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Úvod 

Málokterá událost vyvolala v českých médiích tolik emocí a bouří, jako 

přijetí zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 141/1961 Sb.,  

o trestním řízení soudním, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon  

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto právní předpisy začaly platit  

v České republice 1. dubna 2009 a obsahují několik velmi kontroverzních zákazů 

a nařízení. Média tak zákon často označují jako „náhubkový“. Tento přídomek se 

začal pouţívat mezi ţurnalisty, protoţe podle některých názorů zákon „zavírá 

ústa“ a „nasazuje náhubek“. Zákon zakazuje médiím zveřejňovat odposlechy  

a záznamy telekomunikačního provozu nebo zveřejňovat informace o obětech 

trestných činů a zavádí vysoké tresty za jeho porušení. Ţurnalisté novou zákonnou 

úpravu hodnotí například jako „konec svobody médií“ či dokonce jako „zákon na 

ochranu politiků“.1 S ohledem na fakt, ţe v současné době pracuji jako redaktorka 

zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu, zaměřuji se v mé práci i na dopad 

zákona na práci novinářů v kaţdodenní zpravodajské praxi.  

 Po nezbytném vymezení základních pojmů v první kapitole, s hlavním 

zaměřením na problematiku veřejného zájmu a právního ukotvení ochrany 

osobnosti i svobody slova, se dále zabývám střetem těchto dvou práv. Ty jsou 

v českém právním řádu na stejné úrovni. Dále analyzuji zákon č. 52/2009 Sb.  

a popisuji celý průběh jeho přijetí. Shrnuji všechny reakce, které zákon vyvolal,  

a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Další část kapitoly věnuji obdobným 

mediálním zákonům v zahraničí, kde se zabývám i problematikou vlastnictví médií. 

 Druhá část má podobu analytické práce o změnách, které zákon přinesl. 

Zajímalo mne především to, jakým způsobem „náhubkový“ zákon ovlivnil, 

popřípadě zkomplikoval práci ţurnalistů. Tuto skutečnost zkoumám 

prostřednictvím dotazníku, který jsem rozeslala redaktorům tištěných  

i elektronických médií. V další části kapitoly uvádím příklady, jak se tento právní 

předpis promítl do zpravodajství a popsuji konkrétní příklady a kauzy, které byly 

                                            
1
 FOLTANKOVÁ  K. Náhubkový zákon je účelový, tvrdí novinář [online]. c2009. [cit 2011-03-10]. 

 Dostupné na WWW: http://foltankova.blog.denik.cz/c/112711/Nahubkovy-zakon-je-ucelovy-tvrdi-

novinar.html 
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zveřejněné před přijetím zákona č. 52/2009 Sb. a které by uţ po jeho přijetí 

zveřejněny být nemohly.  

Ve třetí části mé práce se věnuji právnímu zakotvení Českého rozhlasu  

a jeho hospodaření. A právě na příkladu Českého rozhlasu ukazuji, jak by nejvyšší 

moţná sankce, 5 miliónů korun, ovlivnila hospodaření této mediální instituce. 

Jedná se o modelový případ, který je ale zaloţen na reálných ekonomických 

číslech a hospodářských výsledcích. 

Cílem mé práce je rozebrat problematiku střetu práva informace a svobody 

projevu s právem na soukromí a ochranu osobnosti. V návaznosti na to je mým 

záměrem analyzovat „náhubkový“ zákon, popsat průběh a okolnosti jeho přijetí. 

Další snahou je také popsat obdobné mediální zákony v zahraničí. Hlavní ambicí 

je současně charakterizovat změny v mediálním prostředí po zavedení zákona  

č. 52/2009 Sb. a především vyhodnotit, do jaké míry zákon ovlivňuje práci 

ţurnalistů a jak se tento právní předpis promítl do zpravodajství. Dalším cílem je 

také popsat hospodaření Českého rozhlasu a zjistit, jak by jeho hospodaření 

ovlivnila sankce 5 milionů korun. Vycházím přitom z hospodářských čísel z roku 

2009, tedy roku přijetí zákona a doby, kdy byla zveřejněna zatím poslední výroční 

zpráva, této mediální instituce. 
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2 Novela trestního zákona a zákona na ochranu osobních údajů 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 Ve své práci pouţívám několik důleţitých pojmů z mediální a právní teorie, 

které povaţuji za nutné nejprve vysvětlit.  

 

2.1.1 „Náhubkový“ zákon 

V mé diplomové práci se často objevuje pojem „náhubkový“ zákon.  

V českých médiích zdomácněl v roce 2009 a jedná se o zákon číslo 52/2009 Sb., 

kterým se mění mimo jiné zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Tento zákon vstoupil v platnost 1. dubna 2009. Jeho cílem byla původně 

ochrana nezletilých obětí trestných činů. Byl mimo jiné reakcí na mediálně velmi 

sledovanou kauzu týrání dětí z Kuřimi.2 Případu věnovala obrovskou pozornost 

česká, ale i zahraničních média, která zveřejňovala fotografie dvou dětských obětí 

i jejich identitu. V prvním návrhu zákona šlo o ochranu soukromí obětí zločinu. 

Během projednávání zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky ale poslanec ODS Marek Benda vypracoval kompletní pozměňující 

návrh k zákonu na ochranu obětí trestných činů. A právě tyto pozměňovací návrhy 

vzbudily vlnu emocí mezi ţurnalisty. 

Největší nevoli způsobily nové paragrafy, ve kterých se stanoví, ţe média 

nemohou zveřejňovat identitu obětí závaţných trestných činů či informace  

z policejních odposlechů. V mediální praxi se uţ ale stalo, ţe právě díky nim 

vypluly na povrch informace o propojování organizovaného zločinu a státní správy. 

Investigativním ţurnalistům pomohly odposlechy odhalit pozadí řady kauz. Šlo 

například o korupci ve fotbale nebo napojení zavraţděného kontroverzního 

                                            
2
 Případ je znám také jako „Kuřimská kauza“. V květnu roku 2007 bylo odhaleno v týrání dvou 

chlapců v Kuřimi. Případ odhalil jeden z obyvatelů obce, kdyţ se pokoušel spustit elektronickou 

kameru hlídající jeho dítě. Vrchní soud poslal za mříţe na devět let matku dětí Kláru Mauerovou, 

jejich tetu Kateřinu Mauerovou na deset let. 

javascript:void(0)
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podnikatele Františka Mrázka na různé poslance a další vysoce postavené členy 

politických stran, například Ivana Langera nebo Vlastimila Tlustého.3  

 Další stěţejní částí vyvolávající debaty mezi novináři je ustanovení § 8a, 

které přineslo novináři kritizovaný zákaz zveřejnit v průběhu přípravného řízení 

informace umoţňující zjištění totoţnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, 

poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, ledaţe by slouţily pro dosaţení účelu 

trestního řízení. Změna novinářům znemoţňuje například jmenovat osoby veřejně 

činné, pokud jsou třeba podezřelé ze spáchání trestného činu, staly se účastníky 

nehody nebo oběťmi trestného činu. 

 Nově byl do trestního řádu zařazen i § 8b, který zakazuje osobám, kterým 

byly pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností 

stanovených zvláštním právním předpisem poskytnuty informace o osobách 

podezřelých, poškozených či svědcích, poskytovat tyto informace dále. 

Ustanovení § 8b v dalších odstavcích podrobně upravuje zákaz zveřejňovat 

informace umoţňující zjištění totoţnosti poškozeného, který je buď osobou mladší 

18 let, nebo vůči němuţ byl spáchán trestný čin kuplířství, šíření pornografie nebo 

některý z trestných činů proti ţivotu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, rodině 

a mládeţi. Široce koncipovaný zákaz znemoţňuje v uvedených případech 

zveřejňovat ve sdělovacích prostředcích dokonce i pravomocný rozsudek, pokud 

je v něm uvedeno jméno nebo bydliště poškozeného. Zákaz obsahuje výjimky, 

podmíněné například písemným souhlasem poškozeného. 

Původním smyslem zákona č. 52/2009 Sb. bylo zajistit ochranu 

poškozeným před zveřejňováním informací, z nichţ by šla zjistit jejich totoţnost,  

a nevystavovat je neţádoucím účinkům. Po připojení zákazu zveřejňování 

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu se ale kauza „náhubkového“ 

zákona podle řady názorů zpolitizovala.  

Ačkoliv se o zmírnění zákona jednalo jiţ několikrát, dosud k němu nedošlo. 

Úprava by podle odpůrců zákona měla spočívat především v upravení poměru 

mezi právem na soukromí a právem na svobodu projevu. 

Zákon č. 52/2009 Sb. přinesl změny týkající se především tří základních 

oblastí upravujících zejména: 

                                            
3
 Podrobněji jsou kauzy rozebrány v kapitole 3.3. 

javascript:void(0)
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 obecné podmínky poskytování informací o trestním řízení ze 

strany orgánů činných v trestním řízení veřejnosti v přípravném 

řízení, 

 podmínky zveřejňování informací o poškozeném mladším 18 let  

a jeho blízkých osobách, 

 zákaz zveřejňování odposlechů a záznamů telekomunikačního 

provozu bez souhlasu osoby, které se týkají.4 

Vlnu protestů veřejnosti vzbudily i sankce, které novinářům a vydavatelům 

za porušení zákona hrozí. Byl totiţ zaveden nový správní delikt podle  

§ 45a zákona o ochraně osobních údajů, kterého se dopustí právnická nebo 

podnikající fyzická osoba, pokud poruší zákaz zveřejnění osobních údajů 

stanovený jiným právním předpisem. Za tento skutek se jí uloţí pokuta do výše 

 1 000 000 Kč. Za stejný delikt spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem se 

uloţí pokuta do výše 5 000 000 Kč. Podle ustanovení § 178 trestního zákona, kdo 

sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném, 

shromáţděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné 

správy a způsobí tím váţnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, 

jíţ se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta nebo 

zákazem činnosti nebo peněţitým trestem. Odnětím svobody na jeden rok aţ pět 

let nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.  

Trest hrozí i tehdy, pokud zmíněné informace novinář přinese ve veřejném 

zájmu. 

 

 

                                            
4
 HULÁN, Petr. Ochrana informací a osobních údajů v trestním řízení [online]. c2009, 

 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-advokacie.cz/cz/clanky/ustavni-spravni-a-

trestni-pravo/ochrana-informaci-a-osobnich-udaju-v-trestnim-rizeni.html>. 
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2.1.2 Veřejný zájem  

Veřejný zájem je těţko uchopitelný, neurčitý pojem, který není snadné 

vymezit. Je obecně definován jako zájem veřejnosti, zájem větší skupiny lidí, který 

je nadřazen zájmům individuálním nebo případně zájem, ze kterého má veřejnost 

prospěch. Pojem je ale právně nevymezený. Týká se celé řady oblastí, především 

politiky, etiky. Vyuţívá se při normotvorné činnosti, kdy je často vyuţíván také jako 

argument pro obhajobu různých zásahů státu. 

Různé definice můţeme najít v odborné literatuře. Hendrych a kolektiv 

uvádí, ţe veřejný zájem je druh zájmu, který je obecně prospěšný, opak čistě 

soukromého zájmu. Uplatňuje se v tvorbě, interpretaci a aplikaci práva, zvláště 

jako jeden ze dvou důvodů zákonné limitace základních práv a svobod. Protoţe se 

jedná o jeden z právních pojmů s neostrým významem, měl by být v zákonech 

blíţe specifikován či definován. (Henrych, 1999) 

McQuail připomíná, ţe: „Veřejný zájem se liší od individuálního zájmu a je 

mu nadřazen. Je zde obsažena i dlouhodobá perspektiva, v níž jsou zahrnuty 

 i nároky následujících generací a budoucnost společnosti, stejně jako 

bezprostřední potřeby lidí.“ (McQuail, 2009:179) „Regulace médií by měla sledovat 

dosahování veřejného zájmu, a to veřejného zájmu nikoli jako ve smyslu nějaké 

abstraktní hodnoty, nýbrž veřejného zájmu jako výsledku „vážení“ vícero různých 

zájmů.“(Pouperová, 2010:101) 

O veřejném zájmu se zmiňuje i Etický kodex novinářů.5 Novinář je podle něj 

povinen nepouţívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo 

dokumentu nebo vyuţívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků je 

přitom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na publikování příslušné 

informace. 

