
Roční výkaz o periodickém tisku * 

za rok 2022 
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2022. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 

ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna 
poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. 

I. NOVINY PODLE PERIODICITY A JAZYKA VYDÁNÍ 

 Č. ř. 
Deníky celkem (vydávané 

alespoň 4x týdně) 
Ostatní noviny celkem 

v tom vydávané  

2–3x týdně 1x týdně méně často 

a 1 2 3 4 5 6 

Počet titulů 0101      

z
 t
o
h

o
 v

 j
a
z
y
c
e

 

českém  0102      

anglickém 0103      

francouzském 0104      

německém 0105      

polském 0106      

ruském 0107      

slovenském 0108      

 0109      

 0110      

Kontrolní součet 
(ř. 0101 až 0110) 

0139      

Poznámka: Řádky 0109 a 0110 jsou určeny pro případné další jazyky v tabulce neuvedené. 

II. ČASOPISY PODLE PERIODICITY A JAZYKA VYDÁNÍ 

 Č. ř. Celkem 

v tom vydané 

4x týdně 1-3x týdně 2-3x měs. 
8-12x  
ročně 

5-7x ročně 2-4x ročně nepravidelně 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet titulů 0201         

z
 t
o
h

o
 v

 j
a
z
y
c
e

 

českém 0202         

anglickém 0203         

francouzském 0204         

italském 0205         

německém 0206         

polském 0207         

ruském 0208         

slovenském 0209         

španělském 0210         

 0211         

 0212         

 0213         

 0214         

 0215         

 0216         

 0217         

 0218         

 0219         

 0220         

 0221         

 0222         

 0223         

 0224         

 0225         

 0226         

 0227         

 0228         

 0229         

Kontrolní součet 
(ř. 0201 až 0229) 

0239         

Poznámka: Řádky 0211 až 0229 jsou určeny pro případné další jazyky v tabulce neuvedené. 

                                            
* Vykazuje se za sledovaný rok, tj. uvede se všechen periodický tisk, který během roku existoval. 

Kult (MK) 5-01 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 74/22 ze dne 7. 7. 2021 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 27. 03. 2023 



III. ČASOPISY PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN 
Tematická skupina Č. ř. Počet titulů celkem Počet titulů zaniklých Počet titulů nových 

a 1 2 3 4 

A. Časopisy pro širokou veřejnost  0301 
   

v
 t
o

m
 

1. ilustrované informační a reportážní 0302 
   

2. politické, filozofické, náboženské, literární a kulturní 0303 
   

3. pro ženy, muže a rodinu 0304 
   

4. rozhlasové, televizní a filmové 0305 
   

5. cestovní ruch, volný čas a sport 0306 
   

6. populárně historické a zeměpisné 0307 
   

7. populárně vědecké a technické  0308 
   

8. pro děti a mládež 0309 
   

9. ostatní (výše neuvedené) 0310 
   

Celkem A 0311 
   

B. Časopisy pro specifické skupiny čtenářů 0312 
   

v
 t
o

m
 

1. odborné revue (technický a vědecký výzkum apod.) 0313 
   

2. časopisy odborů, politických stran, sdružení atd. 0314 
   

3. časopisy dobročinných organizací 0315 
   

4. podnikové časopisy 0316 
   

5. bulletiny farností 0317 
   

6. ostatní časopisy (výše neuvedené) 0318 
   

Celkem B 0319 
   

Úhrnem (A + B)  0339 
   

Metodické vysvětlivky k výkazu 

Výkaz je sestaven v návaznosti na Revidované doporučení týkající se produkce a distribuce knih, novin a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální 
konference UNESCO v roce 1985. Údaje z výkazů slouží vedle potřeb české statistiky též pro publikace UNESCO.  

 Za periodický tisk se považují všechny periodicky tištěné publikace, které jsou vydávány a registrovány v České republice dle zákona 46/2000 Sb., 
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jsou 
dostupné veřejnosti (prodávány nebo distribuovány zdarma). Nezahrnují se publikace určené k reklamním účelům jako např. katalogy zboží, prospekty, 
nabídkové publikace zboží a služeb, dále ceníky, telefonní seznamy, programy výstav a zábavných pořadů, zprávy obchodních a jiných firem, 
kalendáře, publikace, ve kterých je rozhodující něco jiného než slovo jako např. hudební publikace, mapy apod. 

 Tisk je považován za periodický, jestliže představuje jedno vydání v pokračující řadě pod stejným titulem, vydávané v pravidelných nebo nepravidel-
ných intervalech v předem neurčeném období; jednotlivá vydání v řadě jsou očíslována nebo datována. Individuální části pod různými tituly, i když 
jsou považovány za sérii, nejsou periodický tisk. 

 Ostatní seriálové publikace (ročenky, sborníky), které mají samostatné číslo ISSN a jsou vydávané 1x ročně, jsou nepravý periodický tisk a nejsou 
zahrnuty v tomto výkazu. 

 Za noviny je považován periodický tisk určený široké veřejnosti, který je zdrojem prvotních psaných informací o běžných událostech souvisejících 
s veřejnou správou, mezinárodními otázkami, politikou apod. Noviny mohou zahrnovat také literární články, ilustrace a inzeráty. 

 Za deníky je považován periodický tisk referující hlavně o událostech, které se staly v průběhu posledních 24 hodin. 

 Za ostatní noviny je považován periodický tisk referující o delším časovém období, ale pro čtenáře je základním zdrojem všeobecných informací. 

 Za časopisy je považován periodický tisk přinášející nejen všeobecné informace, ale i studie a informace o speciálních tématech jako je právo, finance, 
obchod, medicína, móda, sport, apod. 

Do počtu titulů se nezapočítávají místní vydání stejných novin, pokud se od sebe neliší, a části novin, pokud nejsou prodávány samostatně. Naopak do počtu 
titulů se započítávají místní vydání (mutace), pokud se liší od hlavního vydání, části novin prodávané samostatně, speciální vydání, raníky, poledníky a 
večerníky, pokud mají vlastní název a registraci, různá jazyková vydání (mutace) téhož periodika. 
Údaje byly zpracovány na základě povinných výtisků periodických publikací zaslaných vydavateli do Národní knihovny ČR ve sledovaném roce 
na základě tiskového zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno. 
 

Odesláno dne: Razítko: Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 

Telefon: 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: e – mail: 


