jen zanedbatelnou část (8,4 %). 
 
GRAF č. 2: Věková struktura uživatelů audiovizuálních služeb na vyžádání v roce 2015. 
 

 
 
ZDROJ: Český statistický úřad, 2015.10 
 

                                            
9
 Český statistický úřad: Kulturní průmysly v České republice: Audiovizuální a mediální sektor – 2015 [online]. 

[cit. 26. 1. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-
sektor-2015 
10

 Český statistický úřad: Kulturní průmysly v České republice: Audiovizuální a mediální sektor – 2015 [online]. 
[cit. 27. 1. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-
sektor-2015 
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Z grafu č. 2 vyplývá, že nejčastěji je divákům televizního vysílání mezi 35–44 lety. Tvoří téměř 
čtvrtinu veškerých uživatelů audiovizuálních služeb. Naopak u dětí ve věku 10–14 let 
představuje televize spíše okrajovou záležitost. 
 
Z dat Asociace televizních organizací je možné sestavit následující diagram znázorňující 
nejsledovanější stanice v České republice, který jen potvrzuje, že mezi největšími konkurenty 
na trhu televizního vysílání patří ČT, Nova Group a FTV Prima. 
 
GRAF č. 3: Nejsledovanější televizní skupiny (za rok 2016). 
 

 
 
ZDROJ: Asociace televizních organizací, 2016.11 
 
b) Rozhlasové vysílání  
 
Počátky rozhlasového vysílání v Československu spadají o několik desetiletí před první 
televizní vysílání. První pokusy probíhaly již před první světovou válkou, ale oficiálně prvním 
rozhlasovým pořadem se stal pořad vysílaný z Petřínské rozhledny v říjnu 1919. 
K pravidelnému rozhlasovému vysílání Československo přistoupilo o čtyři roky později.12 
 

                                            
11

 Asociace televizních organizací: Share pro 15+ za celý rok 2016 [online]. [cit. 27. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.ato.cz/vysledky/rocni-data/share/15 
12

 Radio Praha: Historie Radia Praha [online]. [cit. 27. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/pocatky-rozhlasoveho-vysilani-v-ceskoslovensku 
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V současnosti nejvlivnější stanice komerční scény představují Rádio Impuls13, Evropa 2 
a Frekvence 1. Charakteristickým rysem, který ovlivňuje poslechovost rozhlasu více než 
jakéhokoli jiného média, je denní doba. Zatímco u televizního vysílání se více rozhodujeme 
dle oblíbenosti stanice či pořadu, rozhlasové vysílání mnoho lidí využívá například ráno nebo 
po cestě z nebo do zaměstnání. Nejvyšší poslechovost tak rozhlas vykazuje během rána 
a dopoledne.  
 
Následující graf zobrazuje žebříček nejposlouchanějších celoplošných rozhlasových stanic 
v České republice za první čtvrtletí roku 2015. 
 
GRAF č. 4: Poslechovost největších celoplošných a regionálních stanic v roce 2015 v populaci 
12–79 let (za jeden den, v mil. posluchačů).14 
 

 
 
Jak je zřejmé z grafu č. 4 i v oblasti rozhlasového vysílání mají soukromé stanici výraznou 
převahu. Poměr je zde obdobný jako u televizního vysílání. Na rozdíl od televizního vysílání 
se trh poměrně výrazně dělí mezi celoplošné a regionální rozhlasové stanice.  

                                            
13

 Denní zásah Rádia Impuls je 13 %, týdenní 25 % dospělých. Zdroj: MediaGuru: Úvod do rozhlasového trhu: 
Situace v České republice [online]. [cit. 28. 1. 2017].  
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/typy-medii/rozhlas/uvod/. 
14

 Český statistický úřad: Kulturní průmysly v České republice: Audiovizuální a mediální sektor – 2015 [online]. 
[cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-
sektor-2015 
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GRAF č. 5: Vymezení cílové skupiny uvedené v licenci provozovatele v roce 2014.  
 

 
 
ZDROJ: Český statistický úřad, 2014.15 
 
Graf č. 5 zobrazuje procentuální vymezení cílových skupin, které poslouchají rozhlas. Jak je 
patrné, dochází zde k jistému „omladění“ nejširší skupiny posluchačů. Zatímco u televizního 
vysílání se jednalo o věkovou skupinu 35-44 let, rozhlas nejčastěji poslouchají lidé mezi 
25-34 lety. Cílem jiné studie by mohlo být zjištění, zda tito lidé upřednostňují spíše hudbu 
nebo zpravodajství.  

                                            
15

 Český statistický úřad: Kulturní průmysly v České republice: Audiovizuální a mediální sektor – 2015 [online]. 
[cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-
sektor-2015 
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ZDROJ: Radioprojekt společnosti STEM/MARK, 1. čtvrtletí 2015.16 
 
c) Tisk a internetové zpravodajství 
 
Vůbec prvními českými periodicky vydávanými novinami byly Pražské poštovské noviny. 
Jejich první číslo vyšlo již v únoru 1719 díky pražskému tiskaři Karlu Františku 
Rosenmüllerovi.17 Noviny se v plném znění honosily názvem: „Sobotní (popř. Outerní) 
Pražské poštovské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské  
a královské Milosti nadáním obdarované.“ Struktura vydání byla až překvapivě podobná 
současným periodikům18, s tím rozdílem, že se zprávy neřadily do rubrik, ale dle toho, jak 
postupně přicházely, popřípadě podle jejich důležitosti. 
 
Postupem času se počet tištěných periodik značně zvýšil. Dnes v České republice vychází 
sedm národních a 71 regionálních deníků, více než 1 500 magazínů a dále více než 2000 
specializovaných či lokálních titulů.19 O významové hodnotě periodik rozhoduje především 

                                            
16

 STEM/MARK: Radioprojekt 1.čtvrtletí 2015 [online]. [cit. 28. 1. 2017].  
Dostupné z: http://www.stemmark.cz/radioprojekt-1-ctvrtleti-2015/ 
17

 Česká televize: Začaly vycházet první české periodické noviny [online]. [cit. 28. 1. 2017]. Dostupné z:  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1422396-zacaly-vychazet-prvni-ceske-periodicke-noviny 
18

 „Za periodický tisk se noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem  a stejným obsahovým 
zaměřením a v jedné grafické úpravě považují, pokud jsou takto vydávány nejméně dvakrát v kalendářním 
roce.“ (Zdroj: Zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon v platném znění). 
19

 MediaGuru: Úvod do tiskového trhu: Situace na trhu [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: 

GRAF č. 6: Žebříček nejposlouchanějších celoplošných rozhlasových stanic (první čtvrtletí 2015). 
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odhad čtenosti (sledovaný společností Media projekt) a vývoj průměrného prodaného 
nákladu (zajišťuje ABC České republiky; Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování 
nákladu tisku). Dlouhodobě se v čele čtenosti i prodeje drží deník Blesk20, který je následován 
MF Dnes.21 
 

 
Graf porovnává data deníků s celostátním zásahem. Do tištěných periodik se samozřejmě 
řadí i regionální deníky (například Deník východní Čechy, Deník severní Čechy, Deník – kraj 
Vysočina), deníky zdarma (Metro, E15) a nejrůznější časopisy či zpravodajské týdeníky. 
Z důvodu rozsahu domácí tiskové mediální scény, jsou zde ale porovnávána pouze deníky 
s celostátním zásahem. 
 
Pokud jde o vývoj prodaného nákladu deníků v průběhu let, celkově je zde možné 
zaznamenat postupnou stagnaci. Graf č. 8 naznačuje klesající tendenci prodaného nákladu 
deníků mezi lety 2007–2012. Celková stagnace na poli tiskových periodik má zřejmý dopad  
i na získávání prostředků pro redakce. Výše čtenosti, prodaný náklad a barevnost ovlivňuje 
cenu inzerátu. Přičemž právě inzerce je pro tisk významným zdrojem příjmů.  

                                                                                                                                        
https://www.mediaguru.cz/typy-medii/tisk/uvod/ 
Kompletní databáze tiskovin k nahlédnutí na: http://www.mds.cz/co-je-mds/. 
20

 Čtenost Blesku: 1 012 000, prodaný náklad: 244 287. Za rok 2015. (Zdroj: Media Project: Roční zpráva 
[online]. [cit. 29. 1. 2017]. Dostupné z:  
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf). 
21

 Čtenost MF Dnes: 635 000, prodaný náklad 154 800. Za rok 2015 (Zdroj: tamtéž). 

ZDROJ: vlastní zpracování dle zprávy Media projekt za rok 2015. 
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GRAF č. 7: Čtenost a prodanné náklady celostátních deníků za rok  2015.
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GRAF č. 8: Vývoj prodaného nákladu deníků 2007-2012. 
 

 
 
ZDROJ: MEDIA GURU.22 
 
Jednotlivé tituly jsou součástí hierarchicky výše postavených vydavatelů. Například pod 
vydavatelskou skupinu Czech News Center, vlastněnou společníky Danielem Křetínským 
a Patrikem Tkáčem, spadají tituly jako je Blesk, Aha!, Sport, Reflex, Blesk pro ženy a spousty 
dalších. Vltava Labe Media vlastní naprostou většinu regionálních deníků a týdeníků v Česku 
a je součástí investiční skupiny Penta Media (více viz podkapitola  

 Horizontální koncentrace). Třetí příčku mezi nejsilnějšími vydavatelstvími zastává skupina 
Mafra, které jsou mimo jiné součástí tituly jako MF Dnes, Lidové noviny nebo deník Metro. 
Vydavatelství Bauer Media umístěné na čtvrté příčce nevlastní v podstatě žádné významná 
zpravodajská periodika (Bauer media vydává například tituly Bravo, Claudia, Chvilka pro tebe 
nebo Rytmus života). Burda Praha na pátém místě je na tom obdobně. Mezi jeho tituly se 
řadí Apetit, Joy, Katka nebo například Pošli recept. 

                                            
22

 MediaGuru: Prodané náklady a čtenost deníků [online]. [cit. 28. 1. 2017]. Dostupné z:  
https://www.mediaguru.cz/2013/02/prodane-naklady-deniku/ 
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GRAF č. 9: Zásah TOP vydavatelů celkem (tis. osob). 
 

 
 
ZDROJ: Týdeník MEDIA GURU, 2+3 Q 201623 Internet a internetové portály. 
 
První pokusy o připojení Československa k internetu proběhly v listopadu v roce 1991. Do 

médií ale vliv internetu začal výrazně pronikat až s počátkem nového milénia. Jak je uvedeno 

v kapitole o vývoji médií ( 

Vývoj médií v oblasti internetu), média internet využila jako platformu pro tzv. internetové 
portály (například iDnes.cz, tn.cz, Lidovky.cz). Tyto portály nabízí možnost zpětného přehrání 
seriálů či zpravodajství, a navíc obohacují média o další možnosti přenosu informací. 
Přestože je internet především doménou mladších generací, postupně se s nutností jeho 
používání a výhodami s tím spojenými seznamuje i starší generace. S příchodem internetu 
logicky dochází ke snižování sledovanosti, popřípadě čtenosti tradičních médií. Studie 
ukazují, že lidé, kteří mají doma internet, sledují televizi o 23 % méně. 24  
 
Společnost Spir se dlouhodobě zabývá sledováním návštěvnosti internetu a prostřednictvím 
svého projektu NetMonitor25 tyto informace sbírá a vyhodnocuje. Dle jejich studie z roku 
2015 dosahuje velikost internetové populace v České republice 7,18 milionů obyvatel (tedy 
76 % populace České republiky ve věku 10+).  

                                            
23

 Podíl vydavatelů na čtenářském trhu – GURU weekly, 50 week, vydání z 12. 12. 2016 (Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2016/12/Guru-Weekly_50.pdf) 
24

 MediaGuru: Výhody a nevýhody internetové reklamy [online]. [cit. 29. 1. 2017]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/typy-medii/internet/proc-anone/ 
25

 NetMonitor: O projektu: Popis výzkumu [online]. [cit. 2. 2. 2017].  
Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/o-projektu 
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GRAF č. 10: Věková struktura reálné a internetové populace. 
 

 
 
ZDROJ: zpráva NetMonitor (za rok 2015). 
 
Graf č. 10 zobrazuje poměr mezi reálnou a internetovou populací. Velice dobře se zde dá 
porovnat, jak internet zasáhl danou věkovou skupinu. Nejvíce se počty internetové populace 
blíží reálné populaci u věkové skupiny 15-24 let. Tudíž se dá snadno vyvodit, že největší zásah 
věkové skupiny internetem je právě u této skupiny. Jak také uvádí zpráva NetMonitor z roku 
2015, ve věkové skupině 10-24 let je míra penetrace26 internetu 96 % a internetová populace 
tedy v této skupině nemá kam růst. 

                                            
26

 Pojem penetrace popisuje rozšíření určitého produktu v populaci/na trhu. Míra penetrace tedy určuje, jaký 
podíl obyvatel má například pravidelný přístup k internetu.  
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GRAF č. 11: TOP10 kategorií médií podle počtu návštěvníků z České republiky i zahraničí. 
 

 
 
ZDROJ: NetMonitor – SPIR – Gemius, 6/2015-2/2016.  
 
Graf č. 11 zobrazuje nejpopulárnější kategorie médií, které uživatelé na internetu navštěvují. 
Sledování zpravodajství na internetu představuje hned třetí nejoblíbenější aktivitu na 
internetu. Mimo to ale významné příčky zaujímají i bulvární magazíny (přibližně šestá 
pozice), následované televizi a rozhlasem.  
 
Zajímavé ukazatele uvádí i Český statistický úřad ve své studii za rok 2015, která se věnuje 
knihám a tisku (včetně internetu). V grafu č. 12 (právě z této studie) je zobrazeno využití 
internetu ke čtení zpráv, novin a časopisů. Bohužel se ale nejedná o stejnou věkovou skupinu 
jako u projektu NetMonitor (10+), tato studie zkoumá starší jedince (16+). Český statistický 
úřad uvádí, že se počet jednotlivců, kteří využívají internet ke čtení zpráv, novin a časopisů 
od roku 2005 téměř šestkrát zvýšil (v současnosti tato skupina představuje 65 % tuzemské 
populace).  
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GRAF č. 12: Využití internetu ke čtení zpráv, novin a časopisů. 
 

 
 
ZDROJ: Český statistický úřad, 2015.27 
 
V posledních letech se stále významnějším zdrojem informací pro mladší generace stávají 
sociální sítě. Zde se ale jako problém jeví zejména snadné a nekontrolované šíření 
neověřených informací, které mohou mít velice zásadní dopady na mnohdy mladé čtenáře.  
 
Velice cenným projektem v internetové mediální oblasti je již zmiňovaný NetMonitor. Na 
jejich stránkách jsou k dispozici přehledně uspořádána online data, zachycující velký počet 
různých ukazatelů. Následující graf, který zobrazuje žebříček nejnavštěvovanějších 
zpravodajských portálů, pochází právě z dat od NetMonitor. 

                                            
27

 Český statistický úřad: Kulturní průmysly v České republice: Audiovizuální a mediální sektor – 2015 [online]. 
[cit. 26. 1. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-
sektor-2015 
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GRAF č. 13: Počet reálných uživatelů zpravodajských portálů (výběr 10 nejnavštěvovanějších). 
 

 
 
ZDROJ: vlastní zpracování dle dat z NetMonitor (pro leden 2017).28 
 
1.2. Vývoj médií po roce 1989 
 
Po pádu železné opony se v mediální sféře začaly prosazovat nové principy. Vytrvale sílil 
například princip komercializace, který se projevoval tvorbou produktů, které byly určeny 
k masové spotřebě trhu. Kultura se stávala masovou, spotřební. Pokrok v technologiích 
(konkrétně nástup počítačových sítí a internetu) umožnil v médiích používat nové výrazové 
prostředky. Začaly se využívat například počítačově upravené fotografie, počítačové animace 
či různé videonahrávky.  
 
Mediální produkce na konci 20. století se nesla ve znamení technologického sbližování 
komunikačních technologií. Docházelo zejména k digitalizaci dat a komercializaci mediálních 
obsahů. Cílem mediálního produktu tak bylo v první řadě vydělat. V tomto období vznikly  
a rozrůstaly se největší mediální hráči na trhu (jako je například Time Warner, Disney, 
Bertelsman, Viacom, News Corporation, Sony, TCI, NBC a Universal – všechny tyto korporace 
se vyznačují působením napříč všemi typy médií). Tato globalizace a komercializace médií 
zapříčinila vznik opatření29, která měla za úkol alespoň v základní míře zajistit podíl médií na 
tvorbě národní kultury. 
 

                                            
28

 Poznámka: Z výčtu zpravodajských portálů byl vyjmut portál mapy.cz (9. místo), který nespadá do kategorie 
zpravodajství. 
29

 Konkrétně se jedná dokumenty jako Deklarace práv a dítěte (přijato Organizací spojených národů) nebo 
Televize bez hranic (přijato Evropskou unií). 
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Po vojenských neúspěších, které byly provázeny zvýšeným zájmem ze strany veřejnosti, a tím 
pádem i zvýšeným zájmem médií (jako byla mise armády USA ve Vietnamu nebo britsko-
argentinská válka o Falklandy v roce 1982), se přistoupilo k moderní marketingové metodě 
práce s médii. Nově se tak médiím dodávaly informace, novinářům byl poskytován servis 
apod. Bylo důležité kontrolovat veřejné mínění prostřednictvím regulace mediálních obsahů. 
 
a) Vývoj tuzemských médií po roce 1989 
 
Česká média v době studené války podléhala ideologickému využívání. Kolem roku 1989 ale 
docházelo k postupnému slábnutí tohoto vlivu.30 Pro devadesátá léta byla příznačná zejména 
změna ekonomického a právního kontextu působení médií a jejich postavení a funkci ve 
společnosti. Měnilo se ale i obsahové ladění médií a slábla jejich vazba na stát. Lidé volali po 
odstranění státní kontroly médií, svobodě projevu a přístupu k nezmanipulovaným 
informacím.  
 
V rámci proměny tuzemských médií došlo i k tzv. transformaci médií (změna společenského 
a ekonomického zakotvení a politického působení médií). Z autoritářsky řízených médií se 
postupem času stávaly instituce svobody projevu. V této fázi zároveň docházelo i k oddělení 
médií od státu (deetatizaci) prostřednictvím privatizací. Došlo k ustanovení duálního systému 
médií, tedy takové stavu, kde vedle sebe existují komerční média a média veřejné služby.31 
 
Spolu s mediálním rozvojem v internetovém prostředí začal výrazně ztrácet na síle 
a významu už tak oslabený periodický tisk. Internetová média a webové vyhledavače nově 
plnily funkce, které byly dříve vyhrazeny pro televizi nebo periodickému tisku. Další krok ve 
vývoji médií představoval proces komercionalizace médií (tedy ustaven reklamního trhu). 
Současně s tím docházelo i k trivializaci a bulvarizaci médií. 
 
S privatizací a komercionalizací médií musela zákonitě přijít i nová právní úprava fungování 
médií. První vlaštovkou byla změna preambule zákona č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku  
a o ostatních hromadných informačních prostředích, kde byla vyškrtnuta formulace 
o vedoucí úloze Komunistické strany Československa. Pevný základ pro rozvoj médií 
představovalo i přijetí Listiny základních lidských práv a svobod. Dále byla cenzura uzákoněna 
jako nepřístupná a došlo ke zrušení Federálního úřadu pro tisk a informace. V rámci zákona 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání bylo upraveno získávání licencí k vysílání. 
Nově tak mohla být licence udělena jak českým, tak zahraničním žadatelům. K velkému 
rozvoji došlo zejména v oblasti vysílacích médií, na „tiskový zákon“ si Česká republika musela 
počkat až do roku 2000. 

                                            
30

 To bylo jasně zřejmé například na neochotě novinářů podílet se na propagandistické kampani proti 
signatářům prohlášení Několik vět. 
31

 Více viz podkapitola Mediální prostředí České republiky. 
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b) Vývoj tištěných periodik 
 
Proces odstátnění tištěných periodik probíhal v tehdejším Československu ve třech 
podobách: 

 
1. Přeměnou stávajících titulů. 
2. Obnovou či rozvojem titulů. 
3. Zakládáním nových titulů.32 

 
1. Přeměna stávajících titulů 
 
Přeměnou stávajících titulů došlo ke zrodu deníků Mladé fronty, Rudého práva a týdeníku 
Hospodářské noviny. Tyto tituly se distancovaly od předlistopadového režimu a bývalého 
vydavatele a postupně směřovaly k ustavení akciové společnosti. U mnohých periodik došlo 
k prodeji zahraničním vlastníkům. 
 
Funkce šéfredaktora Rudého práva se v roce 1990 zhostil Zdeněk Porybný, který se následně 
stal i většinovým vlastníkem. Postupně z listu ubývalo komunistických symbolů.33 V této 
době vydávala titul společnost Borgis, a.s. 
 
Vývoj deníku Mladá fronta probíhal obdobně jako přeměna Rudého práva. Neformální 
autoritu zde představoval novinář Libor Ševčík. V současnosti spadá list Mladá fronta spolu 
s Lidovými novinami pod mediální společnost Mafra.34 Vlastníkem společnosti byla až do 
roku 2013 německá společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH. Poté Mafru 
odkoupil Andrej Babiš.  
 
2. Obnovování titulů 
 
Jediným dodnes existujícím obnoveným titulem35, který znovu spatřil světlo světa 
v 90. letech byly Lidové noviny. Toto periodikum vycházelo již od konce 19. století, přečkalo 
druhou světovou válku a na sklonku 80. let vycházelo jako samizdat.  
 
3.   Zakládání nových titulů 
 
V prvním roce 90. let vznikla celá řada titulů (jako například Telegraf, Metropolitan, Prostor, 
Občanský deník), které ale neměly dlouhého trvání. Významným a neotřelým způsobem na 

                                            
32

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
33

 Z hlavičky tituly bylo odebráno heslo: „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Ke změně názvu na Právo došlo až 
v roce 1995. 
34

 Nástupce MaF, a. s., akciové společnosti založené v roce 1990. 
35

 Mimo Lidové noviny se na starou tradici pokusily neúspěšně navázat mimo jiné i tituly Přítomnost, Reportér 
nebo Literární noviny. 
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českou mediální scénu zapůsobil vůbec první bulvární list deník Blesk.36 Jak v Blesku, tak 
v Lidových novinách hrála v rozvoji významnou roli kapitálová pomoc ze zahraničí. V českých 
mediálních kruzích neměla bulvární periodika příliš velkou tradici, a tak měli vydavatelé při 
obsazovaní redakce Blesku nemalé problémy sehnat bulvární novináře. O tom, že se tento 
průkopnický počin více než vyplatil, svědčí fakt, že v roce 2009 dosáhl Blesk nejvyššího 
nákladu v České republice (necelých 400 000 výtisků) a nejvyšší čtenosti (necelých 
1,4 milionu čtenářů).37 V roce 2007 vydavatelství Ringier přispělo dalším bulvárním deníkem 
– titulem Aha!. V této době vznikaly i významné časopisecké tituly, jako například týdeník 
Reflex nebo časopis Respekt. 
 
Po privatizaci tištěných médií se ale logicky dostavily problémy. Jednalo se zejména 
o nedostatek řídících zkušeností a potřebného managementu, nedostatek finančních 
prostředků potřebných pro technologickou proměnu a modernizaci. Navíc se rozpadla 
distribuční síť, a tak si vydavatelství musela budovat novou. Toto období je tak typické 
přílivem zahraničního kapitálu, zejména z Německa. „Nejvýznamnějšími německými 
vydavateli denního tisku v České republice jsou nyní Verlagsgruppe Passau (prostřednictvím 
společnosti Vltava-Labe-Press největšího vydavatele regionálního tisku v České republice).“38 
Až do roku 2013 patřilo mezi významné německé investory i vydavatelství Rheinisch-
Bergische Drukerei-und Verlagsgesellschaft mbH, původní vlastník firmy Mafra, a. s. 
 