Také se ale stává, ţe s  pojmem veřejný zájem pracují novináři, kteří se jím 

svým způsobem kryjí, kdyţ je třeba ospravedlnit vpád do soukromí a často jím 

                                            
5
  Valná hromada Syndikátu novinářů ČR přijala Etický kodex novináře jako otevřený dokument 

dne 18. 6. 1998. Je závazný pro jeho členy a k jehoţ dobrovolnému dodrţování vyzval všechny 

české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství v syndikátu. Dostupný například na  

WWW: http://syndikat-

novinaru.cz/index.php?web=1&main=5&sub=36&main_tit=Etika&sub_tit=Eticky_kodex 
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omlouvají pouţití skryté kamery. Proto je vymezení pojmu častým tématem diskuzí 

i v mediální etice.  

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 28. března 1996 

uvádí, ţe: „Ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem společnosti, 

(…) pojem veřejný zájem je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno 

označit za obecný či obecně prospěšný zájem.“6 

Vymezit veřejný zájem je moţné v konkrétních zákonech. Platná právní 

úprava často vyuţívá pojem veřejného zájmu, ale nedefinuje ho, například  

v zákonu č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku § 128 odst. 1 zákonodárce stanoví 

ţe: „Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze, nebo v naléhavém veřejném 

zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, 

nelze-li účelu dosáhnout jinak. Veřejným zájmem dle zákona o majetku se rozumí 

zejména „převod věci do vlastnictví kraje nebo obce, nebo do vlastnictví 

příspěvkové organizace, krajem nebo obcí založené, jestliže předmět převodu 

bude sloužit k plnění veřejných úkolů nebo k plnění veřejné služby, kterou kraj 

nebo obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost.“7 

Některé zákony veřejný zájem ale vymezují konkrétněji. Například zákon  

o drahách ho vymezuje takto: „Veřejným zájmem se v oblasti veřejné drážní 

osobní dopravy rozumí zájem na zajištění základních přepravních potřeb obyvatel. 

O uplatnění veřejného zájmu při zabezpečování dopravní obslužnosti rozhoduje 

příslušný orgán státní správy nebo samosprávy.“ 8 

Ve znění zákona č. 52/2009 Sb. se ale vymezení pojmu veřejný zájem 

nenachází  

 

 

 

                                            
6
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, publikován 

pod. č. N 23/5 SbNU 193 

7
 Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky, § 22, odst. 2  

8
 Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, § 2, odst. 5 
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2.1.3 Ochrana osobnosti  

Právo na ochranu osobnosti je široký soubor dílčích práv, která poskytují 

fyzické osobě soukromoprávní ochranu osobnostních práv.  

V českém právním řádu je ochrana osobnosti zakotvena v Ústavě České 

republiky9 a v Listině základních práv a svobod.10 V čl. 1 Listiny je základním 

způsobem upraveno postavení fyzických osob v České republice: „Lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“11 Podle čl. 10 má kaţdý 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst  

a chráněno jeho jméno. Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného ţivota. Kaţdý má právo na ochranu 

před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním 

údajů o své osobě. 

Důleţitým formálním pramenem osobního práva je zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník. Všeobecná osobnostní práva, tedy práva občana, nalezneme  

v ustanoveních § 11., podle kterého má fyzická osoba právo na ochranu své 

osobnosti, zejména ţivota a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ  

i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, aţ §16.   

Ochrana osobnosti je zakotvena také v zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů či v zákonu č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Média často při 

uplatňování svobody projevu zpracovávají a zveřejňují velké mnoţství informací  

o lidech, a tak se dotýkají jejich osobnostních práv. Nemusí to znamenat, ţe vţdy 

dojde ke střetu práva na informace a ochrany osobnosti. Pokud však ke kolizi 

                                            
9
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (Dále jen „Ústava“) 

10
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Dále jen „Listina“) 

11
 Uvedené vlastnosti se mají vztahovat na všechna základní práva a svobody. Nezadatelnost 

znamená, ţe je nikdo nemůţe někomu zadat, postoupit, dát do zástavy na určitou dobu. 

Nezcizitelnost má ten důsledek, ţe taková práva nemůţe jejich subjekt převést za úplatu, nebo 

darovat, nebo se jich zřeknout, Nepromlčitelnost znamená, ţe taková práva nezanikají způsobem 

běţným v soukromém právu, tj. jejich nevyuţití v určitém čase. Nezrušitelnost znamená, ţe státní 

moc je můţe pouze uznat, prohlásit, nemůţe je ale zrušit a prohlásit za neplatnost. 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Fysick%C3%A1_osoba
http://iuridictum.pecina.cz/w/Soukrom%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://iuridictum.pecina.cz/w/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod
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dojde, můţe dotčená osoba při neoprávněném zásahu do osobnostních práv 

zpravidla vyuţít práva na odpověď12 nebo práva na dodatečné sdělení.13  

Součástí českého právního řádu jsou mezinárodní smlouvy14, jimiţ je Česká 

republika vázána. Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného neţ zákon, 

pouţije se mezinárodní smlouva. Jeden z nejvýznamnějších mezinárodně 

právních dokumentů je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod15, 

který chrání lidská práva a s nimi i práva osobnostní. Dále také Mezinárodní pakt  

o občanských a politických právech16, zejména čl. 6 odst. 1, podle kterého 

základní lidské právo, právo na ţivot, má kaţdá lidská bytost.  

Jak uvádí Václav Moravec narušování soukromí, zejména porušování práva 

na ochranu osobnosti, lidskou čest, důstojnost apod. patří, vedle střetu zájmů, 

pobírání úplatků, osobní účasti na zprávě, plagiátorství, mezi nejčastější etické 

problémy, s nimiţ se mohou novináři kaţdodenně setkat. Podle Václava Moravce 

se o etických problémech novinářské práce začalo u nás mluvit aţ v druhé 

polovině devadesátých let. Média a novináři existující více neţ čtyřicet let 

v totalitní společnosti chápali kaţdou normativní regulaci jako omezování svobody 

slova a médií. Svoboda slova – a pokud moţno její co nejširší vymezení – byla 

                                            
12

 Zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon § 10 odst. 1: „Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno 

sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické 

osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na 

žádost této osoby odpověď uveřejnit.“ 

13
 Zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon § 11 odst. 1: „Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno 

sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o 

řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle 

tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba 

právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako 

dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném 

rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit.“ 

14
 podle čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky  

15
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůleţitější lidsko-právní úmluvou 

sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v 

Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. 

16
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je mezinárodní smlouva, přijatá v roce 

1966 Valným shromáţděním OSN (platná od 1976). Účastníky paktu zavazuje k zajištění 

tradičních práv občana jako je právo na ţivot, svobodu, bezpečnost, soukromí, svobodu pohybu, 

myšlení, svědomí, shromaţďování, jejichţ výčet podává. 
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hlavním principem, kterým ţurnalisté v té době argumentovali. Myšlenka, kterou 

bychom s jistým omezením mohli nazvat společenskou odpovědností ţurnalistiky, 

a diskuse o etických aspektech práce novinářů, které s sebou přinášejí 

samoregulační pravidla, se po listopadu 1989 stávaly úvahami téměř kacířskými. 

První hlubší diskuse o etické rovině práce novinářů v České republice můţeme 

poloţit aţ do první poloviny devadesátých let. Prvním médiem, které se po 

listopadu 1989 rozhodlo zhostit této průkopnické myšlenky, byla Česká televize, 

kdyţ její Rada 27. září 1995 schválila Kodex ČT. Osahoval zásady tvorby 

televizního programu, pasáţe o etice ţurnalistiky a o zařazování materiálů 

zobrazujících násilí. Dokument ukotvil princip odpovědnosti novinářského 

povolání, zásadní povinnost „vést dělicí čáru mezi zprávami a názory“ a ochranu 

svobody projevu pracovníků ČT. (Moravec, 2005: 49-61) 

Vedle práva na ochranu osobnosti je v Listině základních práv a svobod 

zároveň zakotveno na stejné úrovni i právo na informace 

 

2.1.4 Právo na informace a svoboda projevu  

Svoboda projevu je jedním ze stěţejních pilířů demokracie a patří mezi 

základní lidská práva. Svoboda projevu patří k nejstarším ústavně garantovaným 

svobodám. Moderní ústavy ji uznaly a zakotvovaly uţ na konci 18. století.17 

(Herczeg, 2004).  

Svoboda projevu patří obecně k nejstarším základním svobodám. 

Z pohledu komunikačních práv a svobod, tj. svobody projevu prostřednictvím 

masmédií, je samozřejmě podmíněna technickým rozvojem, tj. vynálezem papíru, 

knihtisku, záznamu obrazu a zvuku, výpočetní techniky. (Filip, 2001) „Zcela 

zásadní význam má spojení svobody projevu s právem na informace, které je 

vlastně jejím zrcadlovým projevem. Většina soudních sporů je vedena ve spojení 

práva na informace a svobody projevu.“ (Filip, 2001:127) 

Právo na informace a tedy i právo na svobodu projevu náleţí mezi politická 

práva.18 Právo na svobodný, necenzurovaný projev je důleţitý především pro 

                                            
17

 „Již v roce 1789 tvůrci francouzské Deklarace práv člověka prohlásili, že svobodné projednávání 

myšlenek a názorů je jedním z nejcennějších práv člověka“ (Herczeg, 2004:9). 

18
 Tyto práva upravuje Ústava ČR, mezi politická práva patří svoboda projevu a právo na 

informace, petiční právo, shromaţďovací právo, právo sdruţovací, právo volební. 
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novináře, protoţe jde o základ celé ţurnalistické praxe. „Svoboda projevu, jako 

možnost nerušeně vyjadřovat své individuální názory je doplněna o právo na 

informace. Stát tu zaručuje nejen právo být informován, ale i právo informace 

vyhledávat a šířit. Právo na informace jako právo politické, proto znamená, že 

každý má právo být informován o záležitostech veřejného zájmu a současně má 

právo na přístup k informacím.“ (Herczeg, 2004:13) 

Podle Ústavního soudu právo na informace, jakoţ i právo tyto informace 

svobodně sdělovat, je jednoznačným spojením práva a současně povinnosti  

(či odpovědnosti) zejména tisku pravdivě, vyváţeně a korektně informovat  

o otázkách důleţitého veřejného zájmu.19 Podle Ústavního soudu Slovenské 

republiky, je předpokladem demokratického uplatňování moci v moderní 

společnosti informovanost jednotlivých občanů o věcech veřejného zájmu. 

(Herczeg, 2004:12) 

Podle zákona č. 81/1996 podle § 3 odst. 3 tiskového zákona se 

informacemi rozumí zprávy, údaje, fakta, názory uveřejňované v periodickém tisku 

a v ostatních hromadných informačních prostředcích ve všech formách 

publicistiky. Podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je 

informace definována takto: „(…) je jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu 

na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního.“ 

V České republice, stejně jako v dalších vyspělých zemí světa, existuje 

ústavní garance práva na informace a na svobodu projevu. V právním řádu České 

republiky je zakotveno v článku 17 Listiny a to jako první mezi politickými právy. 

1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

2) Kaţdý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakoţ i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 

3) Cenzura je nepřípustná.  

4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, 

jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv  

                                            
19

 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 435/01. 
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a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti. 

5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným 

způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení 

stanoví zákon. 

 Problematika svobody slova je součástí i mnoha mezinárodních smluv, 

úprav a dohod. Mezi nejdůleţitější dokumenty upravující právo na informace patří 

Všeobecná deklarace lidských práv.20 Deklarace je právně nezávazným 

dokumentem, její politická autorita je však uznávána na celém světě. Výročí jejího 

přijetí se kaţdoročně slaví jako Den lidských práv. Všeobecná deklarace lidských 

práv byla přijata a vyhlášena tři roky po ukončení 2. světové války. Svobodu 

projevu zmiňuje článek 19: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; 

toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje 

právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky 

a bez ohledu na hranice.“ Jak uţ jsem uvedla, součástí českého právního řádu 

jsou i ratifikované mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. 

Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného neţ zákon, pouţije se 

mezinárodní smlouva. Deklarace je ale právně nezávazný dokument, protoţe není 

součástí právního řádu ČR, nesplňuje totiţ ústavní předpoklad čl. 10 Ústavy. Stala 

se ale vzorem pro úpravy pozdějších mezinárodních smluv.  

 Součástí právního řádu ČR je Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod.21 Druhý odstavec čl. 10 uvádí, ţe výkon těchto svobod zahrnuje 

i povinnosti a odpovědnost, a můţe proto podléhat takovým formalitám, 

podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo 

veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací 

nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 

                                            
20

 Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog 

lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromáţděním OSN  

10. prosince 1948. (Dále jen „Deklarace“) 

21
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůleţitější lidskoprávní úmluvou 

sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v 

Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950.  
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 Svobodu projevu zakotvuje také Mezinárodní pakt o občanských  

a politických právech. Svoboda projevu je v něm zaručena v čl. 19 odst. 2. Toto 

právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky 

všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, 

prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. 

 

2.1.4.1 Ochrana zdroje a obsahu informací 

 Tisk by nemohl plnit svou úlohu „hlídacího psa demokracie“, bez spolupráce 

s různými informátory. Úředník na ministerstvu, který má informace o korupci 

svých nadřízených, člen zločinecké skupiny, ti všichni mohou mít informace, 

jejichţ zveřejnění je ve veřejném zájmu, ale jsou ochotni mluvit jen pod zárukou 

zachování anonymity (Herczeg, 2004).  

 Ochrana zdroje a obsahu informací jsou v českém právním řádu zakotveny 

v ustanovení § 16 tiskového zákona a v ustanovení § 41 zákona o vysílání. Podle 

paragrafu 16 odst. 1, fyzická, nebo právnická osoba, která se podílela na 

získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo v periodickém tisku, má 

právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy 

poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací. 

Proto byla velmi zajímavá kauza hotelu Savoy, kdy byly na veřejnost 

vyneseny video záběry ze schůzky hradního kancléře Jiřího Weigla a lobbisty 

Miroslava Šloufa před volbou prezidenta v roce 2008. Novinářka Sabina Slonková, 

která video nahrávku získala a informace o této kauze zveřejnila, byla potrestána 

pokutou za to, ţe odmítla zveřejnit zdroj svých informací. Investigativní reportérka 

dostala u soudu sankci dvacet tisíc korun.  

Tento případ se stal prvním v naší historii, kdy novinář musel zaplatit 

pokutu za to, ţe odmítl prozradit identitu svého zdroje. Ţalobce totiţ vyuţil jedné  

z výjimek na práva ochrany zdroje a obsahu informací. Jak uvedl server 

Aktuálně.cz, politikům se bez povšimnutí podařilo propašovat do zákonů výjimku, 
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která říká, ţe na ochranu zdroje se novináři nemohou odvolat v případě úniku 

osobních údajů, kterých se dopustil zaměstnanec státní správy.22 

Podle trestního zákona, práva odepřít odpověď se nelze dovolat ani 

v případě, kdy by současně byl spáchán trestný čin nadrţování, nepřekaţení 

trestného činu nebo neoznámení trestného činu. V případě, ţe se tedy novinář 

dozví o přípravě nebo spáchání trestného činu, má bez dalšího povinnost, 

zejména toho, ţe bude výslovně tázán, takovou skutečnost oznámit. (Pouperová, 

2010) 

Tomáš Sokol polemizuje, jestli i stupeň společenské nebezpečnosti 

spáchaného trestného činu, o němţ nebo o jehoţ pachateli novinář určité 

informace má, je relevantní při posuzování oprávněnosti novináře odepřít 

poskytnutí informace o zdroji, zda zájem na odhalení trestného činu musí být 

upřednostněn před ochranou zdroje informací. Navrhuje posouzení odepření 

poskytnutí informací důleţitých pro odhalení bagatelního trestného činu nebo 

správního deliktu, kterému chybí znaky společenské nebezpečnosti. (Sokol, 2001) 

 

2.2 Střet práva na informace a práva na ochranu osobnosti 

Zveřejňování osobních údajů v médiích je jednou z komplikovaných oblastí 

práva. Dochází zde totiţ ke střetu dvou zájmů – práva na ochranu soukromí a 

práva na šíření pravdivých a úplných informací. Prioritou kaţdého zpravodaje je 

přinášet maximální moţné mnoţství úplných informací. Tato snaha ale můţe vést 

ke střetu těchto dvou základních lidských práv 

Zastánci „náhubkového“ zákona se především odvolávají na ochranu práv a 

svobod druhých, která je podle nich zveřejňováním osobních údajů obětí trestných 

činů ohroţována. Odpůrci novely s tímto přístupem nesouhlasí a zdůrazňují jinou 

část Listiny – nepřípustnost cenzury a svobodu projevu.  

Ústavní soud judikoval, ţe základní právo podle čl. 17 je rovno základnímu 

právu čl. 10 Listiny. Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem na 

                                            
22

 Aktuálně.cz. Novinářka potrestána za zprávu, jak byl volen Kalus [online]. c2009. [cit 2011-03-

18]. Dostupné z WWW: http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=628919 (8. 11. 

2010). 
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ochranu osobnosti a soukromého ţivota, tedy základních práv stojících na stejné 

úrovni, je především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem 

kaţdého případu zváţily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost 

před právem druhým.23 

„Svoboda projevu je svým obsahem, významem a stupněm právní ochrany 

na stejné úrovni jako právo na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti dle čl. 10 

Listiny či jako rovnoprávnost občanů bez ohledu na jejich národnost, rasu, třídní či 

náboženskou příslušnost.“ (Herczeg, 2004:46) 

S rozvojem hromadných sdělovacích prostředků ve velkém konkurenčním 

prostředí se stále zvyšují i nepříznivé důsledky, k nimţ zásahy zpravodajství do 

práva na ochranu osobnosti dochází. Zastánci jedné strany se dovolávají 

závažnosti významu svobody informací a spatřují v ochraně osobnostních práv 

vůči hromadným informačním prostředkům nežádoucí a tím nepřípustné omezení 

svobody. Zastánci druhé strany vycházejí naopak ze závažného významu účinné 

ochrany osobnosti fyzické osoby jak pro její individuální svobodu i její další rozvoj, 

tak pro rozvoj společnosti. (Knap, 2004: 301) 

V jednom z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se praví: "Svoboda 

projevu je svým obsahem, významem a stupněm právní ochrany na stejné úrovni 

jako právo na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti dle čl. 10 Listiny či jako 

rovnoprávnost občanů bez ohledu na jejich národnost, rasu, třídní či náboženskou 

příslušnost. Rozhodnutí soudu v takovém případě musí vycházet ze zásady 

proporcionality, být vyvážené a do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu 

zasahovat, jen je-li to skutečně nezbytné.“24  . 

 Svoboda projevu nepatří mezi neomezitelná práva. Její omezení je 

předvídáno výslovně Listinou v čl. 17 odst. 4. Lze jí omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(Filip, 2001)  

 Při střetu obou práv mívá v zásadě přednost právo na ochranu osobnosti. 

Jako kaţdá svoboda má i ta mediální své meze – končí tam, kde začíná svoboda 

                                            
23

 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 2. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97 
24

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. 7 Tz 204/99.  
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a právo ostatních. Ani svoboda projevu nepatří mezi neomezitelná práva, ale 

můţe být omezena zákonem. Na omezení svobody projevu vzpomíná v čl. 17 

Listina základních práv a svobod. Podle odstavce 4 lze omezit svobodu projevu a 

práva na informace za podmínek: 

1) ţe se tak děje zákonem 

2) jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro 

- ochranu práv a svobod druhých 

- bezpečnost státu 

- veřejnou bezpečnost 

- ochranu veřejného zdraví a mravnosti 

 Úkolem médií v kaţdém demokratickém státě je ale být tzv. hlídacími psy 

demokracie. Jsou jakýmsi prostředkem, kterým můţe veřejnost kontrolovat výkon 

moci a zejména také představitele moci. Součástí informací o veřejném dění je 

také kritika. „Ochrana osobnostních práv se dostává do konfliktu se svobodou 

projevu nejčastěji v těch případech, kdy informace dotýkající se cti, důstojnosti, 

soukromí či dobrého jména jsou zprostředkovány masmédii. Cílem všech médií je 

o všem aktuálně informovat a kriticky hodnotit, a to zejména osoby veřejně činné.“ 

(Bartoň, 2002:46) 

 Úkolem zpravodajství je zajišťovat šířením informací jednu ze základních 

podmínek rozvoje společenského ţivota. Informace veřejnosti o věcech veřejného 

zájmu náleţí k významným nástrojům kontroly politické moci. „Rozpor mezi 

zájmem na zpravodajství a zájmem na ochranu osobnosti, který je rovněž jako 

zájmem na zpravodajství veřejným zájmem, nabývá v demokratické společnosti 

na závažnosti tou měrou, jakou se s rozvojem hromadných informačních 

prostředků stále zvyšují nepříznivé důsledky, k nimž učiněnými zásahy 

zpravodajství do práva na ochranu osobnosti dochází.“ (Knap, 2004: 300) 

Východiskem podle mě by mohlo být vytvoření zvláštní kategorie tzv. osob 

veřejného zájmu. Osobami veřejného zájmu mám na mysli osoby, které mají vliv 

v oblasti politické, hospodářské, kulturní, sportovní aj. Šlo by o výjimku při střetu 

mezi právem na ochranu osobnosti a právem na informaci a šlo by o stanovení 

pravidel v případu kolize. Jak uţ jsem zmínila, v současné době by média 
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například nemohla informovat o atentátu na prezidenta České republiky. Toto 

pravidlo by informování umoţnilo. 

Podle Owena Fisse by ale média měla být předmětem sankcí ze strany 

vlády, pokud zveřejňují informace o politicích, které jsou sice pravdivé, ale týkají 

se jejich soukromého ţivota. Takové informace jsou podle něj většinou 

zveřejňovány pouze s vidinou zisku. Zveřejňování soukromých informací  

o politicích má za následek odvrácení pozornosti veřejnosti od důleţitějších 

problémů. Proto by tyto informace měly být potlačeny ve jménu prosazování 

prospěšné demokratické debaty. Jinými slovy, podrobnosti o nevěře politika  

a následně o jeho činech, kterými se snaţí zamést stopy, vedou k přehlušení 

diskuse o důleţitějších tématech. Podle autora, stát můţe být jak nepřítelem, tak 

zastáncem svobody projevu. Můţe dělat skutky, které podkopávají demokracii a 

na druhé straně i věci, které ji podporují. (Fiss, 2005) 

 Na soudním orgánu je, aby rozsoudil, které právo má v daném případě 

větší význam. Při svém rozhodování se musí řídit především ustanovením článku 

4 odst. 4 Listiny a šetřit základní smysl těchto práv. V případě střetu dvou práv, 

která jsou na stejné úrovni, je nezbytné aplikovat test proporcionality pouţívaný 

Ústavním soudem. Při testu proporcionality odpovídá soud na následující otázky: 

Je sledovaný cíl legitimní? Je dáno racionální spojení mezi cílem a prostředky 

vybranými k jeho prosazení? Existují alternativní způsoby dosaţení cíle, jejichţ 

vyuţití by učinilo zásah do základního práva méně intenzivním, popř. jej zcela 

vyloučilo?   

 

2.3 Příprava a odůvodnění „náhubkového“ zákona 

Počátek vzniku „náhubkového“ zákona můţeme podle některých názorů 

datovat uţ k září roku 2008. V tomto období byla totiţ v médiích zveřejněna kauza 

kolem politika Ivana Langera a kauzy kolem tzv. kmotra českého podsvětí 

Františka Mrázka. V této kauze hrály významnou roli odposlechy. Někteří novináři 

a politici označují právě tuto aféru za impuls pro pozměňovací návrhy omezující 

zveřejňování odposlechů. 