V roce 2008 došlo také k vlastnické změně Hospodářských novin. Ty původně vlastnila firma 
Economia, a.s., (jejímž nejvýznamnějším akcionářem byl koncern Verlagsgruppe 
Handelsblatt), ale nově se staly součástí společnosti podnikatele Zdeňka Bakaly. Mezi další 
významné německé společnosti působící na domácím trhu patří zejména Bauer Media 
(Týdeník Televize, TV Revue, Rytmus života) a Burda Praha (Betynka, Katka). 
 
c) Vývoj rozhlasu a televize v 90. letech 
 
„Pro vývoj vysílacích médií byla příznačná silná a politicky podporovaná orientace na rozvoj 
soukromých médií.“39 Přestože byl zaveden duální systém40, řada pravicově orientovaných 
politiků znevažovala veřejnoprávní média a vítala dynamický rozvoj soukromých stanic. První 
významnou soukromou stanicí se stala Premiéra, která byla v roce 1997 přejmenována na 
Primu. Významným konkurentem se Primě stala komerční stanice TV Nova, která začala 
vysílat v únoru 1994. Nástup tohoto mediálního giganta způsobil značný nepoměr 
v zamýšleném duálním systému. Ke stabilizaci došlo až kolem roku 2004 (odvozené z podílu 
sledovanosti).  

                                            
36

 Založený roku 1992 švýcarským vydavatelstvím Ringier. 
37

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
38

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
39

 Tamtéž. 
40

 Inspirace z německého a britského modelu. 
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Na poli rozhlasového vysílání začaly v roce 1993 krom Českého rozhlasu působit dvě 
celoplošné komerční stanice, a to Frekvence 1 a Rádio Alfa. Později do skupiny přibyly 
i rozhlasové stanice Evropa 2 (1991), Rádio Kiss (1991) a Rádio Impuls (1999). Ani Český 
rozhlas neváhal a rozšiřoval své působení. Jednalo se o stanici pro mladé posluchače Wave, 
vzdělávací program Leonardo a stanici D-Dur pro posluchače vážné hudby. 
 
Po transformaci tuzemských médií zde byl velice výrazný ekonomický zájem vlastníků, který 
zapříčinil vysokou komercializaci a tím pádem rezignaci na informativní a kulturotvorné 
hodnoty médií. S tímto odkazem se česká média snaží vyrovnat dodnes. 
 
d) Vývoj médií v oblasti internetu 
 
Zřejmě nejvýznamnějším průkopníkem v oblasti internetu se stal v roce 1996 katalogový 
vyhledávač Seznam.cz vlastněný Ivem Lukačovičem. S rychlým rozvojem internetu si ale 
v novém miléniu i tištěná média začala uvědomovat nutnost přerodu. Po roce 2000 tak 
začaly vznikat internetové portály odvozené od „tradičních médií“. Jsou jimi i-Hned.cz 
(Hospodářské noviny), iDnes.cz (MF Dnes), Lidovky.cz (Lidové noviny), tn.cz (TV Nova) 
a dokonce i čistě internetový portál aktuálne.cz.41 
 
1.3. Vymezení tuzemského mediálního systému v rámci tří modelů médií a politiky 
 
Poměrně detailní popis charakteristických rysů tuzemského mediálního systému je možné 
naleznout ve známé typologii mediálních systémů od Daniela C. Hallina a Paola Manciniho. Ti 
ve své knize Systémy médií v postmoderním světě42 na základě vztahů mezi mediálním 
a politickým systémem vymezili tři základní modely. Jedná se o: 
 

 Středomořský (mediteránní model), neboli model polarizovaného pluralismu (typický pro 
Španělsko, Portugalsko, Itálii). 

 Severo/středoevropský model neboli model demokraticko-korporativistický (typický pro 
Německo, Rakousko a také Skandinávské země). 

 Severoatlantický model neboli liberální model (zejména ve Spojeném království 
a Spojených státech). 

                                            
41

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
42

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: 
Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2. 
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a) Strukturovaná charakteristika jednotlivých modelů. 
 

Středomořský model 
(model polarizovaného 
pluralismu) 

 úzká vazba na politiku 

 větší pluralita médií 

 nepříliš rozvinutý komerční tisk 

 nízké náklady novin, nízká čtenost 

 ústřední roli hrají elektronická média 

 méně rozvinutý novinářský profesionalismus 

 oficiální tlak proti kritické žurnalistice 

 omezení přístup k informacím 
 

Typické pro Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko, (Francie) 
  
Severo/středoevropský 
model 
(model demokraticko-
korporativistický) 

 koexistence: 

 silných komerčních masových médií + médií spjatých 
s politickými a občanskými skupinami 

 politického paralelismus + novinářského profesionalismu 

 liberálních tradic tisku + tradice silného zasahování státu 
 

 silný rozvoj novinového trhu, vysoká čtenost 

 silný komerční novinový průmysl 

 rozvoj svobody tisku 

 silné právo na přístup k vládním informacím 
Typické pro Finsko, Švédsko, Norsko, Benelux, Švýcarsko, Německo, 

Rakousko 
  
Severoatlantický model 
(liberální model) 

 silný rozvoj komerčního tisku 

 brzký rozvoj komerčního vysílání 

 silná profesionalizace žurnalistiky 

 zaměření na fakta a objektivnost 

 silná tradice svobody tisku 

 úspěšný kulturní průmysl 

 nízké náklady novin, zároveň nízká důvěra médiím 

 nedostatek různorodosti (zejména ve Spojením království) 
Typické pro Spojené království, Kanadu, Irsko, Spojené státy americké 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování – dle „Systémy médií v postmoderním světě“ (Hallin, Mancini). 
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Autoři ve své knize srovnávají 18 mediálních systémů „západní Evropy“ a Severní Ameriky 
s cílem rozkrýt vztahy mezi médii a politickým systémem, na základě čtyř hlavních 
parametrů, kterými jsou: 
 

 Vývoj mediálních trhů (s důrazem na výrazný, či nevýrazný vývoj tisku s masovým 
nákladem. 

 Politický paralelismus (tedy úroveň a povaha propojení médií a politických stran). 

 Vývoj novinářského profesionalismu. 

 Stupeň a způsob intervence státu do mediálního systému.43 
 
Přestože charakteristika mediálního systému České republiky není součástí původní 
koncepce knihy, tato trhlina je zacelena vloženou předmluvou, kterou zpracoval Jan Jirák  
a Tomáš Trampota. Ti se snaží mediální systém České republiky blíže charakterizovat za 
použití parametrů aplikovaných v systému tří modelů Hallina a Manciniho.44  
 
Pokud bychom se drželi předpokladu, že uváděné modely představují seskupení geograficky 
si blízkých zemí, mediální systém České republiky by vykazoval podobné znaky jako systém 
sousedního Německa a Rakouska (tedy Severo/středoevropský model). Váhavý rozvoj 
masového a bulvárního tisku či velký význam stranického tisku, tuto teorii jenom potvrzuje. 
K výraznému zlomu ale v Českých zemích dochází druhou světovou válkou a rokem 1948. 
Kvůli mocenskému vlivu Sovětského svazu došlo k posunu v chápání médií jako „k nástroji 
řízené práce s veřejným míněním“.45 V tomto období je možné český mediální systém 
připodobnit ke středomořskému modelu, který je typický pozdním nástupem demokracie.  
 
Výše byl popsán český mediální systém z hlediska geografické blízkosti a historického vývoje. 
Dále je zapotřebí charakterizovat tuzemský mediální systém na základě čtyř stanovených 
parametrů.46  
 
Z hlediska vývoje mediálního trhu (s důrazem na vývoj tisku s masovým nákladem) se Česká 
republika s průměrným celkovým prodaným nákladem 1 574 000 výtisků47 staví mezi 
Středomořský model a další dva modely. 152 000 výtisků na tisíc obyvatel představuje 
hodnotu vyšší než, kterou vykazuje například Řecko nebo Portugalsko, zároveň se ale jedná 
o číslo menší, než které je charakteristické pro zbývající dva modely. Na pomezí mezi 
Severo/středoevropský a Severoatlantický model řadí Českou republiku fakt, že genderové 

                                            
43

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií  
a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2. 
44

 Upozorňují ale, že jejich vymezení je spíše orientační, neboť neexistuje dostatečné množství metodicky 
ukotvených dat a poznatků k mediálnímu systému v České republice. 
45

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií  
a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 98-80-7367-377-2. 
46

 Výčet parametrů obsahuje předcházející text. 
47

 Zdroj: společnost ABC, za rok 2007. 
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rozložení čtenářů novin je poměrně vyvážené.48 Dalším zajímavým faktem je, že v České 
republice se ve srovnání s ostatními zeměmi, vyskytuje relativně ojedinělý fenomén, a tím je 
dominance novin nad televizí (v poměru 46,8 % pro televizní zpravodajství a 48,1 % pro 
noviny). 
 
Při posuzování politického paralelismu autoři dospěli k závěru, že v České republice lze 
vysledovat určitý skrytý politický sklon deníků.49 Nejlépe je možné tuto skutečnost zobrazit 
na ose pravice-levice s vytyčením postavení jednotlivých deníků (viz další diagram). 
S ohledem na organizační propojení médií a politických stran lze prohlásit, že politický 
paralelismus je slabší, než je tomu například ve středomořském modelu. V případě ideového 
směřování českých novinářů omezená data poukazují spíše na k pravici tíhnoucí orientaci. 
Dle výsledků studie Volka a Jiráka z roku 2006 „více než polovina novinářů zvolila na 
desetibodové škále (1 levice/10 pravice) přinejmenším hodnotu 7.“50 
 
Při hodnocení dalšího faktoru, tedy profesionalizace novinářů v České republice, autoři 
upozorňují na nedostatek relevantních dat k zpracování tohoto tématu.51 Významnou roli 
zde hraje ale poměrně dlouhá historie vzdělávání novinářů, kodexy jednotlivých mediálních 
organizací a postavení profesních sdružení (v České republice jde o Syndikát novinářů52). 
Postavení Syndikátu novinářů je ale autory hodnoceno jako nepříliš silné, což dokazují 
omezenými pravomocemi a malou autoritou této organizace v mediálním systému České 
republiky.  
 
b) Politické inklinace tuzemských deníků – Postavení jednotlivých tuzemských deníků na 
ose pravice-levice 
 
Ve výše citované knize Systémy médií v postmoderním světě, v kapitole věnované České 
republice nalezneme i rozmístěný českých deníků na pomyslné politické ose rozdělenou na 
pravici a levici. Z následujícího diagramu je patrné, že dle autorů se většina čtenářů 
tuzemských deníků cítí být politicky spíš „napravo“.  
 
Čtenáři Hospodářských novin dle údajů za rok 2007 tíhnou v 58 % k pravici. Neméně rozdílně 
je tomu i u Lidových novin a MF Dnes (obě periodika 42 % čtenářů tíhnoucích k pravici). 

                                            
48

 Zdroj: Media projekt 1. 7. – 17. 12. 2007 uvádí, že čtenáři novin se skládají z 50,4 % mužů a 46 % (výsledný 
index pak činí 1,10). 
49

 Jak upozorňují autoři, k tomuto závěru nejsou k dispozici adekvátní data. Svá tvrzení tak opírají o strukturu 
čtenářů daného tisku. 
50

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií  
a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 98-80-7367-377-2. 
51

 Prakticky neexistují informace o autonomii novinářů v mediálních organizacích, v rámci vztahů k vlastníkům 
médií, vůči politickým tlakům nebo tlakům z řad inzerentů. 
52

 Syndikát novinářů je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Aktivně se angažuje za svobodu 
shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu 
vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, 
veřejným nebo soukromým. 
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Nejčtenější deník Blesk zaujímá místo přibližně ve středu pomyslné osy, přičemž 48 % 
čtenářů se hlásí ke středové orientaci. Jediným zástupcem levicového tisku je deník Právo,  
u kterého se 40 % čtenářů hlásí ke středu a 39 % se cítí nalevo od středu. Tyto výsledky 
mohou být ale poněkud zkresleny potenciální neochotou hlásit se k levici. 
 
Obr. 1: Postavení jednotlivých tuzemských deníků na ose pravice-levice (2007). 
 

 
 
ZDROJ: vlastní zpracování dle „Systémy médií v postmoderním světě“ (Hallin, Mancini). 
 
Jak ale tvrdí autor knihy Mediální právo: „Ohrožení svobody a plurality médií v České 
republice (…) hrozí potenciálně spíše z ekonomické než z politické sféry. Koncentrace 
vlastnictví a nevelikost mediálního trhu mohou nepříznivě ovlivnit pluralitu tuzemských 
médií a rozmanitost jejich obsahu.“53 Ovlivňování médií ze stran politiky tedy nepředstavuje 
tak závažnou hrozbu, jako tlak na obsah ze strany vlastníků, případně významných 
ekonomických postav české scény.“ 
 

                                            
53

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 
Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-4. 
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2.    Objektivita jako jedna z priorit mediální služby 
 
Dříve než se budeme zabývat fenoménem koncentrace moci v médiích, je nutné vymezit 
základní principy a ideály, jejichž respektování se od médií očekává. Na média jakožto 
zprostředkovatele informací z vnějšího světa jsou kladeny společností určité požadavky. 
Konkrétně se jedná o princip objektivity, vyváženosti a nezávislosti.54  
 
Pojetí objektivity se věnuje Denis McQuail, který ji ve své knize specifikuje na základě 
jednotlivých hlavních rysů jako osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu k předmětu 
zpravodajství, absenci stranění, oddanost přesnosti a dalším kritériím pravdivosti a absenci 
skrytých motivů nebo služeb třetí straně.55 Samotné zprostředkování informace by tak 
nemělo být zatíženo subjektivním hodnocením novináře. V praxi je ale dosažení absolutní 
objektivnosti nemožné. Jakýkoliv popis světa v sobě vždy ukrývá určité jeho hodnocení  
a autorův pohled na svět.  
 
Zpravodajství tak nemůže být naprosto neutrálním procesem, ale je možné se tomuto ideálu 
přiblížit za použití metod, mezi které patří například přesnost, jasnost a úplnost informací, 
vědomá neutralita ve sporu několika skupin, pluralita uveřejňovaných názorů, vyloučení 
skrytých motivů nebo přísné dodržování terminologické neutrality.56 Velice trefně tuto 
myšlenku shrnuje novinář Luboš Dobrovský v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál, když tvrdí:  
 
 „…takzvané vyvažování, to je představa některých lidí (zejména politiků), kteří mají dojem, že 
existuje nějaká objektivní žurnalistika. To je přeci naprostý nesmysl. Všichni jsme nějakým 
způsobem svým vzděláním určeni, abychom zdůrazňovali něco, a potlačovali cosi jiného. (…) 
Ale každý máme maličko jinou představu podle toho, kterého (dejme tomu) politologa jsme 
četli, když jsme ještě studovali. A do toho nám politici vnucují (nám žurnalistům) abychom 
byli jaksi neutrální, abychom nepodporovali něco, co by mohlo se dotknout politického 
programu některé politické strany.“57 
 

                                            
54

 V tuzemském prostředí významně rozvinuli vizi moderní žurnalistiky (tedy požadavek věcné argumentace 
a ověřování faktů) v 80. letech 19. lidé pohybující se kolem T. G. Masaryka 
55

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. 
56

 LÁBOVÁ, Alena; Barbora OSVALDOVÁ. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2. 
57

 Český rozhlas: Objektivní žurnalistika? Nesmysl! říká novinář Luboš Dobrovský [online]. [cit. 5. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/objektivni-zurnalistika-nesmysl-rika-novinar-
lubos-dobrovsky--1588074 
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2.1  Kritéria objektivity 
 
V roce 1983 definoval švédský autor Jörgen Westerståhl kritéria objektivity, která jsou 
znázorněna v následujícím schématu. Vyváženost se zde považuje za součást objektivity a lze 
jí dosáhnout tak, že bude věnován stejný nebo poměrný čas protichůdným výkladům. 
Nestrannost dle Westerståhla není jako součást objektivity nezbytně nutná, pokud mediální 
systém tvoří dostatečné množství „rozrůzněných“ médií, kdy každé z nich může nabídnout 
svůj pohled na věc. Tento předpoklad by ale mohl být v případě koncentrace vlastnictví 
v médiích narušen. 
 
Ilustrace: Kritéria objektivity. 
 

 
ZDROJ: Úvod do teorie masové komunikace, Denis McQuail (str. 174). 
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2.2   Zakotvení objektivity v právním řádu České republiky 
 
Objektivita v médiích není v právním řádu České republiky upravena v jednom právním 
předpise. Mezi nejdůležitější zákony vztahující se k mediální prostředí v České republice patří 
zejména: 
 

 Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zákon upravující 
jak rozhlasové, tak televizní vysílání veřejnoprávních i soukromých subjektů). 

 Zákon 483/1991 Sb., o České televizi (upravuje výsadně činnost veřejnoprávní České 
televize). 

 Zákon 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

 Zákon 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu (upravuje výsadně činnost veřejnoprávního 
Českého rozhlasu). 

 Zákon 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. 

 Zákon 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tzv. 
Tiskový zákon, upravující oblast tištěných médií). 

 Zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.58 
 
Právní ukotvení objektivity u veřejnoprávních médií v České republice je upevněno daleko 
více než u soukromých médií. Konkrétně v zákoně č. 483/1991 Sb., o České televizi se hned  
v § 2 uvádí, že mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří zejména 
„poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací 
pro svobodné vytváření názorů“.59 Obsah televizního vysílání ČT je však usměrňován daleko 
více. ČT tak například má plnit funkci přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky 
nebo rozvíjet kulturní identity obyvatel České republiky včetně menšin. Z toho plyne i hlavní 
cíl fungování veřejnoprávní televize, tedy zajištění existence média, které by bylo objektivní  
a sloužilo všem.  
 
V zákoně č. 484/1991 Sb. upravující činnost ČRo Radiožurnálu, je důležitost objektivity 
definována obdobně. Nejinak je tomu u ČTK, která sice neplní funkci samostatného média, 
ale poskytuje informační servis dalším médiím, takže zde má objektivita logicky také své 
místo. Konkrétně je zmíněna v § 2: „Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní 
a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.“60 
 
Ani v komerčních médií není na objektivitu zapomínáno. Například zákon č. 231/2001 Sb. 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, který jako jednu z povinnosti provozovatele 
uvádí: „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od 

                                            
58

 MediaGuru: Mediální zákony: Nejdůležitější české mediální zákony [online]. [cit. 5. 2. 2017]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/zakony-z-medialni-branze/ 
59

 Zákon č. 483/1991 Sb., zákon České národní rady o České televizi v platném znění. 
60

 Zákon č. 517/1992 Sb., zákon České národní rady o České tiskové kanceláři v platném znění. 



 Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jana Jelínková, Role vlastnické struktury médií v České republice (s důrazem na informování o bezpečnostních tématech) 

(2017_B_03) 
  

 
28 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

informací zpravodajského charakteru.“61 Za nedodržování této povinnosti může 
provozovateli vysílání udělat Rada pro televizní a rozhlasové vysílání pokutu ve výši od 5 000 
Kč do 2 500 000 Kč. Dále zákon opravuje i pluralitu, nestrannost a sociální funkci vysílacích 
médií.62 Provozovatel vysílání nese odpovědnost za obsah vysílání, přičemž je jeho 
povinností, aby vysílané pořady například nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo 
nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo 
schvalováním, dále je povinen zajistit aby vysílané pořady nepropagovaly nenávist nebo 
neobsahovaly podprahová sdělení.63 Kromě těchto omezení má provozovatel právo vysílat 
programy svobodně a nezávisle. Přičemž jakýkoli zásah do obsahu těchto médií je umožněn 
jen na základě zákon a v jeho mezích. 
 
Zato zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový 
zákon) otázku objektivity příliš nerozebírá. V § 4 je pouze ustanovena zodpovědná osoba za 
obsah periodického tisku, kterou je vydavatel. Požadavek objektivity se zde klade pouze na 
vydavatele periodického tisku územního samosprávného celku, přičemž je definován jako 
povinnost: „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku  
a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samosprávného celku, ...“64 O požadavku objektivity kladeném na 
média s celostátní působností není v tomto zákoně ani zmínka. 
 
Přestože se zákonné požadování objektivity v médiích může zdát logickým aktem, ne vždy 
z toho mohou vyplynout jen kladné výsledky. Jak upozorňuje český mediální analytik  
a vysokoškolský pedagog Milan Šmíd, ve svém článku Objektivita a vyváženost – nepříjemný, 
ale také nebezpečný paragraf65, rozhodování o objektivitě dané zprávy či reportáže v sobě 
skrývá nebezpečí potlačování plurality názorů, ve prospěch těch, kteří mají rozhodovací 
právo.  
 
Zmiňovaný pedagog zde uvádí dva možné způsoby omezování svobody projevu a médií, a to 
předběžnou cenzurou nebo následným potrestáním. V zákonem dané kontrole mediálních 
výstupů a možnosti následného potrestání spatřuje právě nebezpečí omezování svobody. 
Tvrdí, že objektivita může být pouze objektivním modelem, kterému se můžeme jen 

                                            
61

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění 
62

 Viz § 31, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  v platném znění. 
(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. 
(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání 
poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, 
náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině. 
63

 Kompletní znění viz § 32 zákon č.231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném 
znění. 
64

 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku v platném znění. 
65

 Mediář: Objektivita a vyváženost – nepříjemný, ale také nebezpečný paragraf [online]. [cit. 8. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.mediar.cz/objektivita-a-vyvazenost-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/ 
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přibližovat, ale nikdy jí nelze dosáhnout ze 100 %. Dále například uvádí, že v zahraničí je ve 
vysílacích zákonech pracováno s pojmem objektivita pouze v Německu a Rakousku, ale bez 
možnosti trestu za případně nedodržování.66 Návaznost sankce na nedodržování objektivity 
nemá v západoevropské mediální legislativě obdoby. 
 
O tom, že se zmíněná forma mocenské kontroly objektivity objevuje v praxi, svědčí příklady 
z nedávné minulosti. Veřejnoprávní ČT se dostala do problémů kvůli pořadu „Americká 
volební noc“, a nejen to, v roce 2016 se sesypala vlna kritika na televizi Prima kvůli redakční 
politice vůči migrantům.67 
 
K problematice nelehkého uchopení objektivity se vyjádřil i právník Aleš Rozehnal: „Pojem 
objektivní a vyvážené informace je neurčitým právním pojmem, který zahrnuje jevy nebo 
skutečnosti, jež nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se navíc 
může měnit, např. v závislosti na čase a místě.“68 Zatím se Rada pro televizní a rozhlasové 
vysílání snaží kritérium objektivity posuzovat spíše na základě pravdivosti, věcné správnosti, 
relevance a neutrality přístupu, což je sice chvályhodné, ale nikdy to nedokáže plně zažehnat 
hrozící nebezpečí. Tedy například vznik situace, která se udála v sousedním Maďarsku 
a Polsku, kde vítězná strana svoji většinu využila tak, že obsadila vedení médií veřejné služby 
svými lidmi. Objektivita rozhodnutí takových loutek o objektivitě mediálních obsahů je pak 
více než pochybná a velice snadno se může zvrhnout v legální cenzuru. 
 
2.3   Síly působící na mediální instituce 
 
Samotná mediální instituce ale neexistuje ve vzduchoprázdnu, je součástí určitého systému, 
který ji ovlivňuje. Denis McQuail rozdělil síly ovlivňující média do tří větších kategorií na 
ekonomické tlaky (se zaměřením na mediální instituci jako součást ekonomických podniků), 
politické tlaky (kde je největší důraz kladen na koncentraci vlastnictví a z toho vyplývající 
moci) a technologie (související s rozvojem šíření zpráv).69 Mediální instituce pak stojí 
uprostřed překryvu těchto soustředných kružnic představovaných jednotlivými sílami (viz 
diagram70). Zkoumání jednotlivých okruhů se věnují různé teorie.  