 Poslanecká sněmovna schválila novelu trestního řádu a také novelu 

některých dalších zákonů, jako je přestupkový zákon, zákon o ochraně osobních 

údajů a trestní zákon, 5. února 2009. A právě změna týkající se zveřejňování 
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odposlechů vyvolala mediální bouři - dopis Unie vydavatelů ČR25, syndikátu 

novinářů, vyjádření redakcí i řadu komentářů v médiích. Převáţný podtext byl - 

omezování a potlačování "svobody slova", "novinářské práce", "veřejného zájmu", 

popřípadě "kriminalizace práce novinářů".26 

 Uţ samotný vznik a procedura přijímání zákona č. 52/2009 Sb. jsou velmi 

diskutované. Do původního vládního návrhu totiţ odposlechy vůbec nebyly 

zahrnuty. Původní návrh měl zvýšit ochranu poškozených, při zveřejňování 

informací z trestního řízení, zákon měl zvyšovat ochranu obětí trestných činů. 

 Na počátku byla podle oficiálního odůvodnění vlády tzv. kuřimská kauza27, 

ve které šlo o odhalení věznění a týrání dvou dětí. Pro média to byla mimořádná 

událost, případ, jaký neměl v dějinách obdoby a měl mnoho rovin. Kauze se tak 

dostávalo maximální pozornosti, která ale s sebou nesla i neţádoucí publicitu 

právě pro týrané děti. Média zveřejňovala detailní záběry týrání a jména obou 

chlapců. A právě to byl důvod, proč ministerstvo spravedlnosti začalo pracovat na 

zahrnutí ochrany nezletilých do novely trestního zákona a řádu. Je v něm ale 

moţné nalézt problematické body, například obecný zákaz informovat o všech 

obětech závaţných zločinů, pokud k tomu nedají souhlas. Můţe to vést aţ 

k absurdním situacím, kdy by média například nemohla informovat o atentátu na 

premiéra, či prezidenta České republiky, pokud by nesehnala jeho souhlas. 

 Zásadními se ale staly pozměňovací návrhy, které připravil předseda 

Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Marek Benda. Navrhl úplný zákaz zveřejňování policejních odposlechů, a to bez 

jakékoli výjimky, například veřejného zájmu. Zákon podpořili poslanci napříč všemi 

politickými stranami. Tento pozměněný návrh Poslanecká sněmovna schválila 

šest dní od jeho vzniku. Senát Parlamentu České republiky však na nátlak 

                                            
25

 Unie vydavatelů byla zaloţena v roce 1990. Je sdruţením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru 

vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. 

Unie vydavatelů sdruţuje aţ na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních 

deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. 

26
 ŠKALOUD M. Novela trestního řádu - zákaz zveřejňování odposlechů - omezení svobody slova, 

nebo zbytečné obavy? [online].  c2009. [cit 2011-04-18]. Dostupné na WWW: 

http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-

svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/ 

27
 viz kapitola 2.1.1. 

http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/
http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/
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zástupců médií, kteří poslali Senátu dopis28, pozměněný návrh vrátil zpět 

Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna však nadpoloviční většinou hlasů 

Senát přehlasovala. Média se proto obrátila na prezidenta Václava Klause, který 

dostal dopis šéfredaktorů největších českých médií. Přesto zákon nevetoval a 13. 

února ho podepsal. Zdůvodnil to mimo jiné tvrzením, ţe zveřejnění policejních 

odposlechů můţe narušit soukromí obyčejných občanů – a prezidentovým úkolem 

je bránit práva řadových občanů proti mocným médiím.29  

  Projednávání a přijetí „náhubkového“ zákona vyvolalo vlnu emocí a 

bouřlivé reakce. Proti přijetí zákona protestovala domácí novinářská asociace i 

řada zahraničních organizací. Senátor Petr Pithart podal 15. května 2009 stíţnost 

k Ústavnímu soudu. Pod ústavní stíţnost se podepsalo 34 senátorů, to je 

dvojnásobný počet, neţ je k podání Ústavnímu soudu třeba. Senátoři také 

poţádali Ústavní soud o to, aby jejich stíţnost na „náhubkový“ zákon projednal 

přednostně.30 Od května roku 2009 senátní stíţnost leţí u Ústavního soudu. Soud 

v současné době teprve dostává vyjádření dotčených stran a není zatím jisté, zda 

se procedura ještě neprotáhne.31 Zákazy, které senátoři navrhují zrušit, jsou podle 

textu stíţnosti v rozporu s ústavním pořádkem, protoţe pod zástěrkou ochrany 

práv obviněného neoprávněně omezují svobodu projevu a právo veřejnosti na 

informace.  

 

2.4 Zákaz zveřejnění odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu  

 Největší odezvu veřejnosti, zejména pak ze strany médií, vyvolalo přijetí 

nového ustanovení § 8c trestního řádu, z kterého vyplívá zákaz zveřejňovat 

informace z odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu.  

                                            
28

 Dopis šéfredaktorů českých médií vedení Senátu, druhé komory českého Parlamentu - viz 
Příloha č. 2. 
29

 Celá korespondence mezi prezidentem Václavem Klausem se zástupci médií viz. Příloha č. 3 a 
4. 
30

 Ihned.cz. Senát: Ať Ústavní soud přednostně projedná náhubkový zákon [online].  c2009. [cit 

2011-04-16]. Dostupné na WWW: http://domaci.ihned.cz/c1-37129740-senat-at-ustavni-soud-

prednostne-projedna-nahubkovy-zakon 

31
 Novinky.cz. Stížnost na náhubkový zákon se řeší rok a půl, Ústavní soud s ní nemůže hnout 

[online].  c2009. [cit 2011-04-16]. Dostupné na WWW: http://www.novinky.cz/domaci/223399-

stiznost-na-nahubkovy-zakon-se-resi-rok-a-pul-ustavni-soud-s-ni-nemuze-hnout.html 
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 Původním smyslem novely bylo zakázat zveřejňování osobních údajů obětí 

trestných činů. Během jejího projednávání v ústavněprávním výboru poslanecké 

sněmovny vznikl ale pozměňující návrh. Ten zakazuje pod tvrdými sankcemi 

zveřejňování odposlechů, pořízených policií České republiky. Kontroverzní 

paragrafy do zákonu začlenili členové sněmovního ústavněprávního výboru v čele 

s předsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Markem Bendou. 

Vysvětlil to tak, ţe v obou případech se jedná o ochranu osobních dat, protoţe i 

zveřejnění odposlechů porušuje právo na ochranu osobnosti a soukromí.  

 V zákonu č. 52/2009 Sb. je stanoveno, ţe nikdo nesmí bez souhlasu osoby, 

které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu 

nebo informace z něj získané, či údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na 

základě příkazu podle § 88a, umoţňují-li zjištění totoţnosti této osoby a nebyly-li 

pouţity jako důkaz v řízení před soudem. Zákonodárci zákonem č. 52/2009 Sb. 

novelizovali také zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon. V zákoně  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přibyla dvě nová ustanovení – § 44a 

stanoví, ţe fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe poruší zákaz zveřejnění 

osobních údajů stanovený jiným právním předpisem, a za tento přestupek lze 

uloţit pokutu do výše jednoho milionu korun, a je-li spáchán tiskem, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem, lze uloţit pokutu aţ do výše 5 000 000 Kč.  

 Ustanovení § 178 pak upravuje skutkovou podstatu trestného činu 

neoprávněné nakládání s osobními údaji. Od 1. 4. 2009 naplní skutkovou podstatu 

tohoto trestného činu ten, kdo byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, 

jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromáţděné v průběhu 

trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím váţnou 

újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíţ se osobní údaje týkají. 

Takové osobě hrozí trest odnětí svobody aţ na tři léta. Bude-li takový čin spáchán 

filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, hrozí jeho pachateli trest pětiletý. (Waţik 2009) 

Podle § 88 Trestního řádu odposlechem telekomunikačního provozu se 

rozumí odposlech telefonních hovorů z pevné linky i odposlech obdobných 

případů – faxu, vysílačky, mobilního telefonu, jiného telekomunikačního provozu.  
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Podle nově přijatého ustanovení nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se 

takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 nebo informace z něj získané, 

údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a, nebo 

informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3, umoţňují-li 

zjištění totoţnosti této osoby a nebyly-li pouţity jako důkaz v řízení před 

soudem.Novela trestního řádu říká, ţe nelze zveřejnit záznamy telekomunikačního 

provozu, umoţňují-li zjištění totoţnosti a navíc nebyly-li pouţity jako důkaz v řízení 

před soudem. Odposlechy jsou utajovanými informacemi a zveřejnění utajovaných 

informací je trestné.  

Podle vyjádření zákonodárců a zastánců tohoto ustanovení stav, kdy se 

odposlechy dostávaly ven z trestních spisů a byly poskytovány některým 

redakcím, byl neudrţitelným. Nikdo podle nich, ani novinář, a to s odkazem na jiţ 

uváděnou zásadu presumpce neviny, nemá právo zasahovat do činnosti 

nezávislého a nestranného soudu dříve, neţ tento soud pravomocně ve věci samé 

rozhodne.32 

Podle zákona nelze například zveřejnit, ţe policie odposlechla rozhovor 

významné veřejně činné osobnosti, například politika, ve kterém například ţádá o 

úplatek nebo úplatek přebírá. Velmi důleţité je spojení „naprostý zákaz“, zákon 

totiţ neobsahuje výjimky, a to ani v případě veřejného zájmu. Nezáleţí tedy na 

tom, jedná-li se o odposlech, který usvědčuje politika z korupce, zveřejnit ho nelze 

bez hrozby vysoké pokuty či odnětí svobody. Na veřejnost by uţ tak například 

nesměl přepis odposlechů typu dialogů z kauzy fotbalové korupce nebo kapitol ze 

ţivota Františka Mrázka, ze kterých vyplynulo napojení organizovaného zločinu na 

státní správu nebo dokonce na orgány činné v trestním řízení. 

 Zpřísnění sankcí je velmi podstatnou změnou. Nepřiměřenost sankcí 

uloţených novinářům můţe způsobit to, ţe ţurnalisté budou natolik zastrašeni, ţe 

neuveřejní důleţité informace a to ani o věcech veřejného zájmu. Sankce jsou 

totiţ podle mého názoru natolik vysoké, ţe „náhubkový“ zákon  

v tomto směru porušuje svobodu projevu podle čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských 
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práv a základních svobod. Domnívám se proto, ţe tyto sankce by měly být 

zmírněny  

Jelikoţ se v českých médiích v minulosti objevovaly odposlechy politiků  

a jiných veřejně činných osob, je nutné posoudit, zda je jejich právo na ochranu 

osobnosti naléhavou společenskou potřebou. Pokud média přináší informace 

dotýkající se veřejné činnosti těchto osob a veřejný zájem na informaci je 

oprávněným veřejným zájmem, domnívám se, ţe musí být poskytnuta přednost 

veřejnému zájmu na zpravodajství před ochranou osobnostních práv těchto osob. 

Zavedla bych proto moţnost, kdy by odposlech mohl být zveřejněn, a to v případě, 

ţe obsah nahrávky splňuje kritéria veřejného zájmu. Bylo by pak nutné jasné 

vymezení toho, co můţe veřejným zájem být. Médiím by měla být ponechána 

moţnost informovat o odposleších a omezit právo na ochranu veřejných osob ve 

vztahu k právu na informace, protoţe by měl převáţit veřejný zájem na 

informovanosti veřejnosti.   

 Podle Jiřího Waţika, většina odposlechů, které novináři zveřejnili, měla 

opodstatnění a byla vypuštěna ve veřejném zájmu. Příkladů, kdy by se dal uznat 

veřejný zájem nezákonného zveřejnění odposlechů, by se dalo podle Waţika najít 

více, stejně tak existují ale i kauzy, kde byly odposlechy zbytečné. Plošný zákaz 

jakéhokoliv zveřejnění a jeho nekompromisní trestní postih podle něj tvrdě atakuje 

svobodu projevu. (Waţik, 2009:30) 

 Jak tvrdí předseda senátu Krajského soudu v Praze Petr Franc, za únik 

odposlechů do médií nebyl doposud nikdo trestněprávně postiţen a ani obviněn – 

ani novináři, ani osoby, které informace vynesly. „Přestože i před účinností novely 

se dalo takové jednání hodnotit jako porušení hned několika skutkových podstat 

trestných činů. Ten, kdo odposlechy vynesl úmyslně, se mohl dopustit zneužití 

pravomoci veřejného činitele nebo, při nedbalostním jednání, maření úkonu 

veřejného činitele z nedbalosti. Ten, kdo je pak zveřejnil, mohl být obviněn ze 

dvou trestných činů, porušování tajemství dopravovaných zpráv a neoprávněného 

nakládání s osobními údaji (v předchozím znění tohoto ustanovení). Možnost 

kriminalizovat neoprávněné zveřejnění informací získaných z odposlechů tedy 

existovala již před zněním kritizované novely, avšak nebyla nikdy využita. Šlo  

v tomto případě o možnost korektnější, kdy by se nepostihovalo zveřejňování 

odposlechů plošně, ale před soudem by se řešilo, zda takovýto nepřípustný 
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průsak informací nebyl učiněn ve veřejném zájmu, a tudíž by nemusel být 

trestán“.33 

 

2.5 Zákaz zveřejňování informací o obětech trestných činů  

 Obsahem novely je také ochrana informací o poškozených v trestním 

řízení. Poškozeným v trestním řízení je ve smyslu ustanovení trestního řádu ten, 

komu bylo trestným činem ublíţeno na zdraví a komu byla způsobena majetková, 

morální nebo jiná újma.34 Důvodem vzniku této části novely je především potřeba 

více chránit soukromí oběti trestného činu, například vzhledem k jejímu věku nebo 

povaze spáchaného činu a která je často sekundárně viktimizována způsobem 

medializace případu. Problém ale nastal s rozšířením na všechny oběti trestných 

činů. To můţe novinářům značně jejich práci zkomplikovat a můţe dojít ke kolizi 

se zmiňovaným veřejným zájmem. 

 Přijetí „náhubkového“ zákona odstartovala událost, jak uţ jsem uvedla výše, 

kdy došlo k porušení práva na soukromí obětí v kauze týrání bratrů jejich 

příbuznými a dalšími osobami ze sekty. Pro tento případ se v médiích zaţilo 

označení „Kauza Kuřim“. Šlo o týrání dvou bratrů náhodně odhaleného sousedem.  

V médiích se často objevoval záznam jednoho z bratrů, jak nahý klečí svázaný  

ve sklepě domu a je nucen pojídat stravu ze země. Média zveřejnila plná jména 

obou chlapců s uvedením věku a podrobného popisu týrání. Některé televize byly 

za nevhodné odvysílání záběrů týrání ze sklepa i potrestány. Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání udělila za opakované odvysílání záznamu televizi Prima, České 

televizi i TV NOVA pokutu ve výši 100 000 Kč (podle Rady totiţ porušily povinnost 

stanovenou v § 32 odst. 1 písm. f) zákona o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání - bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené 

těţkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem sniţujícím lidskou 

důstojnost). Televize proti pokutě podala ţalobu, Městský soud v Praze je však 

zamítnul. 
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 A právě aby k takovým případům uţ nedocházelo, zákon č. 52/2009 Sb. 

novelizoval několik zákonů mezi kterými je i trestní řád. Jde především o paragrafy 

8a, b. Nikdo nesmí poskytovat informace vedoucí k identifikaci poškozeného, ve 

veřejných sdělovacích prostředcích nesmí být zveřejněn ani pravomocný rozsudek 

se jménem nebo bydlištěm poškozeného.  

 Poškozený je speciálně chráněn ustanovením § 8b odst. 2. Podle tohoto 

ustanovení jsou orgány činné v trestním řízení při poskytování informací veřejnosti 

povinny zvlášť dbát na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let. 

„Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli 

způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je 

osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo 

šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě  

a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.“ 

 Orgány činné v trestním řízení poskytují dle § 8a odst. 3 informace 

veřejným sdělovacím prostředkům za stejných podmínek jako veřejnosti. 

Poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů osob mladších 18 let. 

„Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných 

informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily 

zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v odstavci 2, je zakázáno.“ 

 „Náhubkový“ zákon ale rozšířil ochranu nejen na poškozené osoby mladší 

18 let, ale i na další skupinu - vymezený okruh poškozených starší 18 let, proti 

nimţ byl spáchán taxativně vyjmenovaný trestný čin. Jedná se o poškozené, 

kterým byla trestným činem způsobena závaţná újma.      

 Kvůli ochraně oběti ale častokrát nepůjde zveřejnit ani jméno pachatele. 

Pokud by totiţ šlo o rodiče či příbuzné, odhalila by se tak i identita potomka. Na 

veřejnost se tak nemůţe dostat například jméno politika, který neplatí výţivné.  

 A stejně jako u zákazů odposlechů i u zákazu zveřejňování informací  

o obětech trestného činu bych v zákonu zakotvila výjimku v podobě zařazení a 

vymezení kategorie osob veřejného zájmu. Cílem by mělo být vyváţení zájmu 

veřejnosti na informace s právem osoby na ochranu soukromí. Zákon by podle 

měl dbát na ochranu zvlášť zranitelných obětí trestných činů, zároveň ale ochranu 

omezit na důvodné případy. Podle mého názoru je ochrana identity oběti trestného 
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činu součástí vyspělé společnosti, zvláště pak ochrana nezletilých obětí trestných 

činů. U veřejných činitelů by ale měla být zapracována výjimka. 

 

2.6 Obdoba „náhubkového“ zákona v zahraničí  

 V současné době se v médiích hojně diskutuje i nad podobnými zákony 

v zahraničí. Značně kontroverzní zákon, který podle některých názorů omezuje 

svobodu tisku, přijalo Maďarsko. Nový mediální zákon vstoupil v platnost 1. ledna 

2011, současně s převzetím štafety v předsednictví Evropské unie. Poslanci 

maďarského parlamentu ho schválili v prosinci 2010, kdy pro něj hlasovalo 256 

přítomných poslanců, 87 bylo proti. Několik opozičních poslanců si na protest proti 

zákonu přelepilo ústa, jiní měli v rukou náhubek a další drţeli v rukou transparent 

s nápisem „Maďarská svoboda slova ţila 21 let“. Uţ před přijetím zákona byla 

země Evropskou unií za návrh zákona kritizována. Na základě tlaku orgánů 

Evropské unie a po dlouhodobých výrazných protestech maďarský parlament, ve 

kterém tvoří většinu pravicová strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, v polovině 

března 2011 tento kontroverzní zákon změnil. Přesto kritika neutichá. Maďarsko je 

kritizováno hlavně za významné omezení svobody projevu. I po změně obsahuje 

zákon široká a nejasná omezení toho, jak a co média mohou či nemohou 

publikovat. Výraznějšími změnami tak zůstává pouze to, ţe adresná média 

(například blogy) jiţ nemají povinnost poskytovat vyváţené informace, tak jako 

například televize nebo rádia, dále ţe zahraniční média jiţ nebudou trestána za 

porušení maďarského mediálního zákona stejně jako média domácí. Zjednodušit 

by se měla i evidence online publikací a tisku a uráţky v médiích jiţ nebudou 

trestné. Sankce existují pouze za podněcování k rasové nenávisti a diskriminaci.  

I po změně hrozí médiím vysoké pokuty. 35 

 Výše pokuty udělené nově ustanoveným Maďarským úřadem pro média a 

komunikaci se můţe vyšplhat aţ k v přepočtu 15 milionům korun pro televizní a 

rádiové stanice, 2 milionům pro tištěná média a necelému milionu pro internetové 

zpravodajské servery. Na základě těchto skutečností se často objevuje názor, ţe 

současná situace vede k tomu, ţe se maďarská média stávají podřízenými 

politických rozhodnutí a ţe zákon přesně nevymezuje porušení, která mohou 
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k pokutám vést.36  „Je to brutální zákon o cenzuře. V podstatě moderními nástroji 

obnovuje kontrolu médií z období komunistické diktatury,“ uvedl šéfredaktor 

týdeníku Élet és irodalom János Székely. Rozhlasové stanice budou muset vysílat 

více maďarské hudby a televizní zpravodajství bude muset obsahovat méně 

kriminálních zpráv. Vznikl nový úřad pro dohled nad médii, který bude kontrolovat 

televize, tištěná média a internetové portály. Úřad je zcela pod kontrolou vládní 

strany FIDESZ.37 

Toto jsou některé body nového mediálního zákona:  

 Programy v médiích musí být vyváţené. Mediální organizace jsou povinny 

zveřejňovat i opačné názorové proudy. 

 Mediální organizace musejí do svého vysílání zařazovat programy 

vyrobené v Maďarsku a Evropě. Nejméně 60 procent televizních programů 

veřejnoprávní televize musí být evropského původu, přičemţ polovina  

z Maďarska. U rozhlasových stanic musí být podíl maďarské hudby 

nejméně 35procentní. 

  Média, která mají výrazný dopad na maďarskou společnost, mohou být v 

případě porušení zákona pokutována aţ do výše 200 milionů forintů (téměř 

18 milionů korun). U méně vlivných médií můţe výše pokuty dosahovat aţ 

50 milionů forintů (4,5 milionu korun). 

 Celostátní deníky mohou dostat pokutu aţ 25 milionů forintů (2,2 milionu 

korun). Stejná pokuta hrozí i internetovým médiím. 

 Celostátní týdeníky mohou dostat pokutu aţ 10 milionů forintů (necelých 

900 tisíc korun), ostatní periodika mohou počítat s penalizací aţ pět milionů 

forintů (440 tisíc korun). 

 U rozhlasových stanic můţe výše pokuty dosahovat aţ pěti milionů forintů 

(440 tisíc korun). 
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 Úřad pro dohled nad médii můţe pro opakované závaţné porušování 

zákona vymazat mediální organizaci z registru a s okamţitou platností 

zrušit její vysílací práva. Mediální výstupy takové organizace pak nesmí být 

přístupné veřejnosti. 

 Nad médii od 1. ledna dohlíţí nově zřízený Národní mediální a komunikační 

úřad (NMHH) a jeho orgán Mediální rada. 

  Předsedu Národního mediálního a komunikačního úřadu volí na devítileté 

funkční období parlament. Ke zvolení předsedy NMHH je třeba 

dvoutřetinové většiny poslanců. Stávající předsedkyní NMHH je Anna Maria 

Szalaiová, dlouholetá a oddaná stoupenkyně vládní strany Fidesz.38 

 Vlnu bouří vyvolal i nový tiskový zákon na Slovensku. Nejedná se o typický 

příklad jako v České republice či v Maďarsku, ale vyvolal podobné reakce. Vlnu 

sporů totiţ spustila pasáţ o právu na odpověď. Čtenáři a politici ho mají, i kdyţ 

jsou informace tisku pravdivé. Tiskový zákon zavedl široké právo na odpověď a na 

opravu pro veřejné osoby, a pokud médium odpověď odmítlo zveřejnit, hrozily mu 

sankce v řádech tisíců eur. Proti tomu protestovali vydavatelé, slovenská opozice  

i mezinárodní organizace. Redakce novin podle nového zákona nemá právo na 

povinně zveřejněnou odpověď reagovat. Hlavní slovenské deníky vyšly 27. března 

2008 s prázdnou přední stranou. Později s kritikou přišla i Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Evropská unie. Podle místopředsedy 

zahraničního výboru Evropského parlamentu zákon ohroţuje demokracii na 

Slovensku.39 O tři roky později tiskový zákon slovenská vláda změkčila. Vláda 

Ivety Radičové právo na odpověď výrazně omezuje, nebudou ho moct vyuţívat 

politické strany, ani jejich předsedové. Kdo bude chtít opravný článek v novinách, 

bude muset nejdřív sám dokázat, ţe uveřejněné informace byly skutečně 
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nepravdivé. Politici také nebudou mít právo na odpověď v případě, ţe se tvrzení v 

novinách přímo dotkne výkonu jejich funkce.40 

 

2.7 Problematika vlastnictví médií 

Italským médiím, podle londýnského týdeníku The Economist, vládne 

premiér Silvio Berlusconi a jeho rodina. Společně vlastní impérium, které zahrnuje 

vydavatelství, noviny a tři největší italské soukromé televizní kanály. V době svého 

prvního a druhého premiérství v roce 1994 a v období mezi lety 2001 a 2006 se 

mu podařilo ovlivnit i tři veřejnoprávní celoplošné televize a tím získat moc nad 

více jak 90% vysílání v zemi.41  

 Silvio Berlusconi předloţil v roce 2010 novelu, podle které novináři nesmí 

informovat o průběhu vyšetřování. Italský politik si uţ před tím nechal schválit 

imunitu proti soudnímu vyšetřování. Italští novináři nebudou smět podle návrhu 

tamní vlády zveřejňovat policejní odposlechy. Zprávy o soudním procesu by mohly 

vycházet aţ poté, co se s jejich obsahem seznámí obvinění a jejich advokáti. 