                                            
66

 Mimoto byla tato povinnost ukládána pouze veřejnoprávním vysílatelům. 
67

 Louč: Objektivita – časovaná bomba v mediální legislativě [online]. [cit. 9. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.louc.cz/17/3000113.html 
68

 Tamtéž. 
69

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. 
70

 Tamtéž. 
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Tlaky působící na mediální instituce. 
 

 
 
ZDROJ: Úvod do teorie masové komunikace (MCQUAIL, Denis). 
 
Politickými tlaky na média se zabývá tzv. politicko-ekonomická teorie, konkrétně kritická 
politická ekonomie, která se zaměřuje na rozbory struktury vlastnictví a řízení médií a na 
analýzy působení tržních sil na mediálním trhu.71 Tento přístup vychází z představy, že se do 
výsledné podoby mediálních produktů významnou měrou promítá ekonomická a mocenská 
struktura společnosti, v níž daná média působí.  Náplní kritické politické ekonomie je poté 
rozbor vlastnických struktur a kontroly řízení médií a analýzy působení politických sil na 
mediální produkci. Dle této teorie dochází k ovlivňování mediální produkce zájmy vlastníků, 
vykonatelů moci a měnícím se trhem.72 
 

                                            
71

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-
262-0743-6. 
72

 Tamtéž. 
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2.4   Faktory selekce událostí 
 
Na výslednou podobu toho, o čem budou média informovat a jak to budou podávat 
(tzv. agenda settings73) ovlivňuje prostředí, ve kterém se dané organizace vyskytují. Tyto 
vlivy lze shrnout do několika segmentů a označují se jako faktory selekce událostí. Mezi ty 
řadíme: 
 

 Osobní charakteristiky jednotlivých novinářů – Žurnalista je vždy koncovým prvkem, který 
vytváří samotné sdělení a nepochybně do něj začlení i svůj subjektivní postoj. Nemusí to 
být konkrétně v podobě přímého vyjádření názoru (které je pro útvar zprávy nežádoucí), 
samotné vyznění zprávy ovlivňuje i tvoření věty, kladení důrazu na určitá slova 
a podobně). 

 Interpersonální vztahy v mediální organizaci – Zahrnující vztahy nadřízenosti 
a podřízenosti (Konečné slovo při rozhodování, jak bude s danou informací naloženo, má 
šéfredaktor, který tak může výrazně ovlivnit obsah daného média). 

 Pracovní zvyky a nepsaná pravidla při sběru a zpracování událostí – Příkladem může být 
styl získávání informací dané redakce. V případě dostatečných financí média vysílají 
vlastní novináře, aby informovali o situaci přímo, případně vedou vlastní investigativní 
žurnalistiku. Tato činnost je ale velice nákladná, a tak převažuje získávání informací ze 
zpravodajských agentur, případně z externích zdrojů. 

 Vlivy dané ekonomickým prostředím – Tento faktor navazuje na předchozí bod, který se 
týkal finanční náročnosti získávání informací. Kvalitu zpracování dat nepochybně 
ovlivňuje i množství finančních prostředků, které do redakce proudí. 

 Vliv vlastníků a politických tlaků na mediální organizaci74 – Ovlivňování médií samotnými 
vlastníky bude předmětem dalších částí studie. 

 
Vliv vlastníků mediální organizace na její samostatné působení je tedy neopominutelný. Jak 
konstatuje novinář Luboš Dobrovský: „Tady dochází nepřímo (alespoň v některých 
případech) ke ztrátě samostatnosti žurnalistů. Ten majitel, aniž by přímo vstupoval a přímo 
ovlivňoval jednotlivé novináře, tak jemu stačí, když najde takového šéfredaktora, který to 
učiní za něj.“75  
 
2.5    Otázka financování médií 
 
Jak shrnuje J. Herbert Altschull ve svém druhém zákoně žurnalistiky: „Obsah médií vždy 
odráží zájmy těch, kdo tato média financují.“76  Výsledný mediální produkt krom vlastníka 

                                            
73

 Teorie o nastolování agendy – média určují, o čem se bude mluvit, co je veřejností vnímáno jako důležité. 
74

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. 
75

 Český rozhlas: Objektivní žurnalistika? Nesmysl! říká novinář Luboš Dobrovský [online]. [cit. 15. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/objektivni-zurnalistika-nesmysl-rika-novinar-
lubos-dobrovsky--1588074. 
76

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. 
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tedy významnou měrou ovlivňují i inzerenti, soukromí investoři nebo spotřebitelé.  J. Herbert 
Altschull vydefinoval čtyři základní vzorce vztahů77, které v této oblasti mohou vniknout.  
 
V prvním případě oficiálního vztahu uplatňovaném ve všech diktaturách, je obsah zpráv 
určován pravidly vlády, regulací, zákony a dekrety. Pokud jde o Českou republiku, můžeme 
vypozorovat určité mechanismy tohoto vzorce vztahu v zákoně o rozhlasovém a televizním 
vysílání nebo zákoně o České televizi. Dalším typem je komerční vztah, kdy se klíčovým 
ukazatelem pro obsah zpráv stává reklama (inzerce) a public relations. K jistému ovlivňování 
dochází tak, že na zpravodajství působí určité tlaky od inzerentů, což může vyústit v záměrné 
obcházení určitých témat, která by mohla velké inzerenty poškodit. Ve třetím vzorci vztahů, 
tedy v rámci zájmového vztahu se obsah média přizpůsobuje zájmům financujícího subjektu, 
tady určité finanční skupině, politické straně či odborovému svazu. Posledním 
vydefinovaným vzorcem je neformální typ vztahu, kdy mediální obsah zobrazuje cíle 
příbuzných, přátel, známých nebo lobbistických skupin, které na činnost média přispívají 
finančně. 
 
Rozbor ovlivňování veřejnoprávních médií a neziskových soukromých médií by naplnil obsah 
samostatné studie, další text se tedy bude věnovat zejména vlivům působících v soukromě 
vlastněných médiích, kde je neopominutelnou myšlenkou fungování orientace na získávání 
zisku. 

                                            
77

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8. 
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3.    Koncentrace moci v médiích 
 
3.1   Možnosti ovlivňování médií ze strany vlastníka 
 
Konkrétní příklady možností nepřímého ovlivňování výsledné podoby mediálních produktů 
vlastníky lze spatřovat například v možnosti vlastníka určovat, na jaké příjemce bude 
médium cílit a kolik finančních prostředků mu poskytne. Dále má vlastník rozhodující vliv při 
výběru zaměstnanců do důležitých manažerských pozic, kde přirozeně vyvstává tendence 
najímat podobně smýšlející kandidáty. Dalším problémem může být jakýsi vnitřní blok 
redaktorů (autocenzura), kteří si uvědomují zájmy vlastníka médií a jeho moc nad tím, zda si 
je ve své organizaci ponechá. I obava ze ztráty zaměstnání je potenciálním důležitým 
aspektem, který skrytě působí na výslednou podobu zpravodajství.  
 
Na téma přímého vlivu vlastníků na obsah jednotlivých médií, tedy situace, kdy by vlastník 
přímo kontroloval, co se v jeho médiích píše, se vyjádřil Jaromír Soukup78 v diskuzi na Fakultě 
sociálních věd University Karlovy:  
 
„Řízení mediálního podniku je poměrně složité. Každý, kdo v něm pracuje, o obsah ztrácí 
zájem, protože jsou mnohem důležitější věci na práci. Opravdu nevím, co bude na Barrandově 
večer ve zprávách. Zprávy hodnotím podle výsledků sledovanosti, nikoliv podle jejich 
obsahu.“79 
 
Rázně tak zamítl, že by docházelo k jakékoli přímé cenzuře ze strany vlastníka. Jedná se ale 
o jedinou výpověď přímo od zdroje, který navíc nelze považovat za objektivní. Hypoteticky se 
zde ale stále nabízí otázka, pokud by mělo médium zveřejnit informaci, která by měla 
schopnost výrazně poškodit zájmy vlastníka, jestli by se dotyčný i nadále neangažoval. 
 
Samotné vlastnění médií soukromými osobami, nemusí být nutně považováno za špatné. 
Problém nastává, pokud dochází k nadměrné koncentraci moci nebo k jejímu zneužívání pro 
znemožnění přístupu na trh. Stále větší koncentrace moci v médiích se stává čím dál více 
výraznou v souvislosti s rozmachem mediálního trhu a rozvojem vysílacích médií v druhé 
polovině 20. století, kdy vznikají velké vlastnické konglomeráty a mediální korporace. Důvod 
těchto tendencí je prostý. Média fungují na tržním principu (tedy se snaží o maximalizaci 
zisku). Nejjednodušší cestou k dosažení tohoto cíle je koncentrace vlastnictví v co největším 
možném měřítku a vytlačení menších konkurentů z trhu.  
 
Dochází zde ke snaze o monopolizaci trhu, která může probíhat v rovině mezimediální (mezi 
různými typy médií), vnitromediální (v rámci jednoho mediálního typu) nebo i mezifiremní 
(boj mezi jednotlivými firmami). Obchodování s informacemi navíc není levnou záležitostí, 
a tak se koncentrace médií stává nejsnazším nástrojem k zefektivnění a zlevnění celého 

                                            
78

 Majitel mediální agentury Médea, vydavatelství Empresa Media a TV Barrandov. 
79

 MediaGuru: Soukup: Vlastníci médií obsah neřeší [online]. [cit. 16. 2. 2017]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/2013/10/soukup-vlastnici-medii-obsah-neresi/ 



 Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jana Jelínková, Role vlastnické struktury médií v České republice (s důrazem na informování o bezpečnostních tématech) 

(2017_B_03) 
  

 
34 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

systému. Problémem celého procesu slučování médií je, že tuto koncentraci nelze vždy 
rozpoznat na první pohled. Kvůli komplexitě a složitosti vlastnických struktur, kdy jsou 
mediální společnosti vlastněny jednotlivci nebo jinými mediálními společnostmi, a ty jsou 
zase ve vlastnictví jiných společníků, se struktura vlastnictví jeví dosti nepřehledně. Dle Silvie 
Huber je tento stav výsledkem evropského práva týkajícího se podílů a politiky.80 
 
3.2   Typy koncentrace moci v médiích 
 
Definici mediální koncentrace nabízí autorský tým Meier a Trappel, jako „vzestup 
v přítomnosti jedné (monopol) nebo nemnoha mediálních společností (oligopol) na 
jakémkoliv trhu jako výsledek nákupů a fúzí, nebo zmizení konkurence.“81 Koncentraci lze 
rozlišovat z hlediska jejího typu, úrovně a stupně. 
 
3.2.1  Horizontální koncentrace 
 
V růstu korporací se obecně rozlišují tři významné trendy.82 K nejjednodušší formě 
koncentrace vlastnictví dochází, pokud jeden vlastník začne skupovat média představující 
stejnou fázi ve výrobním řetězci, tedy ten samý sektor mediálního průmyslu (například 
vlastník MF Dnes koupí Hospodářské noviny), poté hovoříme o horizontální koncentraci 
vlastnictví. Důsledkem tohoto typu koncentrace moci je vytvoření nebo rozšíření 
vlastnických konglomerátů, nebo sloučení společností v odlišných oborech podnikání. 
Vlastník tak snižuje počet možných konkurentů a zvětšuje svůj podíl na trhu, což má často za 
následek vznik velmi ziskové dominantní společnosti. Tento typ koncentrace se nejvíc 
projevuje na úrovni vnitromediální soutěže.   

                                            
80

 Mgr. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního 
a  regionálního tisku po roce 1989. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, Katedra sociologie. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
81

 Tamtéž. 
82

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-
262-0743-6. 
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Znázornění horizontální koncentrace. 
 

 
 
ZDROJ: vlastní zpracování. 
 
Typický příklad horizontální koncentrace v českém mediálním prostředí představuje 
společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s.83, pod kterou spadá 71 regionálních deníků, 
23 regionálních týdeníků a 15 časopisů. Společnost VLTAVA-LABE-MEDIA je součástí 
koncernu Penta Investment (klíčovými osobami jsou akcionáři J. Oravkin, E. Maták, M. 
Dospiva, I. Child a J. Haščák), který mimo to vlastní i vydavatelství Tablet Media. Ze 
zmíněného výčtu vydavatelství se dá snadno vyvodit, jak velký je dosah společnosti Penta 
Investment v tištěných, zejména pak regionálních, periodicích. Vizualizaci zásahu Penta 
Investment na trhu tištěných médií zobrazuje následující graf. Přestože je zmiňovaná 
společnost až na druhém místě z hlediska zásahu na čtenářské trhy (následována médii 
Křetínského a Tkáče), vliv Penta Investment v oblasti regionálních tištěných periodik je 
nicméně nezpochybnitelný. 
 

                                            
83

 Předchůdcem VLTAVA-LABE-MEDIA a.s. byla společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která vznikla sloučením 
několika vydavatelů regionálních periodik se společností Mír, a. s v roce 2000. Změny majitele se společnost 
dočkala v srpnu 2015, kdy došlo k převodu z původního majitele německého koncernu Verlagsgruppe Passau 
do vlastnictví středoevropské investiční skupiny Penta Investments (Zdroj: Vltava Labe Media: O společnosti 
médií [online]. [cit.15. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.vlmedia.cz/o-spolecnosti) 
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Zásah jednotlivých vlastníků – dle počtu čtenářů na čtenářském trhu (2015). 
 

 
 
ZDROJ: Aktualizovaná mapa vlastníků médií (MEDIA GURU, 3 +4 Q 2015).84 
 
Z infografiky na webových stránkách MediaGuru lze také snadno odvodit druhý příklad 
horizontální koncentrace v České republice, kterým jsou internetové portály patnáctého 
nejbohatšího Čecha Iva Lukačoviče. Do jeho vlastnictví spadá například bezesporu 
nejnavštěvovanější portál v České republice Seznam.cz85, dále i velice oblíbený Sport.cz či 
Super.cz (Diagram TOP 10 nejnavštěvovanějších zpravodajských portálů viz kapitola Internet 
a internetové portály). V oblasti online médií je tak Ivo Lukačovič nezpochybnitelným 
vítězem.  

                                            
84

 MediaGuru: Infografika: Aktualizovaná mapa vlastníků médií [online]. [cit. 17. 2. 2017]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/ 
85

 Od října 2016 Seznam.cz spustil vlastní zpravodajský portál Seznam zprávy a přestal tak být odkázaný pouze 
na Novinky.cz. 
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Zásah jednotlivých vlastníků – dle počtu reálných uživatelů online (2015). 
 

 
ZDROJ: Aktualizovaná mapa vlastníků médií (MEDIA GURU, VIII/2015). 
 
3.2.2 Vertikální koncentrace 
 
Jiným typ koncentrace představuje vertikální koncentrace, která je specifická tím, že pod 
jednoho vlastníka spadají podniky, které zajišťují různé fáze výrobního procesu. Vlastník 
periodického tisku tak například nově koupí papírny nebo distribuční firmu, popřípadě 
filmové studio bude vlastnit síť kin. K takovému typu koncentrace může docházet nejen 
v rámci produkce nebo distribuce, ale i v geografickém smyslu (pokud by například celostátní 
korporace skupovala lokální noviny). Toto jednání vlastníkovi zajistí minimální ztráty 
v případě náhlých a nenadálých výkyvů na trhu, a zároveň vyšší míru kontroly nad celým 
výrobním procesem, s čím souvisí i větší míra jistoty. Další výhodou pro vlastníka je například 
zjednodušení dlouhodobých plánovacích procesů. 
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Vertikální koncentrace. 
 

 
 
ZDROJ: vlastní zpracování. 
 
Vyhledání příkladu vertikální koncentrace v České republice je poněkud složitější, vzhledem 
k rozsáhlosti a nepřehlednosti vztahů mezi konkrétními vlastníky a jejich společnostmi. 
Z infografiky dostupné na portálu Media Guru lze vypozorovat, že například společnosti 
partnerů Křetínského a Tkáče – Czech Media Invest a JOJ Media House vlastní jak tiskárny 
(Czech Print Center – tiskárna ve vlastnictví Czech Media Invest), tak reklamní společnosti 
(jako například Bigboard Praha nebo RailReklam společnosti JOJ Media House). Další ukázkou 
vertikální koncentrace jsou společnosti spadající do portfolia koncernu Penta Investment, 
kam kromě tiskáren (Novotisk), patří i zavedená distribuční společnost Česká distribuční 
nebo největší internetové mediazastupitelství v České republice AdActive. 
 
3.2.3 Diagonální vlastnictví 
 
Třetí možností koncentrace je diagonální vlastnictví (křížové vlastnictví)86, kdy jeden vlastník 
kontroluje jak mediální, tak nemediální podniky (které ale mohou s mediální produkcí 
souviset) a zasahuje tak svými aktivitami do více oblastí podnikání. Konkrétním příkladem 
může být vlastnictví telefonní společnosti, která bude nabízet i televizní kanály. Úspory na 
produkčních nákladech vedou k dalšímu posilování pozice na trhu. Pro vlastníka z toho vzniká 
výhoda rozložení případných rizik, které mohou vzniknout při náhlém propadu výkonu 
v jednom ze sektorů.  
Nejlepší příkladem křížové koncentrace (ve smyslu charakteristiky v poznámce pod čarou) 
představuje jediná společnost v České republice, která vlastní média všech typů. Nadnárodní 

                                            
86

 Někteří autoři rozlišují dva samostatné typy. 1) Křížová koncentrace je charakteristická vlastnictvím různých 
mediálních produktů na různých mediálních trzích a v různých odvětvích (stále ale v rámci mediálního trhu), 
zatímco 2) Diagonální koncentrace předpokládá, že vlastník kontroluje společnosti nejen na mediálním trhu, ale 
i v jiném ekonomickém sektoru – mimo mediální průmysl, který je s tím mediálním určitým způsobem 
propojen. (V rámci této studie budou tyto dva možné typy považovány za identické). 
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koncern Agrofert, a.s. má přesah do tištěných médií (mediální skupina Mafra a její tituly 
MF Dnes, Lidové noviny, Metro atd.), internetových portálů (idnes.cz, Lidovky.cz, 
eMimino.cz, …), televize (TV stanice Óčko) a dokonce i rozhlasu (Rádio Impuls, Rádio Rock 
Zone). Vliv společnosti Agrofert v tištěných a online médiích je patrný v předcházejících 
grafech. Zatímco podíl na sledovanosti mezi TV stanicemi (0,74 %87) představuje poměrně 
nevýznamnou část, podíl poslechovosti Babišem vlastněných rozhlasových stanic je znatelně 
vyšší (12,8 %88).  
 
3.3 Úrovně koncentrace moci v médiích 
 

Zásah jednotlivých vlastníků – dle podílu poslechovosti rádia (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V rámci těchto typů koncentrace moci rozlišuje Denis McQuail dále tři úrovně, ve kterých 
může ke koncentraci docházet. Jedná se o rovinu vydavatelskou (vlastnickou), redakční 
a rovinu „čtenářskou.“89 Jak vyplývá z názvu prvního typu úrovně (koncentrace moci na 
úrovni vlastníků), dochází zde k růstu řetězců, které jsou seskupeny pod vlastnictvím jednoho 
majitele. Tato koncentrace ale nemusí nutně vylučovat redakční nezávislost média, jejíž 
absence by mohla vést k uniformitě obsahů médií. Ke sdílení tak dochází například pouze na 
úrovni určitých služeb. Samotná redakce tak tedy zůstane uchována jako relativně 
samostatná a nezávislá jednotka.  
 

                                            
87

 MediaGuru: Infografika: Aktualizovaná mapa vlastníků médií [online]. [cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z:  
https://www.mediaguru.cz/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/ 
88

 Tamtéž. 
89

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. 
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Posledním ožehavým tématem v rámci úrovní koncentraci se stává koncentrace podílu na 
trhu příjemců. Tedy taková situace, kdy dochází k tomu, že se většina publika zaměřuje na 
jeden nebo dva tituly, které spadají pod vlastnictví jedné vydavatelské skupiny. V tomto 
případě pak ani větší množství nezávislých médií nezaručuje reálnou možnost volby 
a různorodosti obsahu.  
 
3.4 Stupně koncentrace moci v médiích 
 
Z hlediska míry ovládání produkce, pracovních sil, distribuce či publika se v oblasti mediální 
trhu, se dají vysledovat stupně koncentrace médií. Přesná hranice, která by byla považována 
za nežádoucí, není stanovena, ale existují určité pokusy o vymezení alespoň přibližného 
prahu přijatelnosti koncentrace moci v médiích. Pickard například definuje takový práh 
přijatelnosti jako situaci, „kdy čtyři vedoucí firmy kontrolují více než padesát procent nebo 
osm vedoucích firem ovládá více než sedmdesát procent daného odvětví.“90 Například ve 
Spojených státech amerických u denního tisku nebo ve Spojeném království v případě 
celostátního tisku dochází k překračováním této hranice. 
 
Pokud bychom se snažily udělat si alespoň přibližný obrázek o koncentraci moci na trhu 
periodického tisku, velice dobře nám poslouží následující diagram, který zobrazuje podíl 
vydavatelů na čtenářském trhu. Jako vítěz z něj jednoznačně vychází vydavatelství Czech 
News Center. 
 

 
 
Zdroj: GURU weekly (data za 2. a 3. čtvrtletí 2016).91 

                                            
90

 Tamtéž. 
91

 Podíl vydavatelů na čtenářském trhu – GURU weekly, 50 week, vydání z 12. 12. 2016. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2016/12/Guru-Weekly_50.pdf 
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Při součtu podílů čtyř nejvýznamnějších firem se snadno dobereme k výsledku 64 %, tedy 
číslo převyšující hranici stanovenou v předcházejícím textu. Tak vysoké číslo při součtu podílu 
jasně dokazuje, že v České republice dochází ke koncentraci moci v médiích. Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže ale využívá jiného kritéria, a to nejvyššího možného podílu 
25 % na relevantním trhu, který je povolen u jednotlivých soutěžitelů na trhu. Toto kritérium 
není v případě vydavatelů překračováno. 
 
3.5 Transnacionalizace médií 
 
Na mediálním trhu dochází ke koncentraci vlastnictví, nejen na vnitrostátní úrovni, ale 
i v rámci celého světa, jako k jednomu z projevů ekonomické globalizace. Tento fenomén se 
označuje jako transnacionalizace médií, kdy se celý mediální průmysl dostává pod nadvládu 
malého počtu mediálních obrů. Za největšího mediálního magnáta tohoto typu je 
považovaná společnost Time Warner92, která vlastní například CNN, HBO nebo také Warner 
Bros a spoustu dalších.93 Tento koncern, založený v roce 1992, v současnosti podniká téměř 
ve všech mediálních oblastech (kromě rozhlasu). Mezi další známé aktéry se řadí například 
Robert Murdoch, kterému patří mimo jiné světové deníky New York Post, The Times nebo 
také The Sun nebo například televizní síť Fox. Mezi neopominutelné hráče na celosvětovém 
mediálním trhu patří ale také Silvio Berlusconi (který je známý v Itálii pro své propojení 
mediálního impéria s politikou), Paul Reuter (jeho tisková agentura Reuters) nebo Walter 
Elias Disney (společnost Walt Disney Company). Hlavním důvodem pro slučování na takové 
úrovni je zejména hledání možností úsporného a ekonomického hospodaření a větší tržní 
síly.  
 
Na nebezpečí, které hrozí při uplatňování modelu zahraničního vlastnictví v médiích (tedy 
pokud jsou vnitrostátní média vlastněna mediálními giganty ze zahraničí), upozorňuje 
Gulyás, když tvrdí, že: 
 
„…dominance zahraničních společností může omezovat demokratické a komunitní funkce 
médií, tyto společnosti méně usilují o národní a kulturní vývoj. Zahraniční mediální vlastnictví 
je často nahlíženo jako hrozba domácím mediálním společnostem. Jsou obvykle silnější, a tak 
mohou přispět ke koncentraci trhů a mohou omezovat vývoj lokálních mediálních firem.“94 
 
Velké podíly zahraničních vlastníků na mediálním trhu, tak mohou vyústit do situace, kdy je 
stále menší a menší pozornost věnován národním problémům. 
 