Novinářům hrozí za porušení zákona aţ měsíc vězení nebo pokuta aţ pět tisíc 

eur. Vydavatelům pak exemplární tresty aţ do výše půl milionu eur. Proti novele 

se bouří i policisté, soudci a parlamentní opozice. Na protest rezignovala populární 

moderátorka Maria Luisa Busiová. Podle zákona novináři nesmějí do počátku 

soudního procesu publikovat ţádné okolnosti a dokumenty týkající se jakéhokoliv 

trestního řízení. Například v Římě probíhá proces s několika učiteli, kteří jsou 

obviněni z pedofilie, podezřelí byli zatčeni uţ před třemi lety. Podle nového zákona 

by o této záleţitosti nemohla média informovat - s výjimkou informace, ţe došlo  

k zatčení a z jakého důvodu. A pokud by novinář nepovolenou informaci zveřejnil, 

zvláště pokud se například týká odposlouchaného telefonního rozhovoru 

zainteresovaných osob, hrozilo by mu vedle vysoké pokuty i vězení. Televizní 

společnost Sky TV mediálního magnáta Ruperta Murdocha, která má v Itálii přes 

čtyři miliony diváků, jiţ oznámila, ţe se proti zákonu odvolá ve Štrasburku i  

v Bruselu. Výzvu svazu novinářů protestující proti zákonu parafovali i novináři 

                                            
40

 Berger, V. Slovenská vláda změkčila přísný tiskový zákon [online].  c2011. [cit 2011-04-10]. 

Dostupné na WWW: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/859270 

41
 THE ECONOMIST. Berlusconi in a box [online]. c2006. [cit 2011-04-10]. Dostupné na WWW: 

http://www.economist.com/node/7912736 
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Berlusconiho holdingu Mediaset. Pod výzvu se pak celkem podepsalo na 150 tisíc 

lidí.42 

Problematikou vlastnictví médií se zabývá i americký autor Robert 

McChesney, který tvrdí, ţe americkým hromadným sdělovacím prostředkům a 

jejich systému produkce, distribuce, vlastnictví a financování dominují korporace a 

jejich ředitelé. Taková masmédia jsou řízena pravidly kapitalismu a jejich hlavním 

cílem je maximalizace zisku investorů, akcionářů a inzerentů. Pouţívá pojem 

„Corporate media“, který je někdy pouţíván uštěpačně k poukázání na mediální 

systém, který neslouţí veřejnému zájmu. (McChesney, 1999) 

Jako jeden z kritiků tohoto modelu naznačuje, ţe u takového systému dojde 

nevyhnutelně k manipulaci ze strany vlastníků tak, aby vyhovoval jejich vlastním 

zájmům. Tito kritici poukazují na to, ţe například v USA jsou hlavní národní 

mediální sítě, NBC, CBS, ABC i většina menších kabelových kanálů ve vlastnictví 

propojené sítě velkých podniků a mezinárodních bankovních společností. Ty tato 

média jak financují, tak řídí a manipulují se zprávami a filtrují ty, které se nehodí 

jejich zájmům. (McChesney, 2004) 

Pokud mediální magnáti kontrolují obsah médií a jejich distribuci, pak mají 

v ruce absolutní moc nad rozsahem a nabídkou různých názorů a informací. Tento 

druh ovládání obchodní a politické moci je potenciálně nebezpečný pro kaţdou 

demokracii.43 „Firmy, řídící hromadná média svým jednáním uvádí veřejnost  

v omyl a udržuje ji mimo realitu.“ (Bagdikian, 2003: 471–483) 

 Největším problémem obřích médií není, podle B. H. Bagdikiana, jejich 

výhoda v zisku a moci, ale nejzávaţnější problém je cenzura politických a 

sociálních myšlenek ve zpravodajství, článcích, televizním vysílání i filmech. 

Podřízení zaměstnanci médií jsou přímo nuceni zvyknout si a přizpůsobit se 

myšlení majitele média. Společnosti vlastnící média mají v rukou takové rozpočty, 

které jim dovolují pozměňovat zpravodajství k obrazu svému. V rukou tak mají 

hlavní sílu: Jsou nejen nepřáteli nezávislých novinářů, ale stávají se jejich 

zaměstnavateli. (Bagdikian, 2000: 35 -65) 

 

                                            
42

 KAŠPAR, J. Italové nechtějí "náhubkový zákon" [online].  c2010. [cit 2011-04-16]. Dostupné na 

WWW: http://zahranicni.ihned.cz/c1-43906200-italove-nechteji-nahubkovy-zakon 
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3 „Náhubkový zákon" a jeho přímý vliv na mediální prezentaci   

 

3.1 „Náhubkový“ zákon a reakce mediální veřejnosti 

 „Náhubkový“ zákon vyvolal v řadách médií vlnu odporu. Novináři i ostatní 

představitelé jednotlivých českých médií o zákonu ve velké míře informovali a  

v médiích často prezentovali své nesouhlasné názory. Vzniklo i několik iniciativ, 

kde se představitelé jednotlivých médií spojili a vyjadřovali nesouhlas se zákonem 

hromadně, za celou českou novinářskou veřejnost. Jednou ze společných reakcí 

českých novinářů byl projekt, při kterém byly spuštěny webové stránky 

vezenipronovinare.cz, podle kterých zákon váţně podkopává právo informovat 

a být informován, podkopává ústavou zaručené právo šířit zprávy a informace.44 

Proti zákonu se ostře postavili vedoucí pracovníci většiny nejvýznamnějších 

českých médií - České televize, TV Nova, TV Prima, Českého rozhlasu, MF Dnes, 

Práva, Lidových novin, Hospodářských novin, Blesku, Reflexu, Respektu, 

časopisu Týden a Ekonom, a předseda Syndikátu novinářů. Protestovaly i další 

věhlasné organizace, Unie vydavatelů, Světová asociace novin, Reportéři bez 

hranic45.  

První reakcí byla reakce šéfredaktorů několika významných českých médií 

po schválení zákona.46 Dopis napsali 11. listopadu 2008 vedení Senátu 

Parlamentu České republiky. Vyjádřili v něm znepokojení nad omezením svobody 

slova i nad způsobem přijetí zákona: „Dovolte nám, abychom vyjádřili hluboké 

znepokojení jak nad obsahem tohoto zákona, tak nad způsobem, jakým byl 

Poslaneckou sněmovnou přijat. Jde o zásadní zásah do činnosti médií a zároveň 

o nejvýznamnější změnu v oblasti mediálního práva od roku 2000, kdy byl přijat 

současný tiskový zákon. O to více zarážející je, že tato změna byla přijata bez 

                                            
44

[online].  c2008. [cit 2011-04-16]. Dostupné na WWW: http://vezenipronovinare.cz/CZ/ 
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 Reportéři bez hranic je v Paříţi zaloţená nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií. 

Zastává se novinářů a pracovníků v médiích, kteří jsou suţováni cenzurou a perzekucí. Byla 

zaloţena roku 1985 Robertem Ménardem, Rony Braumanem a Jean-Claude Gillerbaudem. 

46
 Robert Čásenský (MF DNES), Veselin Vačkov (Lidové noviny), Petr Šimůnek (Hospodářské 

noviny)Zdeněk Porybný (Právo), Martin Ondráček (zpravodajství TV Nova), Pavel Šafr (Reflex), 

István Lékó (Euro), Martin M. Šimečka (Respekt) 
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jakékoliv diskuse se zástupci odborné veřejnosti.“47 

Zástupci zmíněných médií se obrátili dopisem i na prezidenta Václava 

Klause. „Podle našeho názoru se jedná o zásadní zásah do činnosti médií a 

zároveň o nejvýznamnější změnu v oblasti mediálního práva od roku 2000, kdy byl 

přijat současný tiskový zákon. Tato změna byla přitom přijata (a následně 

Poslaneckou sněmovnou potvrzena přes nesouhlas Senátu) bez jakékoliv diskuse 

se zástupci odborné veřejnosti.“ Václav Klaus jim v dopise odpověděl, ţe nechce 

upřednostňovat zájmy novinářů před zájmy občanů. „Zájmu novinářské obce a 

majitelé médií, rozumím. Rolí prezidenta však není stát na pozicích jakékoli 

zájmové organizace, byť má v rukou mocné sdělovací prostředky, ale sledovat 

pokud možno zájem celku. Protizákonné zveřejňování policejních a jiných 

odposlechů před jejich soudním projednáním významně zkracuje a ohrožuje práva 

nevinných občanů.“48 Skupina šéfredaktorů českých periodik vyzvala u příleţitosti 

Světového dne svobody tisku dopisem 5. května 2009 i premiéra Jana Fischera. 

Ţádali v něm, aby se nová Vláda ČR podílela na novelizaci zákona.  

Nad zákonem č. 52/2009Sb. se pozastavila i mezinárodní nevládní 

organizace Reportéři bez hranic. Ve své zprávě tato organizace uvedla, ţe jeho 

vinou došlo u nás k výraznému omezení svobody slova. „Ve své nynější podobě 

by tento zákon vážně podkopal právo informovat a být informován, vážně by 

podkopal ústavou zaručené právo šířit zprávy a informace,“ 49 Česká republika se 

v tomto ohledu propadla v ţebříčku z 16. místa aţ na 24. 50 

„Náhubkový“ zákon projednávali i poslanci na jednání Evropského 

parlamentu. Německý poslanec Alexander Alvaro ho označil za bezprecedentní 
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 Celý dopis šéfredaktorů viz Příloha č. 3. 

48
 Celý dopis viz Příloha č. 5.  

49
 Press freedom threatened by proposed phone tap amendment [online].  c2009. [cit 2011-04-16]. 
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 IDnes.cz.  Náhubkový zákon v Česku omezil svobodu slova, píše zpráva [online].  c2009. [cit 

2011-04-16]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/nahubkovy-zakon-v-cesku-omezil-

svobodu-slova-pise-zprava-pmj-/domaci.asp?c=A091020_155121_media_pei 
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omezování svobody projevu a tisku a Česká republika podle něj přijetím zákona 

porušila Úmluvu o Evropské unii.51 

Do kontroverzního zákona se vloţil také Mezinárodní tiskový institut. Jeho 

šéf David Dadge napsal ve zprávě, ţe je nezbytné, aby měli novináři moţnost ve 

veřejném zájmu svobodně informovat, a to i z policejních odposlechů. Institut 

českým zákonodárcům doporučil, aby ze sporného zákona vyškrtli pasáţ, která 

novinářům zveřejňování odposlechů zapovídá. Zmizet by podle něj měla  

i klauzule, podle které novinářům za porušení zákona hrozí vězením.52 

 

3.2 Vliv „náhubkového“ zákona na žurnalistickou praxi 

 Jak zákon č. 52/2009 Sb. ovlivnil práci novinářů tištěných i elektronických 

médií jsem zkoumala prostřednictvím dotazníku, který je součástí příloh. Byl 

koncipován tak, aby roztřídil respondenty do dvou skupin. V první skupině byli 

zachyceni ti novináři, kteří se s „náhubkovým“ zákonem setkávají v praxi 

pravidelně. Ve druhé skupině jsou ti, kteří se s tímto zákonem nesetkali, a přímo 

jejich práci neovlivňuje. 

 Oslovila jsem novináře jak tištěných, tak i elektronických médií. Konkrétně 

redaktory MF Dnes, Moravskoslezského deníku a Českého rozhlasu. Dotazník 

vyplnili všichni oslovení, tedy 30 respondentů.  