                                            
92

 Celkový obrat v roce 2008 činil necelých 30 mld. USD. 
93

 VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-
7452-015-0. 
94

 Mgr. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace 
českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
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V současnosti je velkým trendem slučovat kombinaci více médií (např. deníky, rozhlasové 
stanice, zpravodajský portál) pod jednu vlastnickou strukturu. Dochází k tomu hlavně 
z důvodu zvyšování šancí vlastníků médií na globalizujícím se mediálním trhu. Jednotlivá 
média se mohou velice dobře doplňovat (například jeden příběh lze prodat jako film do kin  
a zároveň získat peníze z prodeje zvukových nahrávek k filmu). Kumulací vlastnictví takového 
typu dochází k tzv. synergickému efektu.95 Díky digitalizaci dat může vlastník, který 
kontroluje různé typy médií, oslovit nebývale široké publikum, proti čemuž zbrojí řada států 
a snaží se křížení vlastnictví médií omezovat zákonem. I přes tuto snahu ale mediálního 
korporace nadále nabývají na významu.  
 
3.6 Dopady koncentrace moci v médiích 
 
Hlavní nebezpečí plynoucí z koncentrace moci v médiích představuje hrozba menší diverzity 
médií a z toho vyplývající větší možnost ovlivňování smýšlení publika. Diversita médií může 
být měřena čtyřmi prvky. Za prvé jde o existenci plurality autonomních a nezávislých médií; 
dále o rozmanitost mediálních typů a obsahu dostupným veřejnosti; rovněž je důležitá 
existence určitých segmentů společnosti, které jsou schopné oslovit veřejnost 
prostřednictvím médií veřejnosti a konečně se jedná i o diversitě mediálního obsahu, který 
souvisí s mediálními funkcemi. 96 
 
Snižování pestrosti není na první pohled přímo zřejmé, i nadále totiž vychází velké množství 
různých periodik, funguje mnoho rozhlasových stanic a vysílá spousta televizních stanic. Při 
bližším zkoumání obsahu mediálních produktů ale nakonec dospějeme k závěru, že média 
nabízejí velké množství produktů, které jsou si svým obsahem velice blízké. Tato iluzi 
pestrosti neboli „mnohosti téhož“ 97 vzniká právě kvůli vytváření velkých korporací na 
mediálním trhu.  
 
Myšlenka existence globální konkurence, která by v ideálním případě vedla k nepřebernému 
množství a typů médií, tak upadá pod tíhou zákona trhu, ve kterém silnější vyhrává. 
Existence takových velkých mediálních koncernů, zároveň se vznikem kříženého vlastnictví 
vzbuzuje ve společnosti výrazné obavy, že tato moc bude vlastníky využita k uplatňování 
vlivu (například ovlivňování demokratických voleb v pluralitní demokracii). Na negativní 
aspekty koncentrace moci v médiích upozorňuje také britský profesor James Curran, podle 
kterého dochází k omezení svobody projevu a bránění veřejné diskusi a informovanosti 
z různých zdrojů.98  

                                            
95

 Synergie = z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat, jedná se tady o spolupráci, společné působení. 
96

 Mgr. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního 
a regionálního tisku po roce 1989. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, Katedra sociologie. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
97

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-
262-0743-6.  
98

 Mgr. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního 
a regionálního tisku po roce 1989. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, Katedra sociologie. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
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3.6.1 Ekonomický pohled na koncentraci moci v médiích 
 
Vývoj vlastnických struktur na trhu směřuje k uskupení vztahů do podoby jednoho 
z následujících vzorců, tedy k vytvoření dokonalé soutěže, oligopolu (na trhu existuje několik 
málo prodejců podobných produktů) nebo monopolu. Meier a Trappel99 shromáždili klady 
a zápory, které charakterizují jednotlivé tržní struktury. Pro monopol nebo oligopol hovoří 
skutečnosti, že se jedná o přirozený výsledek komerčního a tržního úspěchu (v prostředí 
kapitalistických ekonomik). Pro spotřebitele představuje koncentrace moci výhody v podobě 
nižších cen výrobků a služeb, které jsou výsledkem úspor vlastníků v případě většího 
mediálního celku. Navíc technologický rozvoj přirozeně výrazně přispívá ke koncentraci moci, 
neboť nedovoluje menším a ekonomicky slabším soutěžitelům držet krok s dobou a vlastnit 
nejnovější technologické přístroje.  
 
Jako argumenty pro podporu dokonalé soutěže se uvádí deformace soutěže při nadměrné 
úrovni koncentrace moci, což způsobuje, že existující velké mediální společnosti mohou 
zamítnout vstoupit na trh novým menším soutěžitelům. To nakonec vede až k monopolu, 
který je nežádoucí. Navíc v případě dokonalé soutěže jsou média daleko vstřícnější  
a zodpovědnější. Z ekonomického hlediska, tedy při nepřítomnosti dostatečné právní 
regulace vlastnictví médií, vzniká nebezpečí omezení konkurence na trhu. 
 
3.7 Právní regulace vlastnictví médií v České republice 
 
„Média hrají klíčovou roli ve formování postojů, názorů, přesvědčení a hodnot v naší 
společnosti. Hrají politickou roli a mají politický efekt.“100 Z této citace je více než zřejmé, že 
snaha regulovat média je více než logickým krokem (pokud si tedy pod regulací 
nepředstavíme výlučně cenzuru). Tato regulace ale probíhá různými způsoby a v různých 
úrovních. Právní regulace, jako jedna z nejviditelnějších forem představuje jen jednu 
z možností. 
 
Jirák a Burton dělí regulaci médií do následujících skupin:101  

 

 Interní (samoregulaci) – př. Syndikát novinářů, Etické kodexy novinářů.102 

 Externí (regulaci státem) – legislativní limity, uplatňování cenzury, rozhodnutí a vyjádření 
regulačních orgánů. 

 

                                            
99

 Mgr. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace 
českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
100

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 
Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-4. 
101

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. 
102

 Pokud by byla tato studie zaměřena na objektivitu tuzemských médií jako celkové téma, rozhodně by bylo 
zapotřebí etické kodexy dále rozvést. Vzhledem k tomu, že zaměření studie se vztahuje spíše na ohrožení 
objektivity z hlediska vlastnické struktury, nebude toto téma dále rozvíjeno. 
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 Dobrovolnou – př. Autocenzura. 

 Vnucenou. 
 
V České republice se dle výše zmíněných autorů, regulace týká nejčastěji pravidel vlastnictví 
(míra možné koncentrace vlastnictví, křížení vlastnictví, monopolizace trhu), vymezení 
obsahové a geografické činnosti a omezení distribuce obsahů. Posledním dvěma oblastem, 
které zahrnují úsilí o regulaci obsahu v médiích, se věnuje kapitola Objektivita jako jedna 
z priorit mediální služby. První a asi nejvíce diskutovanou možností regulace představí 
následující text. 
 
Při pátrání v historii mediálního práva bezesporu narazíme na říšský zákon o tisku z roku 
1863, který de facto zakládá dějiny moderního mediálního práva a zároveň definuje 
podmínky pro vydavatele tisku. Tiskoviny tehdy mohla vydávat jakákoli osoba oprávněna  
k provozování svobodné živnosti, která provozování této činnosti úřadu bezpečnosti 
a k vydávání a prodeji docházelo v jejím obydlí či v jiné místnosti k tomu výhradně určené.103  
 
Další významný mezník představuje rok 1950, kdy došlo k přijetí zákon, podle kterého 
vydávání tisku nemohlo být předmětem soukromého podnikání. O vydávání a šíření tisku se 
staralo Ministerstvo informací a osvěty.  Výrazným zlomem pro média byl i rok 1991, kdy byl 
přijat zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který vycházel z Evropské 
konvence o lidských právech (článek 10). Tento článek zaváděl právo na svobodu projevu  
a získávání informací a právo státních orgánů vyžadovat licenci pro televizní a rozhlasové 
vysílání.  Díky zmíněnému zákonu se tak právně zakotvila rozmanitost a vyváženost vysílání. 
Jak je nastíněno v kapitole 

                                            
103

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 
Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-4. 
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Vývoj tištěných periodik, v této době je pro Československo  
a budoucí Českou republiku typický velký příliv zahraničního kapitálu. Dělo se tomu i přesto, 
že zákon zaváděl limity zahraniční majetkové účasti. V tehdejším Československu ale 
jednoduše nebyl dostatek odborníků (mimo veřejnoprávní instituce), kteří by vzniklou 
propast dokázali tak rychle zaplnit. Mimo tyto limity se zde definovala i určitá antimonopolní 
opatření. 
 
Výčet nejvýznamnější mediálních zákonů v České republice je uveden v kapitole o zakotvení 
objektivity v českém právním řádu. Problematice vlastnictví médií a případné regulaci moci  
v médiích se však věnuje daleko užší okruh právních předpisů. Logicky nebudeme vůbec brát 
v potaz zákony upravující činnost veřejnoprávních médií (zákon o České televizi a zákon 
o Českém rozhlasu), zde by mohla být zkoumána nezávislost Rad104, které dohlíží na činnost 
ČT a ČRo Radiožurnál. Tato problematika ale primárně nespadá do zaměření studie.  
 

                                            
104

 Nezávislost Rad bude v dohledné době upevněna novým systémem volby členů, který nově zavádí pravidlo, 
že členy rad budou přímo volit vybrané společenské organizace.  
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Z výčtu všech mediálních zákonů se tak do středu zájmu dostává klíčový zákon pro oblast 
televizního a rozhlasového vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.) a tzv. tiskový zákon pro oblast 
tištěných médií. Mimo tyto dva zákony se problematice regulace vlastnictví médií věnuje  
i zákon o ochraně hospodářské soutěže105 a nově přijatý a hojně diskutovaný zákon o střetu 
zájmů.106 
 
Rozhlas a televizní vysílání jsou před koncentrací vlastnictví chráněny zejména § 55 zákona  
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v němž se mimo jiné uvádí, že „jedna 
právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více než jedné licence  
k celoplošnému analogovému televiznímu/rozhlasovému vysílání.“  U digitálního vysílání se 
maximální množství licencí zvyšuje na dvě. Dále jsou zde omezeny podnikatelské aktivity 
držitele licence, a to tak, že „provozovatel celoplošného analogového rozhlasového 
/televizního vysílání se nesmí majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele 
celoplošného analogového rozhlasového vysílání.“ Určitými limity se upravují i snahy 
o sloučení s jiným provozovateli, při nichž by došlo ke střetu zájmů ve statutárních orgánech. 
Každé slučování provozovatelů, které splňuje zákonem dané podmínky, je provozovatel 
povinen oznámit Radě pro televizní a rozhlasové vysílání. Za porušení takto stanovených 
povinností (či uvedení nepravdivých údajů v žádosti o licenci) hrozí provozovateli odnětí 
licence. 
 
Zajištění plurality informací v místním a regionálním vysílání se snaží zajistit následující 
paragraf, který stanovuje limity takto: 
 
„Jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba držitelem více licencí 
k provozování jiného než celoplošného televizního vysílání, nesmí pokrytí České republiky 
jejím vysíláním v celkovém součtu licencí k provozování jiného než celoplošného televizního 
vysílání přesáhnout 70 % (u rozhlasového vysílání se jedná o 300) celkového počtu obyvatel 
České republiky, …“ 
 
Je tedy zřejmé, že v oblasti vysílacích médií se koncentraci vlastníků snažíme vyvarovat 
prostřednictvím udělování licencí. U médií, která fungují na principu elektromagnetické 
vlnění, je regulace prostřednictvím licencí nezbytná, neboť kanály vysílacího pásma jsou 
omezeny.  
 
Za to tiskový zákon se problematice koncentrace moci v médiích příliš nevěnuje. 
Vydavatelská činnost totiž podléhá režimu živnostenského zákona, konkrétně se řadí do 
živností volných (tedy těch, ke kterým stačí pouze ohlášení při splnění zákonných 
podmínek).107 
 

                                            
105

 Zákon č. 143/2001 Sb. 
106

 Zákon č. 159/2006 Sb. 
107

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 
Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-4. 
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Jakýsi zastřešující zákon pro všechny typy médií přestavuje zákon o ochraně hospodářské 
soutěže (zákon č. 143/2001 Sb.), který upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu 
výrobků a služeb proti jejímu narušení. Nejde tedy o zákon, ve kterém by byl stanoven 
primární záměr ochrany plurality médií, ale zachování hospodářské soutěže dozajista 
napomáhá pluralitě a ztěžuje snahy o koncentraci v mediálních společnostech. Tento zákon 
zakazuje dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. Výjimka je 
možné jen pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, případně pokud tak povolí Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Dále zákon definuje dominantní postavení na trhu jako postavení na trhu, které: „má 
soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla 
umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.“108 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poté posuzuje tržní sílu soutěžitele podle 
hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další 
soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů 
nejbližších konkurentů. V případě, kdy by sloučení soutěžitelů mělo za následek podstatné 
narušení hospodářské soutěže109 na relevantním trhu, Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže toto sloučení nepovolí.  
 
Dobrým příkladem z praxe, kde Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzoval vhodnost 
sloučení dvou významných společností, je spojení firmy AGROFERT, a.s. a MAFRA, a. s., 
kteréžto podléhají nutnosti povolení ke sloučení, protože jejich celkový čistý obrat dosažený 
za poslední účetní období je vyšší než 1,5 miliardy korun.110 Ve zprávě Úřadu se zkoumá 
překryv působení obou společností na relevantních trzích. Jedná se tedy jak o vydávání 
periodického tisku, poskytování inzertního prostoru, působení v internetovém zpravodajství, 
tak o činnost v internetové inzerci. V oblasti vydávání periodického tisku i u poskytování 
inzertního prostoru Úřad došel k závěru, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů 
představuje přibližně 15–25 % (k roku 2012).111 Takového podílu dosahuje například  
i společnost Ringier Axel Springer. Obdobných výsledků vykazovalo sloučení společností i na 
poli internetového zpravodajství. Podíl dle počtu návštěvníků v oblasti internetové inzerce je 
o něco nižší (5-15 %). 
 
Úřad se ale nezabýval jen možností horizontální koncentrace, ale i vertikálními efekty, které 
na sloučení mohou navazovat. Zde bylo zkoumání podrobeno působení společnosti 
MAFRA, a. s., ve výrobě tiskovin a televizní vysílání společnosti AGROFERT, a. s. Ani v tomto 
případě nepředstavuje spojení společností nebezpečí podstatného narušení hospodářské 
soutěže, neboť tržní podíl vzniklého subjektu na relevantních trzích bude nižší než 25 %. 

                                            
108

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů  v platném znění. 
109

 Za hranici, při které hrozí podstatné narušení hospodářské soutěže, se považuje 25 % podíl spojujících se 
soutěžitelů na relevantním trhu. 
110

 Stanoveno v § 13, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění. 
111

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: ROZHODNUTÍ: OF/S183/03-3991/03 [online]. [cit. 20. 2. 2017]. 
Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-4133.html 
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Za správní delikty proti tomuto zákonu vzniklé uzavřením dohody, jejímž výsledkem by 
mohlo být narušení hospodářské soutěže; zneužitím dominantního postavení; případně 
uskutečnění spojení, které je v rozporu s tímto zákonem, hrozí právnické nebo podnikající 
fyzické osobě pokuta až do deseti milionů korun nebo 10 % z čistého obratu dosaženého 
soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. 
 
Dalším zákonem, který je poměrně klíčový při řešení otázky právní regulace médií, je nově 
vzniklý a hojně diskutovaný Zákon o střetu zájmů (č. 159/2016 Sb.). Zde se mimo jiné 
upravuje i otázky vlastnění médií veřejnými funkcionáři. Tzv. antibabišův zákon nově zavádí 
pravidlo, že:  
 
„Veřejný funkcionář (…) nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání 
nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou 
právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo 
vydavatelem periodického tisku.“ 
 
Pokud vlastník mediální společností začal nově vykonávat svou funkci jako veřejný 
funkcionář, je povinen ukončit své podnikatelské zájmy v médiích nejpozději do 60 dnů.112 
Dále je zakázána účast v zadávacích řízení na veřejné zakázky pro obchodní společnosti, ve 
které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %. 

                                            
112

 Jestliže by se tak nestalo, nesmí veřejný funkcionář v této obchodní korporaci vykonávat hlasovací práva. 
Veřejní funkcionáři, kteří ke dni účinnost zmiňovaného zákona vykonávají funkci nebo činnosti, které jsou 
neslučitelné s výkonem funkce veřejného funkcionáře, jsou povinni nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti 
tohoto zákona ukončit výkon těchto funkcí nebo činností. 
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4.    Současní vlastníci médií v České republice 
 
V následujících medailoncích jednotlivých společností a jejich vlastníků jsou zmíněni jen 
nejzásadnější hráči na trhu, případě takové společnosti, které jsou řízeny jedním 
dominantním vlastníkem. Jak prozrazuje předchozí text, nejedná se tedy o taxativní výčet 
vlastníků všech významných médií, ale spíše o velké mediální koncerny, kde stojí ve vedení 
jedna výrazná osobnost, která by měla potenciálně možnost ovlivnit chování dotčených 
médií.  
 
Problematice vztahu mezi Andrejem Babišem a jím vlastněnými médii je věnováno velké 
množství prací. Na tuzemském mediálním trhu ale existuje více takových společností, kde by 
bylo možné uplatňovat nátlak ze strany jednoho dominantního vlastníka (pokud nebereme 
v potaz různou míru autonomie redakcí, vnitřní pravidla či novinářské kodex atp.). Hovoříme 
zde spíše o hypotetickém ovlivňování. V Příloze č. 2 jsou vloženy fotografie jednotlivých 
vlastníků. 
 
4.1   Czech News Center (Daniel Křetínský & Patrik Tkáč) 
 
Za nejvýznamnějšího hráče na mediálním trhu je bezesporu považována společnost Czech 
News Centrer vlastněná partnery Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. Historie 
společnosti Czech News Center není příliš dlouhá (vznikla v roce 2014), zato tituly, které tato 
společnost vlastní, se na tuzemském mediálním trhu vyskytují poměrně dlouhou dobu.  
 
Pokud se ohlédneme do minulosti do úplných prvopočátků periodik, které v současnosti 
spadají pod hlavičku Czech News Center, ocitneme se až v roce 1991, kdy na trh vstoupila 
švýcarská společnost Ringier.113 V tehdejší Československé federativní republice zahájilo 
vydavatelství svou činnost pod názvem Ringier Česká a Slovenská federativní republika 
s nabídkou týdeníku Profit televizního programového časopisu Teletip a Autotip. 
 
O rok později uvedla společnost na trh dosud nevídaný styl žurnalistického stylu 
prostřednictvím deníku Blesk. Během krátkého času si deník získal své čtenáře a stal se 
nejprodávanějším deníkem v republice. Rok 1993 byl pro společnost významný koupí 
společenského týdeníku Reflex. V průběhu let se mezi tituly Ringieru zařadil ještě nejstarší 
český časopis pro děti – ABC (1994), sportovní deník Sport (2003) a nejprodávanější týdeník 
pro ženy Blesk pro ženy (2004). Postupem času přibývaly i další periodika, jako například 
Blesk Hobby, Blesk Křížovky a Blesk Vaše recepty. V roce 2007 se k nejprodávanějšímu 
bulvárnímu deníku Blesk přidal tématicky konkurenční deník Aha!. 
 
Ke změnám nedocházelo jen na trhu periodik, ale i v samotné firmě. Rok 2010 se stal pro 
společnost klíčovým, neboť došlo k jejímu sloučení s německým vydavatelstvím Axel Spinger 
SE, a také k následnému přejmenování na Ringier Axel Springer CZ. Na počátku druhého 

                                            
113

 Společnost byla založena v roce 1833 ve městě Zofingen jako rodinná tiskárna. Dnes je z ní největší 
organizace v oblasti médií ve Švýcarsku. 
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desetiletí začala společnost rozšiřovat své zájmy i mimo mediální průmysl. Světlo světa 
spatřila například služba největšího virtuálního poskytovatele mobilních služeb BLESKmobil či 
nový vstupenkový portál www.vstupenky.cz.  
 
Pro tuzemskou mediální scénu byl ale bezesporu nejdůležitější rok 2014114, kdy došlo 
k akvizici Ringier Axel Springeru AG společností Czech News Center. Nejčtenější deníky České 
republiky se tak poprvé dostaly do rukou tuzemských majitelů. Vlastníky této společnosti 
jsou již zmiňovaní Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. 
 
V současnosti je společnost Czech News Center a.s. s téměř 3,5 miliony čtenářů tisku a téměř 
4,5 miliony návštěvníku na internetu nejsilnějším mediálním domem na českém trhu.115 
Krom mediální sféry rozšířila své aktivity i do oblasti energie (BLESK energie), platebních 
karet (BLESK peněženka) a pod společností působí dokonce i tiskárny Czech Print Center a. s. 
Poměrně nedávno, v první půli roku 2016, antimonopolní úřad povolil akvizici části portfolia 
vydavatelství Mladé fronty (vlastněné Františkem Savovem) pod Czech Media Invest (pod 
kterou spadá i Czech News Center).  
 
V současnosti šestý nejbohatší občan České rpeubliky,116 Daniel Křetínský, narozený v roce 
1975 v Brně, je aktivní nejen na mediálním trhu. Původ jeho bohatství je zapotřebí hledat 
zejména v investicích do energetiky a průmyslu. Vždyť jeho Energetický a průmyslový holding 
EBITDA, který buduje již od roku 2009, dnes spravuje elektrárny, teplárny, uhelné doly 
a plynovody V České republice, Spojeném království, Německu, Itálii nebo na Slovensku117 
(pro představu, zisky tohoto holdingu jsou srovnatelné přibližně s dvěmi třetinami gigantu 
ČEZ).  
 
Daniel Křetínský vystudoval, stejně jako jeho matka, práva v Brně, kde nalezl uplatněné jako 
koncipient v advokátní kanceláři Gottweis & Partner. Výrazný zlom v jeho životě ale 
představuje až rok 1999, kdy se přestěhoval do Prahy a  začal působit v investiční skupině 
J&T. Zde se úspěšně zapojil do stamilionových obchodů skupiny a později se stal partnerem 
skupiny, kde se tak mohl podílet i na ziscích a dalším směřování, které zaměřil zejména na 
energetiku a průmysl. V jednu chvíli tak skupina vlastnila mimojiné i část Pražské energetiky.  
 
Významné obchody ale neprobíhaly pouze v oblasti energetiky a průmyslu, ale i na 
mediálním trhu, kde spolu s Patrikem Tkáčem odkoupil v roce 2014 vydavatelství Ringier 
Axel Springer CZ. Kromě těchto odvětví je Daniel Křetínský známý jako majitel pražské 
Sparty, která sice nevydělává tak dobře, jako ostatní organizace, ale pro Daniele Křetínského 

                                            
114

 Přesně 30. dubna 2014. 
115

 CNC: O nás [online]. [cit. 24. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/1323/o-nas 
116

 Časopis Forbes odhaduje jeho majetek na 22 mld. Kč (září 2016). 
117

 Forbes: Daniel Křetínský [online]. [cit. 27. 2. 2017].  
Dostupné z: http://www.forbes.cz/miliardari/#kretinsky 
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představuje srdeční záležitost.Kompletní provázanost jednotlivých firem, ve kterých Daniel 
Křetínský působí je k nalezení na stránkách podnikatel.cz.118 
 
Významným partnerem Daniela Křetínského je o dva roky dřívě narozený Slovák Patrik Tkáč. 
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave je na Slovensku známý  především díky své 
skupině J&T, kterou založil v roce 1994 spolu se svým spolužákem Ivanom Jakabovičom. Až 
úsměvným dojmem působí začátky společnosti. První vydělané peníze totiž partneři získali 
prodejem džusu při příležitosti příjezdu papeže na Slovensko. Výsledný zisk byl však 
vzhledem k nízkým teplotám minimální. Již v necelých dvaceti letech ale díky společným 
aktivitám vydělali první milión.  
 
V současnosti skupina zaměstnává více než dvanáct tisíc lidí v Čechách i na Slovensku 
a vykazuje zisk v přepočtu téměř 2 mld. Kč. Byť původem bratislavský rodák, už několik let 
bydlí Patrik Tkáč na Malé Straně v Praze.   
 
4.2    Mafra (Andrej Babiš) 
 
Kořeny mediální skupiny Mafra sahají až do roku 1994, kdy byla jejím většinovým vlastníkem 
německá společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft GmbH. 10. října 2013 
představuje pro Mafru zlomový den, neboť tohoto data skupinu oficiálně převzal Agrofert 
vlastněný Andrejem Babišem.  
 
Nyní se skupina Mafra pyšní zásahem do všech mediatypů – print (z nich nejvýznamnější 
deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Metro a týdeník 5plus2), online (iDNES.cz, 
Lidovky.cz, MOBIL.CZ)119, TV (Óčko) a rozhlas (Rádio Impuls, Rádio Rock Zone). Mimo to do 
skupiny Mafra vlastní i tiskárny Mafraprint a vydavatelství Mafra Slovakia. Dle firemních 
údajů svými tituly oslovují 2,4 milionu čtenářů, internetové projekty pak týdně navštíví 
3,4 milionů uživatelů.120 
 
Druhý nejbohatší český občan121, ministr financí a původem slovenský velkopodnikatel 
Andrej Babiš se narodil roku 1954 v Bratislavě. Nejčastěji je jeho jméno spojováno 
s agrochemickým konglomerátem Agrofert, který tvoří více než 230 společností podnikajících 
v zemědělství, potravinářství a chemii.122 Do skupiny patří mimo jiné firmy jako  
ekárna Penam, výrobna hnojiv Lovochemie, vydavatelská firma AGF Media a. s., mediální 
koncern Mafra nebo Kostelecké uzeniny. Samotný Agrofert spatřil světlo světa v roce 1993, 
čemuž předcházelo rozdělení Československa a zřízení kanceláře Petrimexu v Praze 
(nástupce státního podniku PZO Chemapol Bratislava, kde Babiš působil jako delegát 

                                            
118

 Podnikatel: Patří mezi 10 největších boháčů. Jak vypadá impérium Daniela Křetínského? [online]. 
[cit. 27. 2. 2017]. Dostupné z: http://i.iinfo.cz/images/140/daniel-kretinsky-pusobeni-1-orig.jpg 
119

 Mafra Mobil.cz provozuje ve spolupráci s T-Mobile. 
120

 Mediální skupina Mafra: O společnosti [online]. [cit. 28. 2. 2017].  
Dostupné z: http://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx 
121

 Forbes majetek Babiše odhadl na 70 mld. Kč. 
122

 Novinky.cz: Andrej Babiš [online]. [cit. 28. 2. 2017]. Dostupné z: https://tema.novinky.cz/andrej-babis 
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a později jako ředitel obchodní skupiny). Právě z kanceláře podniku Petrimex vznikl 
samostatný podnik Agrofert, který je v současnosti největším tuzemským zemědělským, 
potravinářským a chemickým holdingem. 
 
Před tím, než se Andrej Babiš stal ministrem financím, odešel z vedení Agrofertu. Po přijetí 
nového zákona o střetu zájmů musel navíc převést společnosti Agrofert a SynBiol do 
svěřeneckých fondů, které spravuje Zbyněk Průša a Alexej Bílek123. 
 
Andrej Babiš začal působit v politice ale poměrně nedávno. Jím založená občanská iniciativa 
Akce nespokojených občanů se v květnu roku 2012 přetransformovala v politické hnutí ANO 
2011. V prvních volbách mělo hnutí velký úspěch, neboť obsadilo druhé místo s 18,65 % 
hlasů (hned za Českou stranou sociálně-demokratickou). Od ledna 2014 působí jako 
vicepremiér a ministr financí v Sobotkově vládě.  

 
Mimo jiné zajímavé kauzy je vzhledem k tématu studie zapotřebí zmínit i Babišovu spolupráci 
s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), kdy byl Babiš Útvarem zprvu 
sledován, kvůli podezření ze zapletení do vraždy Františka Mrázka. Poté co se podezření 
nepotvrdilo, se Babiš nakonec stal informátorem Útvaru. Tato spolupráce Babiše s ÚOOZ se 
stala kritickým bodem v případu debaty o reorganizaci policie v srpnu loňského roku. Babiš 
měl díky zmiňované spolupráci velice úzkou vazbu na ÚOOZ, což logicky vedlo k jeho 
negativnímu postoji k reorganizaci. Spolupráci s ÚOOZ popsal investigativní novinář Janek 
Kroupa:  
 
„Andrej Babiš má dlouhou zkušenost se spoluprací s ÚOOZ. On původně byl jedním z jejich 
informátorů v tom, že jim dodával různé tipy. To bylo někdy v roce 2006. Mimochodem 
spolupracoval s těmi detektivy, které dnes vlastně brání. Čili on je dlouhodobě zná z druhé 
strany.“124 
 
Více než o odborné důvody proti reorganizace policie, tak může jít o snahu podpořit 
známého, plukovníka Roberta Šlachtu (dnes již bývalého šéfa ÚOOZ). Takové provázanosti 
ale Babiš rázně odmítl. 
 
Ze soukromého života je zapotřebí zmínit, že Babiš studoval všeobecném gymnáziu ve 
Švýcarsku, kde jeho otec Štefan Babiš působil jako delegát v jednáních o tehdy stále ještě 
provizorní Všeobecné dohodě o clu a obchodě (General Agreement on Tariffs and Trade,  
GATT). Maturitu ale získal až v Bratislavě, kde byl posléze přijat na obchodní fakultu Vysoké 
školy ekonomické (směr zahraniční obchod).  

                                            
123

 Česká televize: Babiš převedl Agrofert do svěřenského fondu, dohlížet na něj bude i jeho partnerka [online]. 
[cit. 28. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2028378-ct-babis-prevedl-
agrofert-do-sverenskeho-fondu-dohlizet-na-nej-bude-i-jeho 
124

 Echo24.cz: Spojenectví Babiš – Šlachta: ‚Byl jedním z informátorů ÚOOZ‘ [online]. [cit. 12. 2 .2017]. Dostupné 
z: http://echo24.cz/a/w2pKA/spojenectvi-babis--slachta-byl-jednim-z-informatoru-uooz  
(Echo 24 vzniklo z bývalých redaktorů Lidových novin, kteří odešli po akvizici Mafry Agrofertem). 
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4.3    Economia (Zděnek Bakala) 
 
Společnost založená v roce 1990 svými tituly Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, 
Respekt, Marketing & Media a zpravodajskými servery IHNED.cz a Aktuálně.cz cílí zejména 
na majitele firem a zástupce top managementu. Již od svého založení byl vlajkovou lodí 
společnosti deník Hospodářské noviny, ke kterému se o rok později přidal týdeník Ekonom. 
Majoritním vlastníkem Economie bylo až do roku 2008, kdy společnost odkoupil podnikatel 
Zdeněk Bakala, německé vydavatelství Verlagsgruppe Handelsblatt. V roce 2009 se do 
společnosti Economie vydavatelsky začlenil i liberální a kritický týdeník Respekt.125 Poměrně 
nedávno (rok 2014) došlo ke sloučení Economie se společnostmi Centrum Holdings 
a Respekt Publishing.126 
 
Úvod příběhu opavského rodáka Zdeňka Bakaly připomíná medailonek Daniela Křetínského. 
Stejně jako Křetínský se Bakala zaměřuje především do oblasti energetiky, těžebního 
průmyslu a médií. V jednom z pravidelně sestavovaných žebříčků byl dokonce označen 
(stejně jako Křetínský) za šestého nejbohatšího Čecha s majetkem odhadovaným na 
22 miliard Kč. Dnes ovšem hodnota jeho majetku klesla na 20 miliard Kč, což odpovídá 
sedmé příčce v žebříčku nejbohatších Čechů sestavovaného časopisem Forbes. 
 
Studentské začátky Zdeňka Bakaly lze dohledat v Brně, kde se po nepřijetí na místní 
gymnázium vyučil dámským krejčím. Za krátký čas (v roce 1981) emigroval do Spojených 
států amerických a byl přijat na University of California v Berkeley. Později studoval i na 
Dartmouth College.127 Na tuto zkušenost nezapomněl ani v pozdějších letech, kdy již jako 
úspěšný podnikatel založil roku 2007 Nadaci Zdeňka Bakaly (později přejmenovaná na Bakala 
Foundation). Za jeden z nejvýznamnějších projektů v rámci nadace je označován program 
Scholarship, prostřednictvím kterého Bakala finančně podporuje talentované tuzemské 
studenty v jejich studiu na zahraničích univerzitách. Přestože se ve Spojených státech oženil 
s Američankou Marguerit, se kterou má i jednoho syna, toto manželství nebylo šťastné, a tak 
došlo v roce 2010 k dalšímu sňatku, tentokrát s bývalou československou miss Michaelou 
Maláčovou. 
 
V České republice se Bakala nechvalně „proslavil“ v kauze bytů OKD. Společnost Karbon 
Invest, kterou uhlobaron Bakala koupil v roce 2004, kdy ovládala mimo jiné Ostravsko-
karvinské doly (OKD) a Českomoravské doly, vlastnila i 45 000 bytů, které Bakala koupí získal. 
Přestože Bakala slíbil, že po dobu pěti let byty nepřevede na třetí osobu a v budoucnu levněji 
prodá nájemníkům, ani jeden ze slibů nedodržel. Získal si tak mnoho rozčílených odpůrců.  

                                            
125

 Týdeník Respekt vystřídal více vlastníků. Do roku 1996 byla vlastníkem skupina Mafra, od které týdeník 
odkoupil Karel Schwarzenberg. Pro svou ztrátovost ale Respekt v roce 2006 nabídnul Zdeňkovi Bakalovi. 
126

 E.conomia: O společnosti [online]. [cit. 22. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/#historie 
127

 Mapovani.cz: Stručný životopis Zdeňka Bakaly [online]. [cit. 22. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.mapovani.cz/zdenek-bakala-a-okd/strucny-zivotopis-zdenka-bakaly/107 
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V politice je známý svou podporou Václava Havla (Bakala je předsedou správní rady Knihovny 
Václava Havla) a tíhnutím k ODS, TOP 09 a Věcem Veřejným (někteří hovoří o tzv. „Bakalově 
koalici“), kterým v rámci předvolební kampaně věnoval 28,5 milionů Kč. 128 
 
Aktuálně podnikatele Zdeňka Bakalu s Českou republikou prakticky spojuje jen vydavatelství 
Economia, u kterého se navíc spekuluje o prodeji129, neboť v současnosti bydlí s rodinou ve 
švýcarské vile na břehu Ženevského jezera a své investiční investice směřuje pryč z České 
republiky.  
 
4.4    Seznam.cz (Ivo Lukačovič) 
 
Portál Seznam.cz má mezi všemi především na tisk zaměřenými společnostmi zvláštní 

postavení. Přestože si pod stránkou seznam.cz většina z nás představí jen hlavní stránku 

vyhledavače. V současnosti nejnavštěvovanější stránka tuzemského internetu (srovnání viz 

graf v kapitole  

Tisk a internetové zpravodajství) ale nabízí daleko více než jen vyhledávání. Do portfolia 
Seznamu se řadí i velice oblíbené služby jako Firmy.cz, Lidé.cz, Spolužáci.cz, Mapy.cz, 
Seznam.cz Email či zpravodajské, popřípadě bulvární, servery jako Novinky.cz, Sport.cz nebo 
Super.cz. Seznam tak nabízí velice širokou platformu, která je uživateli internetu hojně 
využívaná. Zajímavou informací z hlediska krizového řízení (například pro šíření tísňové 
informace) může být i fakt, že web Seznam.cz a Novinky.cz podporují verzi 
i pro nevidomé a zrakově hendikepované uživatele 
 
Historie internetového projektu Seznam.cz je poměrně dlouhá a váže se až k roku 1996,130 
kam se datuje jeho založení pražským rodákem Ivo Lukačovičem. Od počátečního vkladu 
50 000 Kč a 10 000 přístupů denně se Seznam.cz do dnešních dob vypracoval v (na českém 
trhu) jediného myslitelného konkurenta světového portálu Google.131 
 
Ivo Lukačovič se přímo podílel na aktivitách Seznamu.cz až do roku 2006, kdy se do čela 
společnosti postavil dosavadní technický ředitel Pavel Zimola, který zde funguje dodnes. Pro 
mediální svět je ve spojitosti se Seznamem podstatné datum 4. 10. 2016, kdy Seznam spustil 
zpravodajský servis Seznam Zprávy. Pro porovnání historicky starší zpravodajský server 

                                            
128

 Mapovani.cz: Stručný životopis Zdeňka Bakaly [online]. [cit. 23. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.mapovani.cz/zdenek-bakala-a-okd/strucny-zivotopis-zdenka-bakaly/107 
129

 O Economii projevili zájem čínští investoři, těm ale Bakala vydavatelství prodat nechce  a ostatní nabízejí 
příliš málo. 
130

 Zajímavostí je, že portál Seznam.cz nebyl prvním projektem Iva Lukačoviče. Vůbec první web, který 
Lukačovič založil, byl věnovaný českému geniovi a vynálezci Járovi Cimrmanovi. Po neshodách s Ladislavem 
Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem ale musel od projektu upustit. 
131

 Seznam.cz byl nejoblíbenějším českým vyhledávačem až do roku 2010, kdy ho předběhl portál Google.  
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Novinky.cz, který byl původně koncipován jako zábavní server, spatřil světlo světa již v roce 
1998. 
 
Na rozdíl od poměrně kontroverzních a ve veřejném prostoru často vídaných osobností jako 
je Andrej Babiš či Zdeněk Bakala, je Ivo Lukačovič vnímaný spíše jako introvert, kterého si 
většina lidí spojuje pouze se založením Seznamu a jeho dalším směřováním. Přestože se do 
hledáčku médií Ivo Lukačovič nedostává příliš často, jde o poměrně zajímavou osobu. Už  
v 10 letech například podal žádost o svůj první patent na Úřad průmyslového vlastnictví, když 
se snažil patentovat malou krabičku s několika tlačítky a kazetkami, která umožňovala hrát 
hry kdekoli.132 Zápal pro techniku, počítače a zejména programování tak lze vysledovat již od 
dětství.  
 
Jeho studijní zaměření bylo poměrně roztříštěné. Nejdříve studoval fakultu strojní s vizí stát 
se leteckým konstruktérem, později přestoupil na České vysoké učení technické na stejnou 
fakultu, ale stále ho to dostatečně nenaplňovalo. Láska k počítačům se konečně mohla 
projevit naplno, když byl přijat na Fakultu elektrotechnickou na České vysoké učení 
technické, potom co pro bývalou fakultu napsal program, který dokázal přepnout počítače, 
doposud fungující jen v textovém režimu, do režimu grafického. Perličkou ze studijních let je 
fakt, že přestože se po sedmi letech Ivo Lukačovic propracoval teprve do čtvrtého ročníku, 
školu nakonec nedokončil. 
 
Pražský rodák a hlavní vizionář společnosti Seznam.cz, který se po dlouhých 16 letech v lednu 
loňského roku stal znovu 100% vlastníkem Seznamu, má velice zajímavé koníčky. Stereotypy 
o programátorech rozbíjí zejména jeho záliby v plachetnicích, cestování, jízdě na kole, 
squashi či lezení na stěně. S odhadovaným jměním ve výši 10,9 miliard Kč se řadí na 
čtrnáctou pozici v žebříčku časopisu Forbes, který informuje o nejbohatších Češích. Mimo již 
zmíněné hobby patří mezi velké lásky Lukačoviče i létání (vlastní tryskáč Cessna, helikoptéru, 
Baťův letoun Lockheed Electra 10A či pražské letiště Točná).133 
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 Objevit.cz: Ivo Lukačovič – životopis zakladatele Seznam.cz [online]. [cit.19. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://objevit.cz/ivo-lukacovic-zivotopis-zakladatele-seznam-cz-t25718 
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 Forbes: Ivo Lukačovič [online]. [cit. 20. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.forbes.cz/miliardari/#lukacovic 
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5.   Reorganizace policie 
 
5.1   Základní informace o vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu 
 
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) oficiálně vznikla 1. srpna 2016 
sloučením Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (ÚOKFK)134 a Úvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu SKPV (ÚOOZ). Na první pohled nekomplikovaná změna 
s sebou ale přinesla mnoho problémů a sporů. V této kapitole budou nejdříve uvedeny 
základní informace o změně, která proběhla u celostátních útvarů Policie České republiky 
v létě minulého roku, následně budou nastíněny kontroverzní body reorganizace a na závěr 
bude představena analýza několika médií (která o této kauze informovala) se zaměřením na 
jejich prezentaci dané kauzy. 
 
Až do 1. srpna 2016 čítal seznam policejních útvarů s celostátní působností čtrnáct položek. 
Po tomto datu došlo k jeho zredukování na třináct útvarů. Novou hierarchickou strukturu 
představuje následující diagram ze stránek Policie České republiky.135 
 

                                            
134

 Útvar v roce 2003 nahradil předcházející dva útvary – Úřad finanční kriminality a ochrany státu a Útvar pro 
odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. ÚOKFK se věnuje prověřování a vyšetřování 
nejzávažnějších forem trestné činnosti (hospodářské, finanční  a korupce). Ředitelem útvaru byl absolvent 
Policejní akademie Jaroslav Vild, který po reorganizaci zastává funkci náměstka NCOZ. Vild na rozdíl od Šlachty 
reorganizaci podporoval a vítal ji jako změnu k lepšímu. 
135

 Policie České republiky: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV [online]. [cit.1. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.policie.cz/soubor/prezentace-pp-cr-15-06-2016-pps.aspx  

Vznik NCOZ – 1. Fáze. 
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Ředitel nově vzniklé NCOZ má k dispozici tři náměstky (pro výkon, pro podporu výkonu 
a náměstka pro logistiku), pod kterými jsou vytvořeny čtyři sekce (viz následující diagram).136  

Struktura NCOZ. 
 
Při slučování útvarů dle informací Policie České republiky nedošlo k rušení pracovních míst, 
došlo pouze k jejich přechodu. Dosavadní kauzy byly ponechány k dořešení původním 
zpracovatelům. 
 
Jako důvody sloučení uvádí Policie České republiky změnu celkové bezpečnostní situace, 
která je v současnosti daleko více provázaná a dochází k prorůstání oblastí. Z tohoto důvodu 
je potřeba sdílet informace a prostředky a využívat synergie. Příkladem kooperace 
v mezinárodním měřítku je například Interpol nebo Europol.  
 
Přestože NCOZ vzniklo sloučením dvou útvarů, nejčastěji se v médiích hovořilo pouze  
o jednom, o Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie 
a vyšetřování (SKPV), jehož ředitelem byl od ledna 2008 Robert Šlachta. Samotný Útvar 
vznikl již v roce 1995 a jeho cílem byl zejména boj s korupcí, diskreditací nepohodlných osob 
či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního 
podnikání či investování.137 Z tohoto důvodu byl někdy Útvar médii označovaný jako tzv. 
protimafiánský útvar. Zřejmě nejkontroverznější akcí, kterou Útvar v posledních letech řešil, 
byla tzv. kauza Nagyová (červen 2013), kdy Útvar během zásahu na Úřadu vlády České 
republiky zatknul mimo jiné i šéfku Nečasova kabinetu Janu Nagyovou a další tři 

                                            
136

 Policie České republiky: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV [online]. [cit. 1. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.policie.cz/soubor/prezentace-pp-cr-15-06-2016-pps.aspx 
137

 Policie České republiky: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV [online]. [cit. 2. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/utvar-pro-odhalovani-organizovaneho-zlocinu-skpv-199737.aspx 
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exposlance138, což vedlo k pádu Nečasovy vlády. Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že do 
kompetence Útvaru spadaly mnohdy velice citlivé kauzy. Po sloučení ÚOOZ s ÚOKFK se 
náměstkem ředitele nově vzniklého útvaru plk. JUDr. Michala Mazánka stal bývalý dočasný 
ředitel ÚOOZ plk. Mgr. Bc. Milan Komárek, který byl do července 2014 ředitelem ÚOKFK.  
 
Pro prošetření reorganizace policie zřídila Poslanecká sněmovna 28. 6. 2016 vyšetřovací 
komisi, která byla složena ze sedmi reprezentantů jednotlivých politických stran.139 
Předsedou komise byl zvolen Pavel Blažek (ODS). První setkání schůze proběhlo 11. 7. 2016, 
poté se komise sešla ještě dvanáctkrát. Po dobu svého působení vyslechla 21 svědků 
(výslechům bylo věnováno 64 hodin) a pročetla 4 128 stránek dokumentů. Výsledkem 
vyšetřování komise je závěrečná zpráva140, ze které bylo čerpáno pro tuto studii. 
 
Pro úplnost je třeba uvést, že v průběhu léta 2016 byla reorganizace policie silně 
zpolitizována. Proti sobě stály dva tábory. První, obhajující reorganizaci, byl představován 
zejména ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) a policejním prezidentem Tomášem 
Tuhým. V opozici jim stálo hnutí ANO (v čele s Andrejem Babišem) a také KDU-ČSL. 
 
Na hodnocení proběhlého sloučení se ČT ptala státních zástupců. Pavel Zeman (nejvyšší 
státní zástupce) se k věci vyjádřil zdrženlivě: „Já mám nějaké informace, jak NCOZ funguje, 
nicméně pokud tyto budu říkat na kameru a na veřejnosti, tak je chci mít podepřeny 
pořádnými čísly“141, nejinak tomu bylo i u státní zástupkyně Lenky Bradáčové, jejíž 
zastupitelství dozoruje jednadvacet z padesátky nových případů, kde NCOZ už zahájila úkony 
trestního řízení: „Jak tyto trestní věci dopadnou, jaký budou mít další osud, to je samozřejmě 
plně v rukách tohoto policejního orgánu, na jakékoli hodnocení je příliš krátká doba.“142 
Olomoucký státní zástupce Ivo Ištván uvedl, že jejich úřad s NCOZ prozatím žádnou 
zkušenost nemá, jelikož na ně dosud nepadla žádná kauza, kterou by NCOZ řešil. 
 
Kontroverzní body reorganizace 
 
Na první pohled nepříliš sporné sloučení dvou útvarů s sebou přineslo velké množství 
spekulací a sporných bodů, které se v médiích probíraly. V této studii jsou problémy 
reorganizace pouze nastíněny, není zde snaha dobrat se pravdy, jelikož to mělo být cílem 
k tomu účelu zřízené poslanecké komise. I po předložení její zprávy ale v této kauze zůstalo 
příliš otazníků. Proto nemůže být ani cílem této studie objasnit tyto spekulace. 

                                            
138

 Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa (všichni za ODS). 
139

 Konkrétně se jedná o pány Richard Dolejš (ČSSD), Bohuslav Chalupa (ANO), Zdeněk Ondráček (KSČM), Daniel 
Korte (TOP 09), Pavel Blažek (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Martin Lank (Úsvit). 
140

 Česká televize: Cílem reorganizace policie nebylo odstranit Šlachtu, tvrdí vyšetřovací komise [online]. [cit. 4. 
3. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1870429-11122-15676.pdf 
141

 Česká televize: Jak funguje policejní centrála? Žalobci jsou v komentářích zdrženliví [online]. [cit. 5. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2010019-jak-funguje-policejni-centrala-zalobci-jsou-v-
komentarich-zdrzenlivi 
142

 Tamtéž. 
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Následující strukturovaný seznam uvádí nejrůznější kontroverzní témata, která v průběhu 
řešení reorganizace zaznívala: 
 
Přílišná rychlost, s kterou byla reorganizace realizována; prakticky žádná předchozí 
konzultace s odborníky a členy jednotlivých útvarů. 
 