 Na první otázku, jestli zákon č. 52/2009 sb. ovlivnil jejich práci, odpovědělo 

22 ţurnalistů kladně. To, ţe existuje skupina respondentů, která odpověděla 

záporně, se dá odůvodnit tak, ţe se jedná o redaktory, kteří svou práci věnují 

kultuře, sportu a jiným tématům, kde se do kolize se zákonem většinou 

nedostávají. Grafický výstup je znázorněn na obrázku č. 3.1. 
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 IHNED.cz. Německý europoslanec interpeluje orgány EU kvůli "náhubkovému zákonu" [online].  
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Obrázek č. 3.1: Graf ovlivnění práce respondentů zákonem č. 52/2009 Sb. 

 

 Ti co odpověděli záporně v první otázce, přeskočili v  dotazníku k otázce 

číslo pět. Kladně odpovídající pokračovali druhou otázkou, ve které jsem 

zjišťovala, jak často ve své praxi na úskalí zákona naráţí. Většina respondentů, 

celkem deset, odpověděla, ţe jedenkrát za měsíc. Následovali ti, kteří na zákon 

naráţí kaţdý den (celkem 7). Celkem třikrát se ve výsledcích objevila odpověď 

jedenkrát za týden a dvakrát „Jiný údaj“. V tomto případě se jednalo o odpovědi 

„třikrát za kariéru“ a cca „dvakrát do roka.“ Celkové výsledky jsou znázorněny na 

následujícím obrázku č. 3.2. 
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Obrázek č. 3.2: Graf frekvence ovlivnění práce respondentů zákonem č. 52/2009 Sb. 

 

 V průzkumu jsem dále zjišťovala, jak moc ovlivňoval zákon práci redaktorů 

v bezprostřední době po jeho přijetí a jak moc ovlivňuje zákon jejich práci 

v současné době. Vybrat si respondenti mohli na stupnici od jedné do šesti, 

kde 1 = velmi málo, 6 = velmi významně. Výsledky potvrdily mou domněnku, 

kterou jsem vypozorovala ze své praxe a to, ţe se situace mezi ţurnalisty, za dva 

roky, kdy zákon platí, uklidnila. Zpočátku totiţ pracovali pod silným tlakem, za 

který mohla především obava z moţného trestu. Tento výsledek se dá vysvětlit 

tak, ţe přijetí zákona v mediálních institucích vzbudilo zezačátku paniku a strach  

z vysokých sankcí, které zahrnují aţ pěti milionovou pokutu a dokonce aţ pět let 

vězení. Novináři se tak museli řídit přísnými opatřeními a pokyny ze strany vedení. 

Od platnosti zákona ale nebyl takto tvrdě potrestán. Panika proto opadla a 

atmosféra se postupně zklidnila. Řada novinářů v současné době zákon uţ 

nepovaţuje za tak nebezpečný a obava z postihu se u nich postupem času 

vytratila. 
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 Situace po přijetí je téměř inverzní k situaci v současné době. Zatímco 

sedm respondentů odpovědělo, ţe jejich práci zákon ovlivnil po přijetí velmi 

významně, ţádný z nich neodpověděl, ţe by tomu tak bylo i v současné době. 

Naopak, devět odpovídajících zaškrtlo v dotazníku, ţe zákon jejich práci 

v současné době ovlivňuje jen velmi málo, zatímco nikdo z nich neodpověděl, ţe 

by tomu tak bylo bezprostředně po přijetí zákona.  

 Následující obrázek (obrázek č. 3.3) je grafickým spojením těchto otázek, 

tedy otázek číslo 3 a 4. 

 

 

 

Obrázek č. 3.3: Graf srovnání míry ovlivnění práce respondentů zákonem č. 52/2009 Sb. 
v bezprostřední době po jeho přijetí a v současné době 

 

 V dalším kroku, otázce číslo 5, pokračovali opět všichni respondenti, tedy i 

ti, kteří na první otázku odpověděli, ţe jejich práci zákon bezprostředně 

neovlivňuje. Zjišťovala jsem, jak je podle nich důleţité chránit identitu obětí 
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trestných činů. Podle 18 z 30 dotázaných je ochrana identity velice důleţitá, ale 

měla by být omezena v případě veřejně činných osob.  
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Obrázek č. 3.4. : Graf srovnání názorů na ochranu identity obětí trestných činů 

 

 Na poslední otázku odpověděli respondenti se 100% shodou. Sankce, které 

novinářům za porušení zákona jsou podle všech dotázaných příliš vysoké. 

Novináři se právě kvůli vysokým sankcím totiţ často cítí pod tlakem. Pokud někdo 

poruší zákaz zveřejňování osobních údajů, hrozí mu pokuta aţ jeden milion korun. 

Pokud poruší tento zákaz a zveřejní údaje tiskem, rozhlasem, televizí, filmem či 

počítačovou sítí, pokuta můţe být aţ pět milionů korun. Pokud novinář informace 

dále šíří, zpřístupní, dále zpracovává, v takovém případě hrozí trest odnětí 

svobody aţ na pět let.  
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Obrázek č. 3.5: Graf srovnání názorů na sankce pro novináře za porušení zákona 

 

 

3.3 Vliv „náhubkového“ zákona na mediální kauzy  

 

 Zákaz zveřejňování informací z odposlechů 

Kauzy, na kterých pracují investigativní novináři, vţdy vyvolávají velkou 

reakci od diváků, politiků i státních úřadů. Týkají se většinou veřejných činitelů, a 

to především politiků na celostátní i krajské úrovni.  

 Často se jedná o případy, kde jsou ve hře velké finanční částky. Ne vţdy to 

jsou ale peníze, jde také o moc či o veřejné zakázky. Obecně se jedná o kauzy, 

jejichţ zveřejnění je ve veřejném zájmu. Následující kauzy by po dubnu 2009 

známé nebyly. 

 Velmi známou kauzou je případ korupce v českém fotbale, pro kterou se 

v českých médiích vţil název „kapříková aféra“. Lidé si kauzy zapamatovali právě 
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díky nejznámějšímu výroku z odposlechů „Kapříci připluli?“ Rozhovory fotbalových 

bossů Horníka a Brabce, kteří manipulovali výsledky zápasů, patří mezi 

nejznámější zveřejněné policejním odposlechy. Na základě obsahu 

zaznamenaných telefonních rozhovorů bylo zahájeno trestní stíhání a tyto 

záznamy tvořily zásadní a jediný důkaz.  Kauza začala uţ v roce 2004, a to 

zatčením a obviněním prvních dvou vrcholných činitelů českého fotbalu a stala se 

největší aférou v českém fotbale v historii, ve které šlo o ovlivňování výsledků 

zápasů a protizákonné taktiky. Mladá Fronta Dnes zveřejňovala přímo části 

odposlechů, které se týkají probíhajícího trestního řízení a je zcela zřejmé kdo 

komu co říká.   

 Podle dnešní právní úpravy by nebylo moţné přepisy odposlechů, bez toho 

aniţ by je zveřejnily orgány činné v trestním řízení, či by k tomu dali aktéři souhlas, 

zveřejnit.  

 V září roku 2008 Mladá Fronta Dnes zveřejnila policejní odposlechy z roku 

2000. Ivan Langer, tehdejší místopředseda poslanecké sněmovny, později ministr 

vnitra v nich vystupuje jako „Íčko“. Šlo o rozhovory mezi podnikatelem Luďkem 

Sekyrou a Františkem Mrázkem, který byl později zavraţděn. Langer měl Sekyrovi 

pomoci získat úvěr u IPB ve výši 1,5 miliardy korun. Mladá fronta Dnes otiskla 20. 

září 2008 přepisy telefonních hovorů: Mrázek: "Mě už ta sranda stála přes sedm 

milionů (a úvěr nikde)." Šafranko: "A říkal jsi Sekyrovi, aby zavolal Íčka 

(Langera)?" Mrázek: "Už s ním mluvil. Íčko je z toho skleslý."53 

Česká televize informaci ještě v ten den převzala: „Zavražděný boss pražského 

podsvětí František Mrázek údajně využíval taky současného ministra vnitra Ivana 

Langera. Důkazem mají být 8 let staré přepisy policejních odposlechů. Mrázek 

podle nich usiloval o to, aby podnikatel Luděk Sekyra získal největší stavební 

firmu v zemi, IPS, a taky úvěr u Investiční a poštovní banky. Z dokumentů rovněž 

vyplývá, že tehdejší místopředseda sněmovny Langer lobboval za jejich zájmy. 

Ten ale vědomou spolupráci odmítá.“54 
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 IDnes.cz.  Za Sekyrovu firmu napojenou na kmotra Mrázka lobboval i Langer [online].  c2008. [cit 

2011-04-16]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/za-sekyrovu-firmu-napojenou-na-kmotra-

mrazka-lobboval-i-langer-p7h-/domaci.asp?c=A080919_222107_domaci_zra  
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 Po prvním dubnu 2009 by se kauza nesměla v médiích objevit, protoţe 

odposlechy nebyly pouţity před soudem  

 Dalším příkladem kauzy, kde sehrálo roli zveřejnění policejních odposlechů, 

byla kauza vytunelovaného H-Systému podnikatele Petra Smetky. Záznamy 

zveřejnila advokátka poškozených klientů Hana Marvanová v roce 2001. 

Podnikatelé se na nich přes politiky snaţili ovlivňovat trestní stíhání a nejlépe ho 

zcela zastavit. Zveřejnění přispělo k tomu, ţe byli pachatelé postaveni před soud a 

odsouzeni – včetně toho hlavního, Petra Smetky. K odhalení případu přispěly 

zveřejněné odposlechy i v kauze policistů z Vratimova. Deseti bývalým policistům 

z Vratimova potvrdil definitivní tresty loni v listopadu Krajský soud v Ostravě. Jde o 

jeden z největších prokázaných případů policejní korupce. Deset policistů 

vymáhalo mnohatisícové úplatky od řidičů, peníze si potom nechávali pro sebe. 

Šlo o rozsáhlý a dobře organizovaný případ odhalený v roce 2007. 

 

 Zákaz zveřejňování osobních údajů obětí trestných činů 

Nový zákon má střeţit identitu obětí váţných trestných činů před 

neţádoucí medializací. Policie o obětech nemůţe sdělit ţádná fakta a média 

nesmějí zveřejnit informace, které by vedly k jejich identifikaci a to ani na 

základě informací z jiného zdroje. Kromě toho policie jiţ nebude smět zveřejnit 

jméno člověka, kterého podezírá z trestného činu, a to aţ do soudního procesu. 

Nicméně pokud se média jméno dozvědí jinak, budou sice moci identitu 

podezřelého zveřejnit, policie jim ji však nepotvrdí.  

 S případy, kdy se novináři snaţí dostat souhlas se zveřejněním údajů od 

příbuzných obětí nebo jich samotných se novináři setkávají téměř denně a 

v tomto směru ovlivňuje novináře při jejich kaţdodenní práci asi nejvíce. Jak uţ 

jsem uvedla v předchozím textu, ochrana obětí, jejich důstojnosti a cti je 

v kaţdé demokratické společnosti velmi důleţitá. Kvůli některým novým 

paragrafům přijatým v „náhubkovém“ zákoně ale vznikly a vznikají paradoxní 

situace. Novináři nesmějí informovat o obětech některých trestných činů, ať uţ 

je jimi kdokoliv. 

 Prvním oříškem pro novináře po zavedení „náhubkového“ zákona byl 

dubnový útok na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku. Protoţe se útok 

odehrál aţ po prvním dubnu 2009, média jméno napadené rodiny a totoţnost 
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malého děvčátka nesměla zveřejňovat. V prvních reportáţích tedy uvedeno 

nebylo. Deset dnů od začátku kauzy ale média začala zveřejňovat také křestní 

jméno Natálky, protoţe k tomu novinářům udělila oficiální souhlas její matka.  

Média nesměla prozradit jméno malé holčičky, která bojovala o ţivot, 

bez jejího písemného souhlasu nebo souhlasu zákonného zástupce. Totéţ 

platilo o dívčiných rodičích, přestoţe se nevědělo, kde budou bydlet.  