Přestože organizační změny v Policii České republiky bývají standardně součástí koncepčních 
dokumentů dlouhou dobu dopředu, tato změna byla realizována v průběhu dvou a půl 
měsíce.143 V prezentaci věnované vzniku NCOZ dostupné na stránkách Policie České 
republiky jsou sice nastíněny jakési náznaky toho, že reorganizace byla dlouhodobým 
tématem, to ale nemění nic na faktu, že ředitel ÚOOZ se podle svých slov poprvé  
o reorganizaci dozvěděl až z médií (začátkem května).  
 
Komise ve své závěrečné zprávě uvádí, že „policejní prezident je oprávněn navrhnout 
organizační změnu na úrovni celorepublikových útvarů ministrovi vnitra, který následně 
rozhoduje o jejím schválení“144 (viz zákon o Policii České republiky), toto ale neospravedlňuje 
uspěchaný postup reorganizace, kdy je ve veřejném zájmu, aby bylo sloučení dvou 
významných celostátních útvarů diskutováno řediteli útvarů a odborníky. 
 
Jednou z důležitých otázek, na kterou měla komise nalézt odpověď, byla  
– proč došlo k tak rychlé změně? Komise nedokázala na tuto otázku odpověď, protože (slovy 
předsedy Pavla Blažka) k takovým závěrům neměla dostatek důkazů. 

 
Odstranění šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty. 
 
Hned po překvapivé rychlosti reorganizace bylo v médiích rovněž hojně probíráno, že 
v závěru nebylo záměrem ani tak sloučení dvou útvarů, jako odstranění nepohodlného 
ředitele ÚOOZ. Protimafiánský útvar se kvůli své práci podle vyjádření svých představitelů až 
příliš často dostával do sporu se zkorumpovanými poměrně vysoko postavenými osobami, 
kterým by „zneschopnění“ úspěšného útvaru jen pomohlo.  
 
Závěr komise v tomto případě zní, že „nebyly prokázány spekulace“145, že by hlavním cílem 
reorganizace policie bylo právě odstranění Roberta Šlachty. K tomuto zjištění se předseda 
komise vyjadřoval i v 90' ČT24, kde uvedl, že mezi útvarem a vedením policie nepanovaly 
dobré vztahy. Navíc Šlachtův útvar často rozkrýval velmi citlivé kauzy, a tak je možné  
a logické, že se ho touto cestou chtěl někdo zbavit. Dále ale uvedl, že toto je pouze jeho 
osobní názor a komise musela pracovat pouze s dokázanými skutečnostmi, které v tomto 
případě nebyly dostatečné.  

                                            
143

 Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni v druhé polovině května 2016. 
K samotnému sloučení útvarů došlo 1. 7. 2016. 
144

 Česká televize: Cílem reorganizace policie nebylo odstranit Šlachtu, tvrdí vyšetřovací komise [online]. [cit. 4. 
3. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1870429-11122-15676.pdf 
145

 Tamtéž. 
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Robert Šlachta ve stejném rozhovoru uvedl, že o reorganizaci se začalo mluvit prakticky den 
po kauze Beretta146, kdy on sám dostal informaci, ať si dává pozor, že na něj Laube něco 
chystá.  
 
Rychlé povýšení architektů reorganizace. 
 

Hlavní architekt reorganizace, bývalý náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube, odešel 
ze zdravotních důvodů v září 2016 od policie. V lednu 2017 se stal šéfem inspekce České 
pošty, s. p. Další, který se podílel na reorganizace policie, Jaroslav Vild, povýšil z ředitele 
Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality na ředitele Národní centrály proti 
organizovanému zločinu. (Pro úplnost je potřeba zmínit, že ani Robert Šlachta státní sektor 
neopustil a od srpna 2016 zastává funkci náměstka pátracího odboru Celní správy České 
republiky). 
 
Neopominutelným faktem, který jen zdůraznil Šlachtovu podporu Babišem, je, že nové místo 
našel Šlachta právě v Celní správě, která je podřízena Babišovu vedení. O provázanosti mezi 
Babišem a Šlachtou spekuluje bývalý zaměstnanec BIS František „Čuňas“ Stárek, když 
komentuje tzv. schůzkovou činnost (prováděnou s Babišem), ke které se Šlachta v rozhovoru 
pro časopis Reportér přiznal. Náplň schůzkové činnosti dle Stárka spočívá v tom, že se řídící 
orgán a agent (tedy jeho špicl) dobrovolně a utajeně dlouhodobě setkávají. Dále to 
okomentoval slovy: „A tohle když pan Šlachta prohlásil, tak se de facto uřekl, že s panem 
Babišem tento vztah měl. Schůzková činnost je dlouhotrvající vztah. Řídící orgány si 
s agentem vytvoří nějaký vztah, jestli je hraný, nebo není, je druhá věc.“147 Takový vztah by 
jistě vysvětloval negativní přístup Babiše k reorganizace policie (další informace o Babišově 
činnosti jsou uvedeny v jeho medailonku). 
 
Během přestavby celostátních útvarů policejní prezident uvedl, že každý z manažerů může 
pokračovat i v nové struktuře organizace. To potvrdil i Šlachta („Bylo mi řečeno, že každý z 
nás má garantované místo v této nové struktuře ve stejné platové třídě, kde je. A na 
ředitelské místo bude vyhlášeno výběrové řízení.“).148 Vzhledem k tomu, že reorganizace 
zřejmě odporovala jeho přesvědčení, rozhodl se u policie nepokračovat. 
 

                                            
146

 V kauze Beretta odkryl ÚOOZ skutečnost, že někteří policisté a vyšetřovatelé vytvořili systém na vynášení 
informací a výrobu „kompra“. V rámci této kauzy byl zatčen (mimo jiné) šéf odboru korupce protikorupční 
policie Radek Holub při předávce důvěrných informací z policejních databází soukromému detektivovi. 
147

 Česká televize: Šlachta se s Babišem hojně setkával, odhaduje dlouholetý pracovník BIS "Čuňas" Stárek 
[online]. [cit. 1. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1824335-slachta 
-se-s-babisem-hojne-setkaval-odhaduje-dlouholety-pracovnik-bis-cunas-starek 
148

 Česká televize: Jiný hlas. Šéf protikorupční policie s reorganizací na rozdíl od Šlachty souhlasí [online]. [cit. 6. 
3. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1820606-jiny-hlas-sef-protikorupcni-policie-s-
reorganizaci-na-rozdil-od-slachty-souhlasi 
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Snaha zneschopnit systém fungování ÚOOZ a mít přístup k informacím z citlivých kauz. 
 
Jak již bylo naznačeno v jednom z předcházejících bodů, ÚOOZ často vyšetřoval velice citlivé 
kauzy, které nemusely některým vysokým hodnostářům prospívat. Mimo již zmiňované 
kauzy Beretta a Nagyová, sehrálo ÚOOZ podstatnou úlohu i v kauze Vidkun, kde se v roli 
podezřelého ocitl i sám policejní prezident Tomáš Tuhý, kdy na něj padlo podezření, že z jeho 
okolí pronikaly informace olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému, který tak byl varován 
před policejní razií. (Tuto událost komentoval i bývalý vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří 
Komárek, který tuto skutečnost označil jako podezření z "brutálního" úniku informací při 
objasňování hospodářské trestné činnosti).149 
 
Rozsáhlé debaty byly vedeny i na téma poskytování informací z ÚOOZ policejnímu vedení. 
Dle zastánců policejní reorganizace nedocházelo k dostatečnému informování nadřízených o 
aktuálně řešených kauzách, na což by z logiky hierarchické struktury policie, měli mít 
nadřízení právo. ÚOOZ argumentuje, že vzhledem k jistým skutečnostem (viz například kauza 
Vidkun) jejich nadřízení nepožívali dostatečné důvěry, aby jim natolik citlivé informace 
z živých kauz mohli poskytovat. K těmto argumentům se vyjádřil olomoucký vrchní státní 
zástupce Ivo Ištván tak, že by informace měly být poskytovány, ale jen v případě oprávněné 
potřeby.150 
 
Nelibě byl nesen i fakt, že v citlivých případech státní zástupci upřednostňovali spolupráci 
s ÚOOZ, přestože to nemuselo spadat přímo do kompetence útvaru. Státní zástupci tuto 
skutečnost odůvodňovali větší důvěrou v tento útvar. V návaznosti na toto jednání 
v posledních měsících zaznívají snahy omezit takové chování. Nově by tedy státní 
zastupitelství nemohlo přikazovat kauzu jinému orgánu. Tento krok kritizují jak vrchní státní 
zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištván, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, neboť by to 
znamenalo výrazné svázání rukou státním zástupcům. 
 
Robert Šlachta v červenci loňského roku na svou obranu předložil vyšetřovací komisi zprávu, 
která měla prokazovat, že za sloučením dvou útvarů jsou úzké vazby mezi policejními 
špičkami, politiky a byznysmeny (tzv. Šlachtova zpráva). Opěrným bodem zprávy jsou 
odposlechnuté rozhovory několika významných osob, ve kterých jsou jisté narážky na 
odstranění Šlachty.151 V závěrečné zprávě na tuto skutečnost reaguje komise slovy: „Ze 
shromážděných materiálů nebylo prokázáno, že organizační změna byla provedena s cílem 

                                            
149

 Lidovky.cz: Tuhý je podezřelý z ‘brutálního úniku informací’, zní z ÚOOZ. Policejní prezident to odmítá  
[online]. [cit. 6. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/tuhy-je-podezrely-z-brutalniho-uniku-informaci-
zni-z-protimafianskeho-utvaru-1yk-/zpravy-domov.aspx?c=A160620_112720_ln_domov_ELE 
150

 Česká televize: Šlachta: Cílem reformy policie bylo zničit ÚOOZ, které šlapalo zločincům na paty [online]. [cit. 
7. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2028170-slachta-cilem-reformy-policie-
bylo-znicit-uooz-ktere-slapalo-zlocincum-na-paty 
151

 více viz článek MF Dnes:(Zdroj: Idnes.cz: MF DNES: Šlachtova zpráva obsahuje odposlechy rozhovorů aktérů 
kauzy Vidkun [online]. [cit. 7. 3. 2017]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/slachtova-zprava-odposlechy-dgy-
/domaci.aspx?c=A160811_224431_domaci_jj 
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„odstranit“ R. Šlachtu …“ (a dále) „Organizační změna v rámci celorepublikových útvarů není 
v rozhovorech (…) (tzv. Šlachtova zpráva) řešena.“ 
 
Neveřejná jednání vyšetřovací komise; velice strohá, nekompletní závěrečná zpráva. 
 
Hned na první schůzi se komise usnesla, že její další jednání budou neveřejná. Toto spolu 
s překvapivě velice stručnou výslednou zprávou vyvolalo negativní reakce ze strany opozice 
směřované na činnost vyšetřovací komise. Ustavení neveřejných jednání je vzhledem 
k citlivosti informací, které byly například během výslechů vyřčeny, pochopitelné. Odpůrci 
reorganizace ale často ukazují na nedostatečné výsledky komise, která například nebyla 
schopna zdůvodnit, proč vůbec došlo k tak rychlé reorganizaci (šéf komise uvádí, že 
k takovému závěru neměli dostatek údajů).  
 
Oponenti dále kritizovali, že šéfem komise byl zvolen Pavel Blažek (reprezentant ODS), 
protože právě vláda této strany skončila po zásahu ÚOOZ a Vrchního státního zastupitelství 
v Olomouci (kauza Nagyová). Na to Pavel Blažek reagoval tak, že při řešení tak vyhroceného 
sporu se nelze zavděčit nikomu. Například zastánce reorganizace Milan Chovanec nesouhlasil 
s tvrzením, že reorganizace byla příliš rychle a hekticky organizována.  
 
Analýza mediální reprezentace tématu „reorganizace policie“ v denním tisku v České 
republice 
 
Původním záměrem autorky bylo zpracovat vlastní analýzu mediální reprezentace k tématu 
reorganizace policie. Vzhledem k tomu, v lednu 2017 Ministerstvo vnitra zveřejnilo 
v podstatě analýzu na totožné téma zpracovanou nezávislým mediálním odborníkem 
Tomášem Trampotou152, byl nakonec zvolen odlišný přístup k této části studie.  
 
Zveřejněná Analýza mediální reprezentace tématu „reorganizace policie“ v českém denním 
tisku (dále jen Analýza) o rozsahu 15 stran komparuje celkem čtyři české deníky s celostátní 
působností (MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny a Lidové noviny)153, přičemž se zaměřuje 
zejména na analýzu titulků (jejich neutrální, pozitivní či negativní vyznění), přítomnost 
hodnotících soudů a zastoupení názorů obou stran. Vzorek Analýzy představuje soubor 
příspěvků zveřejněných mezi 2. červnem a 12. červencem 2016. Přesné údaje o počtu 
analyzovaných příspěvků jednotlivých médií jsou znázorněny v následující tabulce. Celkový 
počet sledovaných příspěvků za dané období činí 95. 

                                            
152

 PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., přednáší na New York University in Prague. Je členem generálního ředitele 
ČT, v minulosti byl ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy. 
153

 Nástin politických inklinací jednotlivých deníků je zobrazen v diagramu, který je součástí podkapitoly 1.3 0  
Politické inklinace tuzemských deníků – Postavení jednotlivých tuzemských deníků na ose pravice-levice. (MF 
Dnes, Lidové noviny i Hospodářské noviny jsou inklinují spíše „napravo“, na rozdíl od Práva, smýšlejícího spíše 
levicově). 
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Počty analyzovaných příspěvků u jednotlivých médií. 
 
ZDROJ: 

Analýza mediální reprezentace tématu „reorganizace policie“ v českém denním tisku.154 
 
Vzhledem k tomu, že by bylo neúčelné snažit se zopakovat tuto analýzu za obdobných 
kritérií, bude toto zkoumání obohaceno o analýzu nejčtenějšího deníku v České republice 
– bulváru Blesk. V závěru budou porovnány všechny analyzované tituly. 
 
Hlavní závěry Analýzy 
 
Autor Analýzy zjistil, že se analyzovaným tématem nejčastěji zabíral deník Lidové noviny 
(naopak nejméně často titul Hospodářské noviny). Rámcově byl přístup sledovaných tiskovin 
spíše negativní (tento postoj byl nejpatrnějších u Lidových novin a jejich portálu lidovky.cz 
a také u MF Dnes). Naopak více vyvážený pohled nabídly druhé dva deníky (Právo, 
Hospodářské noviny). Analyzovaná média celé téma již od počátku prezentovala jako „pokus 
zbavit se Šlachty.“ Dále Analýza uvádí, že „Lidové noviny a Mladá fronta Dnes mají tendenci 
častěji poskytovat prostor názorům odpůrců reorganizace (Pelikán, Šlachta, Babiš). Odlišná 
editační strategie se projevuje u Práva, které poskytlo prostor vysvětlit reorganizaci policie 
Chovancovi a Vildovi.“155 
 
Poměrně značně se rovněž liší tonalita titulků mezi jednotlivými deníky (nejvyšší míru 
jazykové negativity vzhledem k počtu příspěvků vykazuje deník Lidové noviny a MF Dnes, 
oproti daleko menšímu poměru negativních titulků ve zbývajících denících). Nepříliš 
novinářsky profesionálně působí jev, který se opakuje ve všech sledovaných denících, kdy 
z titulku není často poznat, zda byla použita citace zdroje, nebo jde o shrnutí autora článku. 
Velice často se v příspěvcích opakují příznakové užití metafory boje, války, bitvy.156 
 

                                            
154

 Ministerstvo vnitra České republiky: Analýza mediální reprezentace „reorganizace policie“ v denním tisk 
[online]. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-medialni-reprezentace-
reorganizace-policie.aspx  
155

 Ministerstvo vnitra České republiky: Analýza mediální reprezentace „reorganizace policie“ v denním tisk 
[online]. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-medialni-reprezentace-
reorganizace-policie.aspx 
156

 Například titulek Lidových novin: „Boj o elitní detektivy štěpí vládu“. 
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MF Dnes 
 
V podkapitole této studie je představena společnost Mafra, která je v současnosti ve 
vlastnictví Andreje Babiše.157 V úvodu této kapitoly je zmíněn i negativní postoj tuzemkého 
ministra financí k reorganizaci policie. Z toho důvodu se považuje shodný silně negativní 
postoj jím vlastněných médií za silně znepokojující. 
 
Význam a příklady analyzovaných titulků se podrobně rozebírají v citované Analýze. Pro tuto 
studii postačí pouze konkrétní výsledky analýzy jednotlivých deníků, které jsou v případě MF 
Dnes následující. Z 21 analyzovaných titulků autor zprávy vyhodnotil, že je 16 negativně 
vychýleno (76 % z celku). Zbývajících pět titulků autor klasifikoval jako „neutrální“, přestože 
dle jeho slov obsahují výrazné a neobvyklé metafory, výzvy či nespisovné výrazy. 
 
Kompletní seznam jednotlivých titulků lze dohledat v Analýze. Jedná se například o titulky 
„Záměrně zvolená citace vyhroceného stanoviska mluvčího: Bradáčová: Slučovat elitní útvary 
je nepřijatelné; O změnách nám nic neřekli, tvrdí policisté z ÚOOZ. Stojí za Šlachtou (není tak 
silné vyjádření); Opozice jsem já (není patrné, že jde o zprostředkování řeči A. Babiše; aluze 
na výrok „stát jsem já“).“158 
 
Negativně vyznívá i titulek „Šlachta hraje o vše. Hrozí odchodem“, kde je zavádějící výběr 
lexika „hrozit“. Dalším silně negativně vyhroceným titulek představuje následující: „Plán 
kmotrů, jak odstranit Šlachtu – negativní výrazy kmotři, odstranit.“ Odpor pisatele je ovšem 
vyjádřen i nepřímo: „Útvar odposlechů je příkladem, kam vede reorganizace.“ Z některých 
titulků je možné vycítit i sklon k bulvarizaci (viz „Vyber si svého policajta – tykání, výraz 
policajt, formulace titulku jako výzvy čtenáři.“). 
 
Mimo titulků Tomáš Trampota analyzoval i přítomnost hodnotících soudů. Dle jeho závěrů 
obsahují příspěvky MF Dnes méně explicitně hodnotících soudů. Pokud jsou soudy použity, 
objevují se v souvislosti s hodnocením celé situace a nejsou tedy příliš často příklonem 
k jedné straně sporu (například „Spor o policejní reorganizaci je od začátku nešťastný. 
Ministr vnitra a policejní prezident podloudně připravili uspěchanou reformu, … A hnutí ANO 
celou věc zpolitizovalo tím, že spor změnilo v bitvu o plukovníka Šlachtu.“) 
 
Poslední sledovanou kategorií je prezentace názorů a mluvčích. MF Dnes nechává „od 
počátku zaznívat více názorů proti reformě policie. Lze detekovat větší příklon k vyjádření 
kritiků reorganizace.“159 Některým článkům chybí (nebo je velice omezené) vyjádření 
protistrany (např. „Chovanec se k jednání nevyjádřil, na středeční odpoledne svolal 
mimořádný tiskový brífink.“) Hodnocení kroků druhé strany často působí ironicky až směšně 

                                            
157

 Přesněji řečeno je součástí majetku vloženého do svěřeneckých fondů. 
158

 Ministerstvo vnitra České republiky: Analýza mediální reprezentace „reorganizace policie“ v denním tisku  
[online]. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-medialni-reprezentace-
reorganizace-policie.aspx. 
159

 Tamtéž. 
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(„Ministrův orloj: přišlo víc apoštolů, než bylo židlí“ (…) „každý jinými slovy říkal, že 
reorganizace policie je jen „organizační změna“, do které politici vůbec nemají co mluvit. 
Jako představení, jimž chtěl Chovanec ukázat, že se žádná vládní krize nekoná, …“). Poměrně 
velký prostor k vyjádření je věnován odpůrci reformy majiteli Region Jetu Jančurovi („Článek 
z 18.6. Je Chovanec mafián? Jančura bojuje za Šlachtu je vystavěn výhradně na názorech  
a tvrzeních Jančury.“) 
 
Lidové noviny 
 
U Lidových novin představuje poměr zastoupení negativních titulků 88 % (37 negativních 
z 42 analyzovaných). Pouze jeden titulek obsahuje pozitivní konotaci a zbytek je neutrální. 
Prezentovat lze například titulek „Zastavte ten policejní chaos, kde není jasné, zda se jedná 
o něčí citaci, či jde o výrok redaktora.“, nebo účelový výběr adjektiva v titulku Špatná zpráva 
pro demokracii. Koncentraci negativity lze spatřovat i v titulku „Zločinci a šedé struktury mají 
strach –podstatná jména zločinci a šedé struktury + výraz mít strach.“ Obdobně záporně se 
k reorganizaci vyjadřuje i titulek dalšího příspěvku „Policejní šachy zhatí boj s korupcí 
– policejní šachy není neutrální vyjádření, spíše negativní, navíc opět doprovázeno slovesem 
zhatí konotujícím negativním hodnocení.“ Nepříliš odlišně působí i výběr dalšího titulku 
„Strůjce kontroverzní reformy policie Laube: z StB na generála policie – kontroverzní, přílišná 
zkratka.“ Lidové noviny navíc uvedly i praxi ze zahraničí (opět v negativním spojení): 
„I Slováci mají superútvar. Nepovedl se.“ 
 
Zcela opačný přístup lze ale spatřovat například v titulku věnovaném Šlachtově Útvaru: „Proč 
je Šlachtův útvar důležitý? Rozplétá citlivé kauzy a žalobci mu věří.“ Závěrečný seznam 
použitých slov, které vyznávají negativně je až zarážející (rozbuška, zemětřesení, šedé 
struktury, zločinci, boj, policejní šachy, hysterie, odstranění, krize; nervózní, špatná zpráva, 
megazločiny, spor, kontroverzní reforma, policejní chaos, apod.) 
 
V deníku Lidové noviny se hodnotící soudy a adjektivy vyskytovaly nejčastěji ze sledovaných 
titulů. Redaktoři Lidových novin nehodnotí jen vyznění celé kauzy („Kdyby se nyní Útvaru pro 
odhalování korupce  finanční kriminality a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 
spojily v jeden celek, nastala by bizarní situace. (4.6.)), z jejich soudů navíc ale v některých 
případech není možné vydedukovat přesný zdroj „Možnost vytvořit v takto velikém počtu 
policistů jednotnou „firemní kulturu“ je podle znalců policejního prostředí zcela iluzorní.“ 
(4.6.)). Lidové noviny dokonce hodnotí i jednotlivé aktéry kauzy viz „Policejní prezident 
Tomáš Tuhý působil během včerejší tiskové konference nejistě.“ (9.6.). Krom konzistentně 
negativního vyznění příspěvků autor Analýzy vytýká i používání neobvykle hyperbolické 
metaforiky160: „Policejní reorganizace nemůže být fraškou. Postrádá kulisy. A nejen to. Autoři 
policejních změn se neobtěžovali ani s dramaturgií.“ 
 

                                            
160

 Metafora = přenesené pojmenování na základě podobnosti (obrazné vyjádření), hyperbola = nadsázka, 
zveličení.  
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Redakce Lidových novin často prezentuje poměrně silné protiargumenty k reorganizaci („To 
je předvídatelný následek silové likvidace protimafiánského útvaru. (18. 6.), silně tendenční 
(až propagandistické) je také otevření článku 15. června přirovnávající reformu policie 
k nástupu komunismu: „Současná politicko-policejní krize vyvolává silnou asociaci s rokem 
1948. Jak začal komunistický převrat? – Přece reorganizací tehdejší policie.“). Velice 
frekventovaně se objevují názory odpůrců reformy, oproti minimálnímu prostoru 
věnovanému stoupencům.  
 
Právo 
 
Deník Právo je součástí vydavatelství Borgis, kde pracuje ve funkci šéfredaktora Zdeněk 
Porybný (Porybný zároveň vlastní přes 33 % akcií společnosti, zbývající podíl vlastní 
internetová společnost Seznam.cz).161 Z 19 titulků deníku Práva, autor Analýzy považuje 7 za 
negativně formulované a zbytek hodnotí jako neutrální. Většina negativních výroků, ale 
nepůsobí tak ostře, jako u předcházejících analyzovaných titulů (např. „Šlachta: Odcházím 
rozčarovaný a naštvaný, ale se vztyčenou hlavou; Cílem je odstranit Tuhého a pak mne.“) 
Prezentaci negativního subjektivního názoru lze spatřovat například v titulku „Reorganizace 
policie rozkládá koalici, ANO chce dohadovací řízení.“ Sklony k bulvarizaci se v titulcích 
projevily například v titulku „To tu ještě nebylo: Šlachta spustil puč proti vedení policie. 
(Vyjádření To tu ještě nebylo)“. 
 
Ze seznamu neutrálně laděných titulků lze uvést například: „Je to politické gesto, komentoval 
Chovanec Šlachtovo rozhodnutí odejít,“ nebo „ANO: Dostali jsme jen nástin policejní reformy, 
debata nekončí.“ 
 
Pokud jde o přítomnost hodnotících soudů, v Právu se jako v jediném titulu objevilo 
i negativní zarámování Šlachty („neřízená střela“ (11. 6.)). Mimo to se v deníku objevovaly 
hodnotící soudy zejména v souvislosti s hodnocením celé reorganizace (důraz na 
neočekávanost a rychlost reformy).  
 
Deník Právo poskytoval ze sledovaných deníků nejvíce prostoru pro přímé citace a parafráze 
stoupencům a strůjcům reorganizace, přestože zpočátku kauzy se přikláněl spíše k odpůrcům 
reorganizace.  
 
Hospodářské noviny 
 
Hospodářské noviny, které vlastní Zdeněk Bakala, psali o tématu reorganizace policie 
s nejmenší frekvencí (zřejmě jde o důsledek obsahového zaměření novin). Z celkem 
12 titulků jen čtyři vyznívaly negativně (33 %), zbytek lze považovat za neutrální. Stejně jako 
ostatní sledované tituly, i Hospodářské noviny často používaly motiv boje – viz „Válka 
o policii bez kladných hrdinů“. Subjektivní negativní posouzení ze strany autora článku lze 

                                            
161

 MediaGuru: Infografika: Aktualizovaná mapa vlastníků médií [online]. [cit. 21. 2. 2017]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/ 
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spatřovat například u titulku „Konec Šlachty, PR katastrofa pro ČSSD (konec; katastrofa je 
silné vyjádření“ či „Šlachtovo heslo: Nevěř nikomu (stylizované vyjádření).“ Bulvárně působí 
příliš expresivní vyjádření: „Šlachta není magor.“ Jako příklady neutrálních titulků autor 
Analýzy uvádí: „Nový úřad proti mafii vyšetří vraždy i korupci, vzniká ale rychle a tajně“ nebo 
„Rodí se Kubiceho zpráva č. 2.“ 
 
Redakce Hospodářských novin k tématu vyjadřovala více deskriptivně než ostatní deníky. 
Hodnotící označení jednotlivých aktérů se v příspěvcích téměř nevyskytují, z některých 
článků lze vycítit odstup autora (použití metafory pro znepřátelené strany: „Stojí proti sobě 
dvě pohádky.“ (9. 6.)). Obdobně jako deník Právo, titul kritizuje rychlost a utajenost reformy 
(„Jenže způsob, jímž policie takhle důležitou změnu připravila a oznámila, není obvyklý.“). 
Zajímavé ale je, že oproti MF Dnes a Lidovým novinám, se v tomto titulu objevuje i výraznější 
kritika Andreje Babiše („Samo o sobě by nás to mělo varovat: pokud se mediátorem sporů 
o protimafiánské útvary stává člověk, jehož okolí bylo v minulosti na prvoligové mafiány 
napojeno, a který navíc považuje nátlak na policii za běžnou součást politické práce, nemáme 
moc důvodů k optimismu.“ (13. 6.)). 
 
V tomto deníku, byl podle slov Tomáše Trampoty, uplatňován kritický odstup od obou stran 
kauzy. Sledované tématice se Hospodářské noviny věnovaly převážně v komentářích, kde 
není příliš možné zkoumat proporce výskytu vyjádření obou stran.  
 
Blesk (vlastní zpracování) 
 
Vzhledem k velkému množství příspěvků (50), které Blesk k tématu reorganizace publikoval 
na webu blesk.cz, byl zvolen mírně odlišný přístup k analýze. Tato analýza se zaměřila pouze 
na titulky článků a na jejich vyznění, na obsah jednotlivých článků nebyl brán zřetel. Oproti 
předchozí Analýze se navíc sledovala frekvence, se kterou se protistrany k tématu 
vyjadřovaly i jak často byly zastánci a odpůrci v jednotlivých titulkách zmíněni.  
 
Tomáš Trampota ve své Analýze cílil pouze na čtyři klíčové seriózní deníky, které poskytují 
zpravodajský servis. Ani jeden z analyzovaných titulů ale není nejčtenějším deníkem v České 
republice. Tuto příčku totiž pravidelně obsazuje bulvární deník Blesk (vydávaný společností 
CNC D. Křetínského a P. Tkáče). Přestože zmiňovaný deník není možné kvalitou zpravodajství 
srovnávat s výše analyzovanými, vzhledem k jeho vysoké oblíbenosti by neměl být opomíjen.  
V následujícím textu budou analyzovány titulky týkající se tématu reorganizace policie, které 
byly zveřejněny na portálu blesk.cz v průběhu období odpovídající předchozí Analýze (tedy 
2. června až 12. července). 
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Výsledek analýzy titulků deníku Blesk. 
 

Počet příspěvků celkem 50 

Negativní vyznění titulku 11 

Neutrální vyznění titulku 37 

Pozitivní vyznění titulku 2 

Počet zmínění zastánců reorganizace (aktéři)/z toho jejich citace 20/5 

Počet zmínění odpůrců reorganizace (aktéři)/z toho jejich citace 48/14 

 
ZDROJ: vlastní zpracování. 
 
V tabulce výše je zobrazen přehledný výsledek analýzy sledovaných titulků.  
Z celkem 50 příspěvků bylo jen 11 vyhodnoceno jako negativních, dva titulky jako pozitivní 
a největší část (35) titulků vyznělo neutrálně.162 I když se v titulcích často objevovaly 
nespisovné, hovorové výrazy („Naštvaný Šlachta se v noci budí, mizí na Moravu a půjde na 
„pracák“; Babiš se čertí: „Moravec si na mně honí triko.“ Česká televize to odmítá; Šlachta, 
Babiš i Chovanec půjdou „na kobereček“: Začalo policejní vyšetřování“), což se od bulvárního 
tisku dá očekávat, celkově příliš nelze z titulků vyčíst hodnocení reorganizace ze strany 
redakce deníku. Pokud se již v titulku hodnocení objeví, jedná se o citát zastánce či odpůrce 
reorganizace (viz „Aspoň si nepolezou do zelí,“ říká Bublan o policejních změnách; Pelikán: 
Nový šéf Mazánek? Jako zubař mezi chirurgy. Rezignaci jsem si rozmyslel“), případně Blesk 
komentuje spíše vzniklou politickou situaci („Sněmovní chaos: Poslanci se hádali o „výslech“ 
Ištvana a detektivů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu“). Jen v jednom případě je 
titulek formulován tak, že z něj zdroj není jasně čitelný („Tuhý nařčený z „brutálního“ úniku 
informací: Je to účelový nátlak Šlachty“). 
 
Stejně jako v případě výše analyzovaných deníků Blesk používá metaforické přirovnání 
spojované s válkou („Babiš promluvil o policejní válce: Byla to past, chtěli nás dostat z vlády; 
Vládní rozbuška na měsíc deaktivována: Policie odloží reorganizaci“). V jednom z titulků 
použil Blesk pro Šlachtu označení „občan“ (viz „Občan Šlachta: Dám si dva měsíce „oraz“. Pak 
zamíří k celní správě?“), byť to na první pohled může připomínat označení používané pro 
bývalého prezidenta (Občan Havel), v obsahu článku se dozvíme, že se jedná o vytrženou 
část věty řečenou samotným Šlachtou („Dnes končím svůj služební poměr a od 1. července 
jsem jen občan Šlachta,“ prohlásil ve čtvrtek dlouholetý policista…“). 
 
Dle výsledků analýzy byly mnohem častěji zmiňováni a citováni odpůrci reorganizace. 
Nemusí se ale jednat o stranění jedné ze skupin. V kauze reorganizace policie se nejčastěji 
citovali (popř. zmiňovali) politik Andrej Babiš a bývalý šéf Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu Robert Šlachta. Proti nim argumentovali politik Milan Chovanec 
a policejní prezident Tomáš Tuhý. Jelikož byla reorganizace policie často vnímána jako 

                                            
162

 Před porovnáváním výsledků z Analýzy Tomáše Trampoty je zapotřebí vzít v potaz, že hodnocení vyznění 
titulku je činnost velice subjektivní a výsledky tak mohou být ovlivněny odlišným vnímáním autorů. 
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„pokus o odstranění Šlachty“, přirozeně zaznělo jméno bývalého ředitele útvaru mnohem 
častěji, což způsobilo značný nepoměr v počtu citací (či zmínění) jednotlivých protistran.  
 
Celkově informoval deník Blesk ve sledovaném období o reorganizace policie relativně 
objektivně, snažil se prezentovat názory obou stran a příliš neužíval subjektivních hodnocení 
redakce.163 V jednotlivých titulcích byly poměrně často uváděny citace jednotlivých aktérů 
sporu, přičemž častěji byli citováni odpůrci reorganizace. 
 
Závěr 
 
Jak vyplývá z Analýzy T. Trampoty, největší míra stranění a jazykové negativity v titulcích byla 
zaznamenána u Lidových novin a MF Dnes. Oproti tomu Hospodářské noviny se snažily 
zachovat si od protistran kritický odstup a Právo poskytovalo vyvážený prostor zastáncům 
i odpůrcům reorganizace. Bulvární deník Blesk často využíval nespisovné výrazy, přesto se 
reorganizace nesnažil hodnotit. Poměrně často také používal výpovědi jednotlivých stran. 
Přestože deník Blesk není považován za zpravodajský titul a jeho články tak zřejmě 
nepředstavují příliš hloubkovou analýzu situace, bulvární deník se k tématu stavěl relativně 
objektivně. 
 

                                            
163

 Sledováno z formulace titulků za určené období. 
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6.   Analýza vysílání RRTV – migrační tématika 
 
Přestože je téma studie zaměřeno poměrně široce na všechny mediální typy, největší prostor 
zde byl zatím věnován zejména problematice tištěných médií. Aby byl alespoň částečně 
odstraněn tento nedostatek, je tato část studie věnována analýze rozhlasového a televizního 
vysílání v oblasti migrační tématiky. Jako výchozí zdroj jsou pro tuto analýzu využívány 
rozsáhlé analýzy televizního a rozhlasového vysílání zpracovaná Radou pro rozhlasové 
a televizní vysílání (dále jen RRTV).164 Mezi úkoly RRTV patří mimo jiné dohled nad 
zachováním a rozvojem plurality a péče o obsahovou nezávislost vysílání. RRTV podrobila 
rozhlasové a televizní vysílání monitoringu v oblasti migrační tématiky celkem dvakrát. 
Vzhledem k rozsahu studií je pro tuto studii čerpáno pouze z novější analýzy.  
 
Bližším pohledem do vlastnické struktury zkoumaných médií dojdeme k závěru, že spíše než 
možný střet zájmů a případné ovlivňování obsahu ze strany jednoho dominantního vlastníka, 
je zde zkoumána objektivita médií, která ale s případným vlivem třetí strany rovněž souvisí. 
Analyzována byla dvě veřejnoprávní média (ČT a ČRo Radiožurnál), dvě celostátní komerční 
televize (Nova, Prima) a dvě soukromé celoplošné rozhlasové stanice (Frekvence 1 a Rádio 
Impuls). Přičemž snad jen u Rádia Impuls je možné hledat případný vliv ze strany vlastníka 
– Andreje Babiše. Další stanice jsou součástí větších mediálních koncernů, kde nelze 
jednoznačně dohledat jednoho dominantního vlastníka, který by měl významný zájem na 
obsahu vysílání. 
 
Cíle a metodika výzkumu 
 
RRTV se k monitoringu zaměřenému na migrační tématiku věnovala zejména z toho důvodu, 
že se tato problematika stala výrazným bodem mediálního zájmu. Média mají možnost 
o situaci nejen informovat a komentovat ji, ale současně probíhá i do jisté míry ovlivňování 
publika. Vzhledem k tomu, že většina tuzemského publika nemá s migranty bezprostřední 
zkušenost, je možnost ovlivnění smýšlení ze strany médií velmi výrazná. 
 
Zmiňovaný monitoring probíhal v období od 28. března do 17. dubna 2016 (tedy sedm 
měsíců po předchozím výzkumu) a jeho základním cílem bylo především zjistit, zda 
sledovaná média v průběhu informování o migrační situaci neporušila zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Konkrétně se jednalo zejména o tyto 
zákonná ustanovení: 
 

 § 31 odst. 3 – porušení zásad objektivity a vyváženosti 

 § 32 odst. 1 písm. c) – podněcování k nenávisti z důvodu rasy, barvy pleti, víry  
a náboženství či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině 

                                            
164

 „RRTV je ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového  a televizního 
vysílání a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle 
zákona č. 132/2010 Sb. (Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Poslání rady [online]. [cit. 6. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm. 
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 § 32 odst. 1 písm. i) – utvrzování stereotypních předsudků týkajících se etnických, 
náboženských nebo rasových menšin 

 § 32 odst. 1 písm. b) – povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo 
nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, 
omlouváním nebo schvalováním 

  § 32 odst. 1 písm. f) – povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo 
vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 
důstojnost.165 

 
Pozornost byla věnována zejména pojetí žurnalistické objektivity166 a mediálnímu obrazu, 
který média vytvářela. Ve výzkumu, kde byla použita kombinace kvantitativní obsahové 
analýzy a kvalitativní textuální analýzy, se snažila RRTV zodpovědět několik základních 
výzkumných otázek: 
 

 Jaký prostor v rámci zpravodajství a publicistiky sledovaná média v daném období 
věnovala otázkám migrace? 

 Nakolik proaktivní byl přístup média pro získávání materiálu a pro zajištění pestrosti 
a relevance zdrojů? Měla média své reportéry v terénu? Poskytovala vyjádření široké 
škále relevantních názorů, včetně expertů na různé problematiky související s migrací? 
(…) 

 Jaká témata byla nastolována v jednotlivých sledovaných pořadech? (…) 

 Jaké specifické prostředky média při informování užívala? Jak pracovala se symboly?167 
 
Pro lepší vhled do analýzy je potřeba zmínit, jaké problémy byly ve sledovaném úseku 
nejsledovanější. Klíčovou kauzou ve sledovaném období byla snaha nadačního fondu 
Generace 21 o přesídlení několika desítek iráckých a libanonských křesťanů do České 
republiky. Ambiciózní projekt ale narazil na četné problémy, a nakonec byl ukončen. Zájem 
médií o tuto kauzu pak způsobuje jisté výkyvy ve výsledcích. Dalšími tématy byla například 
politika Evropské unie, situace v tranzitních a cílových zemích nebo hledání řešení situace. 
 
Pro přehlednost byly zkoumané pořady jednotlivých stanic rozděleny na zpravodajské 
a publicistické relace. Z důvodu rozsahu studie budou v této kapitole porovnávány jen 
výsledky zkoumání ze zpravodajských pořadů, a to vzhledem k vybraným faktorům. Z důvodu 
přínosu nového vhledu na analýzu nebudou jednotlivé stanice představovány postupně, ale 

                                            
165

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Analýza vysílání České televize se zřetelem k migrační tématice 
[online]. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/2016_Analyza_vysilani 
_ceske_televize_se_zretelem_k_migracni_tematice.pdf. 
166

 Dle RRTV: „Tedy poskytování dostatečně širokého spektra názorů na mediovanou problematiku a zároveň 
poskytování rovnocenného prostoru zastáncům jednotlivých názorových proudů.“ 
167

 Plné znění výzkumných otázek viz: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Analýza vysílání České televize se 
zřetelem k migrační tématice [online]. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z:  http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/ 
2016_Analyza_vysilani_ceske_televize_se_zretelem_k_migracni_tematice.pdf. 
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budou porovnávány v rámci jednotlivých tematických částí výzkumu (alespoň v těch 
oblastech, ve kterých to výsledky analýzy umožňují). 
 
Rozsahy zkoumaných souborů 
 
Komplexní přehled počtu příspěvků a stopáže věnované migrační tématice jednotlivými 
stanicemi lze nalézt v Příloze č. 1. Z času věnovanému migrační tématice a celkového času 
zpravodajství lze snadno vypočítat, jaký podíl ve zpravodajství daného média migranti 
zaujímali. Pro přehlednost a lepší porovnání je tabulka doplněna o graf, ze kterého lze vyčíst, 
že největší podíl stopáže – 20 % ze sledovaného času, věnovala migrantům televize Prima 
(ve svých Zprávách FTV Prima), pomyslnou druhou příčku obsadil ČRo Radiožurnál (18,4 %), 
následovaný Českou televizí – pořad Události (13 %).  
 
Zajímavá informace, která z grafu vyplynula je, že přestože pořad ČT Události dosahoval 
nejdelší stopáže (16 hodin 19 minut), není tomu přímo úměrný jeho podíl stopáže věnovaný 
migrantům (první příčku zastává Prima s celkovou stopáží 10 hodin 16 minut). Prima se tedy 
věnovala tématu migrantů daleko více, za to ČT cílila i na jiné kauzy.  
 
Pokud se zaměříme na podíl stopáže věnovaný migrační tématice v závislosti na typu média, 
nedá se říci, že by televizní stanice (popřípadě rozhlasové) věnovaly migrantům více času. 
Pomyslný žebříček je totiž dokonale prostřídaný tak, že za vítěznou televizní stanicí Prima 
následuje ČRo Radiožurnál, kterému je v závěsu ČT, a tak podobně až do konce.  
 
Jestliže se rozhodneme porovnávat dvě veřejnoprávní média, dojdeme k nestejným 
výsledkům. Zatímco ČT délkou celkové stopáže jasně vede, výší podílu stopáže věnovaných 
migrantů se ocitá na třetím místě. ČRo Radiožurnál, který má sice zdaleka nejdelší stopáž 
věnovanou zpravodajství mezi rozhlasovými stanicemi, na rozdíl od ČT dosahuje poměrně 
vysokého podílu stopáže věnované migrační tématice. 
 
Žánry obsažené v příspěvcích 
 
Při hodnocení žánrů, které daná média nejčastěji, se zdá vhodné, média rozdělit do dvou 
skupin na televizní a rozhlasové stanice (jak je naznačeno v příloze). Zdaleka nejoblíbenějším 
žánrem u všech televizních stanic je reportáž168 (nejvyššího podílu 83 % odvysílaných 
reportáží dosahuje Prima, druhá v pořadí je Nova s 68 % a poslední ČT se 42 %). Naopak 
poměrně málo se využívá čtené zprávy (ČT 16 %, Prima 13 %, Nova, která se proslavena 
svými živými vstupy, překvapivě nejvíce – 22 %). 

                                            
168

 V reportáži je skutečnost popisována na základě konkrétních faktů, většinou získaných přímou účastí nebo 
pozorováním. Reportér se často pohybuje na hranici zpravodajství  a publicistiky (reportáž obsahuje jak popis, 
tak hodnocení). 
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Označení migrantů coby aktérů 
 
Zdálo by se, že označování migrantů termínem „uprchlík“ není chybou, neboť se zdá 
obsahově správné a nejde o nijak hodnotící označení. Opak je ale pravdou, pojem uprchlík je 
totiž přesně definován. Abychom někoho mohli označit za uprchlíka, musí splňovat přesně 
daná kritéria, což všichni migranti nesplňovali. Terminologický slovník Ministerstva vnitra 
totiž za uprchlíka považuje „státního příslušníka třetí země, jemuž bylo přiznáno právní 
postavení uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy, a který je oprávněn pobývat na území 
členského státu. V České republice je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, 
označována jako azylant.“169 Pokud hovoříme o uprchlících, máme tedy na mysli osoby, který 
mají určité právní postavení. Přesněji tento pojem definuje Úmluva o právním postavení 
uprchlíků z roku (1951) a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků (1967). V těchto 
dokumentech je za uprchlíka považována osoba, která "se nachází mimo svou vlast a má 
oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo 
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 
určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným 
obavám, odmítá ochranu své vlasti…“170 
 
Média migrantům často přiznávala tento statut neoprávněně, neboť zcela jistě redaktoři 
nemohli tušit, jestli všichni migranti tato kritéria splňují. Přesto termín „uprchlík“ jako 
nejčastější označení migrantů používala naprostá většina zkoumaných médií (kromě rádia 
Frekvence 1, zde byl pojem používán jako druhý nejčastější). Byť se média mohou bránit 
argumentací, že se snažila neopakovat slova, a proto musela sáhnout po různých označení, 
k neoprávněnému přisuzování mezinárodně uznávaného právního statutu by nemělo 
docházet (a už vůbec ne u veřejnoprávních médií). 
 
Mimo zvláštní zvýraznění kategorie „uprchlík“ je v grafech znázorněno i použití označení 
„lidé“. Na rozdíl od ostatních pojmů dochází s tímto slovem k jakémusi citovému přiblížení 
i s námi ostatními – lidmi. Zajímavé je, že po tomto pojmu sáhla jen dvě média, a to ČRo 
Radiožurnál a Prima. Ostatní média místo toho používala výrazy jako „migranti“ či „běženci“, 
nebo dokonce „cizinci.“ Na první pohled zvláštní označení migrantů jako „křesťanů“ či 
„křesťanských uprchlíků“ se vysvětluje hojně probíranou kauzou, kterou ve sledovaném 
období média řešila. Jak je zmíněno v úvodu kapitoly, v dubnu 2016 se totiž v médiích řešila 
situace kolem přesídlení iráckých a libanonských křesťanů na území České republiky 
nadačním fondem Generace 21. 
 

                                            
169

 Ministerstvo vnitra České republiky: Terminologický slovník [online]. [cit. 20. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
170

 Úvod do uprchlické problematiky slovník [online]. [cit. 21. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://uprchlik.ecn.cz/cz/uvod.html 
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Aktéři zpravodajských příspěvků  
 
V příloze studie jsou zpracovány výsečové grafy znázorňující skupiny aktérů, o kterých bylo 
ve výpovědích nejčastěji hovořeno. Analýza RRTV bere v potaz každou jednotlivou skupinu, 
u které přesně uvádí četnosti. V této studii je na rozdíl od tohoto pozornost zaměřena pouze 
na šest nejčastěji vypovídajících kategorií aktérů. Další kategorie jsou poté shrnuty pod 
skupinu „ostatní“. Takto zkoumaný faktor má ale spíše orientační hodnotu, neboť jak je vidět 
z grafů, v analýzách jednotlivých sledovaných médií často není kategorie pojmenovaná 
totožně (v některých analýzách jsou výpovědi politiků přiřazeny pod kategorii „Politici“, 
analýzy jiných médií ale politiky například rozdělují do dvou skupin na „Domácí“ 
a „Zahraniční“ politiky, takových případů je možné dohledat více). Další odlišností, která 
narušuje možnost porovnání dat je skutečnost, že analýza Rádia Impulz uvádí výsledky pouze 
z příspěvků týkajících se přímo migrační tématiky a opomíjí navazující agendu (ostatní 
analýzy ji zahrnují). 
 
Grafy jsou v příloze řazeny do dvou skupin, na televizní a rozhlasové stanice. Porovnání 
proběhlo zejména na třech skupinách aktérů – migranti (v grafech vyznačeny červenou 
barvou), politici171 (fialově) a neziskový sektor172 (tmavě žlutá). 
 
Při porovnání tří sledovaných celoplošných televizních stanic vynikne výrazný rozdíl 
v četnosti zobrazování jednotlivých skupin aktérů. Zatímco veřejnoprávní ČT (Události) 
dávala největší prostor migrantů (45,7 %), televizní stanice Nova (Televizní noviny) a Prima 
(Zprávy FTV Prima) pracovaly zcela odlišně. Nova namísto migrantů nejčastěji zobrazovala 
domácí politiky (41,8 %). Migranti byli na Nově aktéry pouze v necelých 14 % případů (druhé 
místo v četnosti). Podobnou taktiku uplatňovala i Prima, kde jednání domácích politiků 
zastávalo první místo (32,3 %) a příspěvky týkající se migrantů zaznívaly dokonce až s třetí 
nejvyšší četností (10,2 %). Na Primě totiž druhé místo obsadil neziskový sektor s 16,8 %. Mezi 
veřejnoprávní Českou televizí a komerčními stanicemi (Nova, Prima) je tedy patrný výrazný 
rozdíl v přístupu ke skupinám jednotlivých aktérů. Zatímco ČT cílí zejména na zobrazování 
migrantů, Nova a Prima dávají prostor spíše českým politikům. 
 
Mezi rozhlasovými stanicemi není prostor věnovaný výpovědím migrantům tak propastný, 
jako je tomu u televizních stanic. U všech tří sledovaných stanic byli migranti aktéry ze všech 
skupin nejčastěji (výsledky se od sebe neliší o více než 3 %).  
 
Výsledky srovnání druhé sledované kategorie (instituce) mohou být velice zavádějící. Stalo se 
tak důvodu používání odlišného označení jednotlivých kategorií (skupina „instituce“, jejíž 
četnost zobrazování byla sledována u Rádia Impuls se zdá být daleko širším pojmem než 

                                            
171

 Zaměřeno především na domácí politiky. V některých případech to ale kvůli pojmenování kategorie nebylo 
možné rozlišit. 
172

 V tomto období bylo v médiích hojně probíráno přesídlení iráckých a libanonských křesťanů, prostřednictvím 
nadačního fondu Generace 21. Z toho důvodu je sledováno, jakého prostoru k vyjádření se jim od jednotlivých 
stanic dostalo. 
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„nevládní/neziskové organizace – sledované u ČRo Radiožurnál, nebo dokonce konkrétně 
Generace 21, která byla zaznamenávána u Frekvence 1). Na první pohled tak můžeme nabýt 
dojmu, že Rádio Impuls dávalo zdaleka největší prostor institucím. Vzhledem k širokému 
obsahu pojmu se tyto výsledky ale nedají považovat za objektivní. Na Frekvenci 1 a ČRo 
Radiožurnál byly nevládní/neziskové organizace (popřípadě přímo Generace 21) zobrazovány 
s obdobnou četností. 
 
Velké rozdíly v četnosti je ale možné sledovat ve skupině věnované vyjádření (popřípadě 
zobrazování) politiků. Velmi výrazného prostoru se jim dostávalo na Frekvenci 1 (14 %, druzí 
v pořadí), zatímco na vlnách zbývajících dvou stanic promlouvali méně často (ČRo 
Radiožurnál 7,4 %, Rádio Impuls 9 %). 
 
Z porovnání dvou veřejnoprávních stanic (ČRo Radiožurnál a ČT) vyplývá, že přestože obě 
stanice nejčastěji zobrazovali jednání migrantů (ČT 45,7 %, ČRo Radiožurnál 36,7 %), v ČRo 
Radiožurnálu se o to častěji zobrazovaly i jiné skupiny aktérů (například instituce jsou na ČRo 
Radiožurnálu na druhém místě (18,2 %), zatímco u ČT obsadily až čtvrtou příčku se 7 %; 
přesně naopak je tomu u kategorie politiků).  
 
Nejčastěji citovaní domácí politici 
 
Obdobně jako v předchozím porovnání i při sledování tohoto faktoru vznikl prostor pro 
zkreslení výsledků. Kvalita a rozsah zpracování analýz jednotlivých médií je značně rozdílná. 
Pro sledování četnosti výpovědi jednotlivých mluvčích například většina zpracovaných analýz 
vyčleňuje speciální kategorii „mluvčí“. Rozdílně je tomu ale u analýz televizních stanic Nova 
a Prima, které nerozlišují mezi aktéry (ti, o kterých se ve výpovědích hovoří) a mluvčími (ti, 
kteří hovoří). V grafickém vyjádření byl tedy u těchto stanic použit jako výchozí stejný graf 
jako u aktérů zpravodajských příspěvků.  
 
Z grafického znázornění lze vyčíst, že nejčastěji hovořily ve většině případů dvě skupiny 
mluvčích. V první řadě to byli politici (u všech sledovaných televizních stanic dosahovala 
četnost jejich vyjádření hodnot mezi 29–42 %) a dále migranti (u ČT 18,1 % a Novy 14 %, 
Prima vysílala vyjádření migrantů až s třetí největší četností 10,2 %). Další typy skupin, které 
se dostávaly v televizních stanicích k mikrofonu, jsou v podstatě stejné. Po zmíněných dvou 
kategoriích nejčastěji hovořili zástupci neziskových organizací a zahraniční politici (v mírně 
odlišném pořadí u jednotlivých stanic).  
 
Pokud se zaměříme na konkrétní jména politiků, kteří se nejčastěji vyjadřovali k tématu, 
výsledky jsou obdobné jako u předchozích sledovaných skupin. Všechny televizní stanice 
totiž s největší četností ponechávali prostor k vyjádření ministrovi vnitra Milanu Chovancovi 
(průměrně přes 10 % citací z celku). Druhým nejčastěji tázaným politikem je předseda vlády 
Bohuslav Sobotka, kterého média citovala s průměrnou četností 4 %. Jména a četnost dalších 
kandidátů se u jednotlivých stanic značně mění. Podobnost lze nalézt pouze v případě Novy 
a ČT, které obdobně často citovaly předsedu a ministra školství Petra Fialu (ČT tři výpovědi 
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(1,6 %), Nova obdobně a 4 %) a předsedu hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše 
(u obou stanic dvě výpovědi, ČT 1,6 %, Nova 3 %). 
 
Prima své mluvčí volila rozdílně. S více než 3% četností se na Primě k tématu vyjadřoval 
prezident České republiky Miloš Zeman (případně jeho mluvčí) a prostor k vyjádření dostal 
i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (tři výpovědi, 1,8 % z celku) či ministr obrany Martin 
Stropnický (1,8 %). ČT na rozdíl od toho dala prostor ministru kultury Danielu Hermanovi (tři 
výpovědi, 2,4 %) a Nova předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi (dvě výpovědi, 3 %). 
Vzhledem k malému rozsahu sledovaného vzorku nelze z údajů usuzovat, zda jednotlivé 
stanice oslovují některé politiky častěji než jiné. Z těchto dat lze pouze vyčíst, že preference 
jednotlivých stanic jsou obdobné.  
 
Četnost jednotlivých skupin mluvčích vybíraných pro rozhlasové stanice vykazuje určité 
odlišnost. Poměr výpovědí politiků je například u ČRo Radiožurnál i Rádia Impuls obdobný 
(ČRo Radiožurnál 38 %, Rádio Impuls 46 %). Naprosto odlišné zastoupení ale prezentovala 
Frekvence 1, která politikům dávala slovo daleko častěji (v 78 % případů). Poměrně často 
také na rozhlasových stanicích hovořili zástupci bezpečnostních složek (s výjimkou Frekvence 
1, kde hovořili jen ve 2 % případů). 
 
Jména dvou nejčastěji citovaných politiků jsou shodná se situací u televizních stanic. U ČRo 
Radiožurnál a Rádia Impuls je prostor věnovaný ministru vnitra Milanu Chovancovi téměř 
identický (ČRo Radiožurnál 12 %, Rádio Impuls 13 %), za to na Frekvenci 1 Chovancovy 
výpovědi tvořily téměř polovinu všech výpovědí (přesně 48 %). Četnost vyjádření druhého 
zmiňovaného – Bohuslava Sobotky – je obdobná. Nejpestřeji působí přehled mluvčích Rádia 
Impuls, které mimo jiné oslovilo i předsedu Senátu Parlamentu Milana Štecha, předsedu 
hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka nebo senátora Petra Pípala. 
 
Pokud jde o národnost jednotlivých politiků, jak je vidět z grafu, nejčastěji byla citována 
tuzemská politická reprezentace (ve většině analýz je navíc vyčleněna samostatná skupina 
pro zahraniční politiky). Zřejmě nejaktivnější v oslovování zahraničních politiků byl ČRo 
Radiožurnál, které mimo jiné citoval například syrského prezidenta Bašára al-Asada (pět 
výpovědí), řeckého premiéra Alexise. Tsiprase nebo bývalého rakouského prezidenta Heinze 
Fischera. 
 
Závěr 
 
Z přiložených grafů vyplývá, že největší prostor věnovala migrační tématice televize Prima 
(20 %). Při sledování dalšího faktoru lze dospět k závěru, že přestože je označení „uprchlík“ 
shledáváno jako nesprávné, televizní i rozhlasové stanice ho často užívaly nejčastěji (kromě 
Frekvence 1). Nejzásadnějším výsledkem studie je zřejmě podíl jednotlivých aktérů ve 
vysílání. Zatímco ČT (Události) dávala nejvíce prostoru objektu celé problematiky – tedy 
migrantům, Nova a Prima sbíraly informace poněkud povrchněji, a to především z názorů 
domácí politické reprezentace. Při porovnání nejčastěji citovaných politických osobností 
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nebyly objeveny žádné významné rozdíly. Babišem vlastněné Rádio Impuls nevyužilo jeho 
citace ani jednou. V této kauze tedy (alespoň z dostupných informací) není patrný žádný vliv 
ze strany vlastníka média. Otázka objektivity jednotlivých stanic je o něco širší a rozpracovala 
ji RRTV v závěru analýz. 
 
Závěr analýzy ČT informuje mimo jiné o tom, že oproti předchozímu sledovanému období 
ubylo prostoru věnovaného migrantům. RRTV chválí proaktivní přístup žurnalistů při 
získávání informací, ale naopak upozorňuje na vliv mediálních rutin, které způsobují, že jsou 
do zpravodajství zváni jedni a ti samí mluvčí. Celkově ale konstatuje, že v analyzovaném 
materiálu nedošlo k porušení zákona o vysílání. 
 
Shodného závěru Rada dosáhla i u vysílání ČRo Radiožurnál, u kterého shledává poskytnutí 
dostatečného prostoru migrační tématice a oceňuje snahu redakce o reportáže přímo 
z místa dění. ČRo Radiožurnál se dle výsledků analýzy snažil o „analytický a střízlivý pohled na 
věc založený na pluralitě názorů a fundovaných komentářích, jakož i poskytování věcného 
zpravodajství.“173 
 
Prostor věnovaný migrační tématice na Frekvenci 1 se dle RRTV dá považovat za úměrný. 
Tematicky se stanice zaměřovala především na informace související s Českou republikou 
(zejména tzv. kauza iráckých křesťanů). Vzhledem k omezenému prostoru pro zpravodajství 
je pochopitelné, že redakce Frekvence 1 příliš nevyužívala přímých citací a omezila pestrost 
příspěvků jen na sedm hlavních témat. Rada Frekvenci 1 také vytknula, že se zaměřila spíše 
na problémy s migranty než na problémy migrantů. 
 
Snížení zájmu o migrační tématiku a z toho plynoucí povrchní zpracování Rada vytýkala 
celostátní televizní stanici Nova. Častým využíváním výpovědí domácích politiků navíc 
zpravodajství postrádalo prostor pro vyjádření opozice (nejvýrazněji se tento problém ukázal 
při diskusi nad tzv. uprchlickými kvótami, kde promlouvala jen tuzemská politická 
reprezentace (byť z různých politických subjektů), která se k tématu shodně stavěla 
odmítavě. Prostor pro vyjádření měl být poskytnut i opozici představované například 
zástupci Evropské unie). Jako problematický moment Rada uvedla i reportáž o údajné „tajné“ 
dohodě Evropské unie s Tureckem, která přestože byla prezentována jako spekulace, nebyla 
řádně ozdrojovaná. S nelibostí Rada také nesla nepříznivé rámování migrantů, kdy byly 
migranti nejčastěji prezentování jako „masy“ či „administrativní zátěž“. Přesto tato 
jednotlivé porušení nebyla posouzena jako natolik závažné, aby Rada podnikala další kroky 
a vysílání dle Rady nevedlo k porušení zákona o vysílání.  
 

                                            
173

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Analýza vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál se zřetelem 
k migrační tématice [online]. [cit. 6. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/ 
2016_Analyza_vysilani_programu_cesky_rozhlas_Radiozurnal_se_zretelem_k_migracni_tematice.pdf 
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Jiný případ ale představuje televizní stanice Prima, se kterou se Rada rozhodla zahájit správní 
řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2000 Sb.174 Jako problematické se 
jevilo informování televizní stanice o kauze integrace uprchlíků z Iráku na území České 
republiky, kdy Prima neoddělovala příspěvky hodnotícího charakteru od informací 
zpravodajského charakteru.175 Problém navazoval již na předchozí kontroverzní reportáž, 
která informovala o nespokojenosti uprchlíků s ubytováním v Česku. Na základě těchto 
reportáží pak Rada ustanovila povinnost televizní stanici Prima podat do 30 dnů vysvětlení. 
Nejen tato reportáž se Radě ale jevila jako žurnalisticky nekorektní. Oporu v datech neměl 
ani příspěvek ohledně podzimních voleb do krajských zastupitelstev, kde redakce uváděla, že 
protiimigrační politika se má stát cestou volebního úspěchu bez toho, aby k tomu měla 
potřebná data. Navíc Prima odvysílala reportáž, která podobně jako u konkurenční Novy, 
prezentovala pouze odmítavý postoj domácích politiků vůči uprchlickým kvótám. Jediným 
oponentem jim byl unijní politik D. Avramopulos. Obdobně jako komerční televize Nova 
Prima migrující prezentovala jako „masu“ či „administrativní zátěž“. I když na Primě (na 
rozdíl od jiných stanic) zájem o migrační tématiku nepoklesl, zpracování příspěvků bylo dle 
Rady povrchní, což bylo způsobeno zejména velice častým užíváním výpovědí domácí 
politické reprezentace.  
 
Poslední sledované stanice – Rádio Impuls bylo kritizováno pro přílišnou koncentraci na 
kauzu iráckých křesťanů a nepříliš proaktivní získávání vlastních zdrojů informací, které 
většinou představovaly jen výpovědi domácích politiků. Protože ale Rádio Impuls cílí 
především na domácí dění a zpravodajství navíc nevěnuje takový prostor, byly tyto výsledky 
poměrně logické. Ve vysílání Rádia Impuls výrazně přibylo informování i navazující tématice, 
oproti tématům týkajících se migrantů přímo. Poměrně velký prostor byl věnován terorismu.  
Celkově byl tedy obsah všech sledovaných stanic (kromě televizní stanice Prima) vyhodnocen 
jako neporušující zákon o vysílání. Nejlépe z analýzy Rady vycházejí veřejnoprávní stanice ČT 
a ČRo Radiožurnál. Ostatním komerčním stanicím sice byly vytýkány drobné nedostatky, 
které ale nebyly natolik závažné, aby se jimi Rada zabývala. Jen v případě televizní stanice 
Prima Rada přikročila k dalším krokům k nápravě.   

                                            
174

 Citace ze zákona: „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu 
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském 
životě.“ 
175

 Podrobně viz Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Analýza vysílání programu Prima se zřetelem  
k migrační tematice [online]. [cit. 7. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/2016 
_Analyza_vysilani_programu_Prima_se_zretelem_k_migracni_tematice.pdf 
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ZÁVĚR 
 
Rozsah a spletitost vztahů panujících na tuzemské mediální scéně je značný. Přestože se tato 
studie snažila pojmout téma koncentrace moci vlastníků na domácím mediálním trhu jako 
celek, zdaleka toho nebylo dosaženo. Jak ale bylo řečeno v úvodu, cílem měl být ucelený 
přehled vlastnických vztahů panujících na mediálním trhu v České republice s nastíněním 
dopadů, které s sebou koncentrace moci může nést. Nikoli detailní analýza vlastnické 
struktury na mediálním trhu.  
 
V teoretické části bylo představeno mediální prostředí České republiky, které bylo 
strukturováno dle jednotlivých typů médií. Neopominutelnou části této kapitoly je i vývoj 
médií v nedávné historii a vymezení tuzemského mediálního systému v rámci odborníky 
uznávaného dělení. S koncentrací moci a následnými vlivy ze strany vlastníků úzce souvisí 
i otázka objektivity médií, které je věnována další část studie. Součástí této kapitoly i kapitoly 
následující (Koncentrace moci v médiích) je text rozebírající právní ukotvení obou stěžejních 
témat v české legislativě. Z hlediska koncentrace moci v médiích se rozlišují typy, úrovně 
a stupně koncentrace. Přestože na určení hranice koncentrace moci, která je považována za 
neúnosnou, není jednoznačný názor, dle Pickardova hlediska (práh přijatelnosti koncentrace 
je překračován, když čtyři vedoucí firmy kontrolují více než padesát procent nebo osm 
vedoucích firem ovládá více než sedmdesát procent daného odvětví) dochází v České 
republice na vydavatelském trhu k překračování tohoto limitu. 
 
Hypotéza č. 1: V tuzemském prostředí je patrná tendence ke „koncentraci moci“ na 
mediálním trhu. Tato hypotéza byla v rámci analyzování omezeného množství dat potvrzena 
na příkladu podílu vydavatelů na čtenářském trhu. 
 
Praktická část studie nejprve představuje klíčové vlastníky českých médií a jejich mediální 
společnosti. Díky tomu je možné vnímat následující analýzy médií ve zcela novém kontextu. 
Nejdříve se pozornost zaměřuje na politicky i mediálně hojně probíranou kauzu sloučení 
Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování 
a Úvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 
z 1. srpna 2016 (mediálně označovanou jako tzv. reorganizace policie), která je nejdříve 
obecně uvedena a následně doplněna o kontroverzní body reorganizace a analýzu mediální 
reprezentace denního tisku v České republice právě k tomuto tématu. K již zpracované 
analýze Tomáše Trampoty na tuto kauzu je připojena vlastní analýza titulků bulvárního 
deníku Blesk. Výsledky analýzy jasně ukazují, že Babišem vlastněná média (Lidové noviny  
a Mladá fronta Dnes) přistupovala k reorganizaci policie stejně, jako jejich vlastník, tedy silně 
negativně.  
 
Hypotéza č. 2: Mezi vlastníky médií a výslednými produkty, která daná média nabízejí, 
existuje určitá provázanost. Tato hypotéza byla na příkladu analýzy mediální reprezentace 
denního tisku na téma reorganizace policie rovněž potvrzena. Média vlastněná Andrejem 
Babišem se k otázce reorganizace stavěla shodně negativně jako vlastník. Nakolik se jedná 
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jen o shodný názor redaktorů či se opravdu setkáváme s příkladem ovlivňování ze strany 
vlastníka, je potřeba vést další odborné diskuze. 
 
V poslední kapitole je prostor věnován analýze vybraných rozhlasových a televizních stanic 
k migrační tématice. Jako podklad pro toto zestručněné porovnání sloužily analýzy Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, která se monitoringu médií ze zákona věnuje. Zajímavým 
výsledkem je mimo jiné porovnání nejčastěji zobrazovaných aktérů u jednotlivých televizních 
stanic. Z grafického znázornění lze snadno vyčíst, že veřejnoprávní Česká televize kladla 
daleko větší důraz na zobrazování samotných migrantů, oproti komerční Nově 
a Primě, které shodně upřednostňovaly politickou reprezentaci. Na příkladu této analýzy 
nebyly prokázané žádné viditelné ovlivňování výsledného mediálního obsahu ze strany 
vlastníka. 
 
Jak je patrné z výsledků studie, koncentrace moci v médiích se v České republice jeví jako 
zásadní a reálný problém. Pro lepší orientaci by ale bylo zapotřebí blíže zpracovat téma 
konkrétních vztahů mezi jednotlivými redakcemi a vlastníky či situaci v České republice 
porovnat se zahraniční praxí. 
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Příloha: Analýza vysílání RRTV – migrační tématika (grafické podklady). 
Rozsahy zkoumaných souborů. 
  

STANICE (Pořad) 
 

   

Prima  
(Zprávy FTV Prima) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL176 

 343 60  
20 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 10:16:27 2:01:08 

    

ČRo Radiožurnál 
(Zpravodajské relace) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL 

 529 113  
18,4 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 8:27:01 1:33:32 

    

ČT 
(Události) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL 

 683 80  
13 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 16:19:00 2:06:00 

    

Frekvence 1 
(Zpravodajské relace) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL 

 563 80  
12,94 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 5:11:05 0:30:38 

    

Nova 
(Televizní noviny) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL 

 538 63  
12 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 13:41:53 1:39:29 

    

                                            
176

 Podíl času věnovaného příspěvkům o migrační tématice vůči ostatním tématům (nejedná se tedy o podíl 
počtu příspěvků, ale časové dotaci věnované tématu). 
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Rádio Impuls 
(Zpravodajské relace) 

Počet příspěvku 
celkem 

Z toho o migrační 
tématice 

PODÍL 

 634 77  
9,5 %  Stopáž celkem Z toho o migrační 

tématice 

 7:54:35 0:45:05 

 
  

[OBLAST BUNĚK][OBLAST BUNĚK][OBLAST BUNĚK][OBLAST BUNĚK][OBLAST BUNĚK][OBLAST BUNĚK]
0:00:00

2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

ČT (Události) Nova (TN) Prima (Zprávy
FTV Prima)

Rádio Impuls Čro Frekvence 1

Porovnání stopáže věnované migrační tématice jednotlivými stanicemi

Stopáž příspěvků o migraci Stopáž příspěvků jiné tématiky
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Žánry obsažené v příspěvcích. 
 
ČT (Události). 

 
 
 

Prima (Zprávy FTV Prima). 

 
Nova (Televizní noviny). 
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Český rozhlas Radiožurnál (zpravodajské relace). 
 

 
 

Frekvence 1 (zpravodajské relace). 
 

 
 

Rádio Impuls (zpravodajské relace). 
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Označení migrantů coby aktérů.177 
 

0%

20%

40%

60%

Uprchlíci
(90)

Běženci
(44)

Migranti
(37)

Iráčané
(19)

Křesťani (9)

Česká televize (Události)

 

 

  

                                            
177

 Zobrazováno je vždy prvních pět nejpoužívanějších pojmů. 
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Aktéři zpravodajských příspěvků. 
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Specifický přístup ve sledované oblasti se týkal Rádia Impuls.178 
 

 
 

                                            
178

 Do výsledků analýzy statistiky Impuls byly zahrnuty jen údaje vztahující se přímo k migrační tématice (data 
tedy neobsahují počty související s navazující migrační agendou). 
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Nejčastěji citovaní politici.179 
 

 
 

 

                                            
179

 Analýzy pro Primu a Novu nerozlišovaly mezi aktéry a mluvčími, proto jsou základní grafy obdobné jako 
v předchozí kapitole, zato grafy ostatních stanic se liší. 

Nova (Televizní noviny) 
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Příloha: Přehled vlastníků TOP médií (Zdroj: Media Guru).180  

 

 

                                            
180

 Nejedná se o kompletní zpracovanou infografiku. Jako nerelevantní pro téma této studie byly shledány 
a vyjmuty společnosti nabízející reklamní plochy: BigBoard a JCDeaux SA (Francie). Rovněž byly vyjmuty 
společnosti, které nenabízejí žádné čistě zpravodajské výstupy a cílí spíše do oblasti hobby a zábavy (RF Hobby, 
Hubert Burda Media a Czech Media Investments). 
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