Absurdní situaci přineslo vyšetřování zmizení Anny Janatkové v praţské 

Tróji. Ačkoli její jméno a tvář se staly notoricky známé, podle zákona by neměly 

být zveřejňovány po potvrzení, ţe zemřela jako oběť trestného činu. V médiích 

to vyvolalo značné rozpaky. Například šéfredaktor Českého rozhlasu 1 Petr 

Souček poslal všem redaktorům: „Jak jistě víte, ze zákona nesmíme zveřejnit 

jakoukoliv informaci, kterou bychom umožnili identifikaci dětské oběti trestného 

činu. Je jasné, že v případě Aničky Janatkové se budeme pohybovat na hraně 

onoho zákona, a proto prosím, abyste zprávy, které se objeví v souvislosti  

s novým vývojem v této kauze, nepouštěli do vysílání BEZ KONZULTACE se 

mnou nebo Tomášem Pancířem. Chráníte tím také sami sebe, trestně stíhán 

může být i ten, kdo bude zprávu, která by zákon porušila, interpretovat ve 

vysílání, popř. ji napíše“ 

Některá média uţ pod hrozbou sankcí pro jistotu jméno dívky přestala 

uvádět. Například Blesk v článku o výsledcích pátrání jméno neuvedl. Článek 

má titulek: „Nejsmutnější konec případu dívky, jejíţ jméno znáte“. 

Servery idnes.cz a tyden.cz zveřejňovaly pouze křestní jméno, 

aktualne.cz uvedlo pouze iniciály a i server denik.cz se jménu vyhnul úplně. 

Nakonec přišel ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil s názorem, ţe v tomto 

případě není zveřejnění plného jména v rozporu s tímto zákonem. 

Paradox se ukázal i u pachatele činu, známého jako Otakara T. Jak 

známo z médií, zatím jediný muţ obviněný z případu Anička je mrtev. V 

okamţiku, kdy byl nalezen, se však rozběhlo další kolo právní absurdity 

„náhubkového“ zákona. V době, kdy se nevědělo, zda spáchal sebevraţdu, 

nebo byl obětí vraţdy, nebylo moţné opět zveřejňovat jeho plné, byť veřejnosti 

jiţ známé jméno. 
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Po 1. dubnu 2009 by se například čtenáři, posluchači a diváci 

nedozvěděli, koho zavraţdil Bohumír Ďuričko, který v říjnu 2008 zastřelil 

Václava Kočku ml. na oslavě po křtu knihy předsedy ČSSD Jiřího Paroubka.  

 Pro média šlo o zajímavou kauzu, a to hlavně kvůli spojení s politikou, 

pochybnými obchody Kočkových i Ďurička a také spojitosti s tzv. Kubiceho 

zprávou o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. „Náhubkový“ 

zákon ale na oběti trestných činů, jako je vraţda, pohlíţí stejně jako na 

mladistvé a média nesmějí jejich jména zveřejňovat.  

 Reportáţ v Českém rozhlasu 1 začínala takto:  

Václav Kočka mladší byl ve čtvrtek večer zastřelen 

Podnikatel a přítel šéfa sociální demokracie Jiřího Paroubka, Bohumír Ďuričko, 

zastřelil ve čtvrtek večer syna provozovatele praţské Matějské pouti Václava 

Kočku mladšího. Incident, ve který vyústila vzájemná hádka, se odehrál po křtu 

Paroubkovy knihy Česko, Evropa a svět očima sociálního demokrata v praţské 

restauraci Monarch. Václav Kočka mladší byl podle dostupných informací 

zasaţen krátce po 23. hodině třemi ranami z pistole.   

 Pokud by se ale stejná událost stala aţ po přijetí zákona č. 52/2009 Sb. 

po 1. dubnu 2009, sestavování takové zprávy by se stalo mnohem obtíţnější a 

vypadat by mohla takto:  

Známý praţský podnikatel byl ve čtvrtek večer zastřelen 

Podnikatel a přítel šéfa sociální demokracie Jiřího Paroubka, Bohumír Ďuričko, 

zastřelil ve čtvrtek večer podnikatele. Incident, ve který vyústila vzájemná 

hádka, se odehrál po křtu Paroubkovy knihy Česko, Evropa a svět očima 

sociálního demokrata v praţské restauraci Monarch. 

 Text by tedy muset být beze jména oběti, nebo dalších podrobností 

například o Matějské pouti. Tím uţ ale informace dostává jiný rozměr, protoţe v 

tomto případu jsou pro média nejzajímavější právě vedlejší souvislosti - s kým 

se úzce stýká vrcholný český politik.  

 



 48 

4  „Náhubkový“ zákon a jeho přímý vliv na ekonomická opatření 

mediálních institucí 

 
 „Náhubkový“ zákon se více či méně dotkl všech mediálních institucí 

v České republice. Jako příklad jsem si zvolila Český rozhlas. Nastíním právní 

rámec ČRo jako veřejnoprávního média a zabývat se budu i jeho hospodařením. 

Nakonec vytvořím modelovou situaci, ovšem na základě reálných ekonomických 

čísel, jak by částka 5 milionů korun, tedy nejvyšší moţná sankce za porušení 

tohoto zákona, ovlivnila hospodářský výsledek ČRo v roce 2009, tedy v roce, kdy 

zákon vstoupil v platnost a z kterého roku je dostupná poslední výroční zpráva této 

instituce.  

 

4.1 Právní zakotvení Českého rozhlasu 

 Zákon č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase platil v téměř 

nezměněné podobě aţ do 31. prosince 1992, kdy byl zrušen zákonem 

Federálního shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky ze dne  

2. prosince 1992 č. 597/1992 Sb., o zrušení Československého rozhlasu, 

Československé televize a Československého tiskové kanceláře. Koncem roku 

1991 přijalo Federální shromáţdění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. V § 3 vymezil smíšený systém rozhlasového a 

televizního vysílání, kdy vedle sebe existují „provozovatelé ze zákona“ (média 

veřejné sluţby) a „drţitelé licence“ (soukromá elektronická média).55  

 Český rozhlas je zřízen v roce 1991 zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém 

rozhlasu s účinností od 1. ledna 1992. Český rozhlas je právnickou osobou. Od 

státu je majetkově oddělen, hospodaří s vlastním majetkem. Jakoţto médiu 

veřejné sluţby vyplývají Českému rozhlasu speciální práva povinnosti. „Mezi 

hlavní povinnosti patří poskytování služby veřejnosti tvorbou a šířením 

rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových 

služebna celém území České republiky a do zahraničí.“56 Český rozhlas poskytuje 

sluţbu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území 
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České republiky a do zahraničí. Tuto sluţbu označujeme jako veřejnou sluţbu 

v oblasti rozhlasového vysílání. (Rozehnal, 2004)  

 Hlavními úkoly veřejné sluţby jsou zejména poskytování objektivních, 

ověřených, ve svém celku vyváţených a všestranných informací pro svobodné 

vytváření názorů. Vytváření a šíření programů a poskytování vyváţené nabídky 

pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboţenské 

víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, aby tyto pořady 

odráţely rozmanitost politických náboţenských, filozofických, uměleckých směrů a 

to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci. Mezi další úkoly ČRo patří 

například pořizování záznamů pomocí dostupných technologií, nákup licencí  

k uţití záznamů děl od zahraničních a tuzemských nositelů práv. Český rozhlas 

má ze zákona povinnost vytvářet a udrţovat audiovizuální archivní fondy, 

podporovat českou rozhlasovou tvorbu a poskytovat celoplošný rozhlasový 

program, jehoţ vysílání můţe přijímat alespoň 95% obyvatel. 

 Postavení této instituce zakotvuje také zákon č. 231/ 2001 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Způsob financování určuje 

zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Měsíční poplatek 

za příjem rozhlasového signálu činí pro domácnost 45 korun.  

 

 Český rozhlas má dle § 10 tři zdroje příjmů: 

• rozhlasové poplatky 

• příjem z vlastní podnikatelské činnosti 

• příjmy ze státního rozpočtu pro vysílání Českého rozhlasu do 

zahraničí. 

 V roce 2004 tvořily příjmy z rozhlasových poplatků 82,5%. V roce 2005 

tvořily 85,5% z celkových příjmů. V roce 2006 představovaly koncesionářské 

poplatky příjmů instituce 87,2% příjmů, 87,8 % v roce 2007, v roce 2008 to bylo 

87,1%  a 88.8% v roce 2009. 57 
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Obrázek č. 4.1: Graf podílu příjmů z koncesionářských poplatků na celkových příjmech 
Českého rozhlasu za léta 2004-2009 

 

 

 Páteří organizační struktury jsou celoplošné stanice a regionální studia.  

Z ekonomického hlediska mají zcela rovnocenné postavení. V roce 2009 

provozoval Český rozhlas analogově čtyři celoplošné programy, rozhlasové 

programy regionálních stanic a dále rozhlasové vysílání do zahraničí. Celodenní 

vysílání celoplošných stanic ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Praha a ČRo 3 Vltava je 

doplněno časově omezeným vysíláním ČRo 6. Regionální vysílání realizují 

samostatná studia v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, 

Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem. V Praze vedle sebe 

působí studio metropolitního vysílání a studio pro Střední Čechy. Vysílání v 

Karlovarském, Zlínském a Libereckém kraji je provozováno jako odpojované z 

mateřských studií Plzeň, Brno a Sever.  

 V hodnoceném roce byly provozovány čtyři digitální stanice. Jedná se o 

publicistickou stanici Česko, hudební stanici D-Dur zaměřenou zejména na 
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klasickou hudbu a populárně vzdělávací stanici Leonardo. Samostatně vysílalo 

studio pro mladé Radio Wave. 

 Programové divize jsou zastřešeny dvěma divizemi vedení Českého 

rozhlasu, úsekem generálního ředitele po stránce organizační a úsekem ředitele 

programu z hlediska programové náplně. Struktura je doplněna útvary, které se 

prolínají programovými sloţkami, jakými jsou Archivní a programové fondy a divize 

Internet. Do kategorie typických útvarů sluţeb patří úsek techniky, správní úsek a 

úsek strategického rozvoje.58 

 

4.2 Hospodaření Českého rozhlasu  

 Ekonomické řízení Českého rozhlasu vychází z legislativních norem 

platných v hodnoceném období, především ze zákonů č. 484/1991 Sb. o Českém 

rozhlasu, č. 563 /1991 Sb. o účetnictví, č.586/1992 Sb. o daních z příjmů,  

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, č. 262/2006 Sb., zákoník práce a 

dalších.  

 V roce 2008 Český rozhlas pracoval s rozpočtem nákladů ve výši 2 108,3 

mil. Kč a plánoval výnosy v objemu 2 197,7 mil. Kč. Předpokládaný výsledek 

hospodaření v podobě zisku po zdanění ve výši 60,9 mil. Kč byl překročen o 65,4 

mil. Kč a dosáhl tak výše 126,3 mil. Kč. Zvýšená pozornost byla věnována vyšší 

výtěţnosti poplatníků rozhlasového poplatku. V oblasti investičních výdajů se 

soustředila instituce na rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu a v 

oblasti technologií byla v popředí digitalizace.  

 V roce 2009 Český rozhlas hospodařil s nákladovým rozpočtem ve výši 2 

187,3 mil. Kč a plánoval dosaţení výnosů v objemu 2 239,1 mil. Kč. Rozpočtovaný 

výsledek hospodaření v podobě zisku před zdaněním ve výši 51,8 mil. Kč byl 

překročen o pouhé 2,0 mil. Kč a dosáhl tak výše 53,8 mil. Kč. Daňový základ činil 

84 miliónů korun. 

 Na výši hodnoty dlouhodobého majetku Českého rozhlasu má zásadní vliv 

investiční činnost. Pořízení nové budovy Římská 15 se jiţ v roce 2008 promítlo do 

růstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 126,3 miliónů Kč. V roce 2009 

pak především v důsledku zařazení administrativní části rekonstruované budovy v 
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ulici Vinohradská 12 vzrostla hodnota dlouhodobého majetku o dalších 268,1 mil. 

Ostatní investiční akce pokrývaly potřeby nových technologií, především pro 

programovou oblast to byla obnova odbavovacího systému DALET. Zajištěna byla 

i údrţba a rozvoj všech budov Českého rozhlasu. Struktura financování Českého 

rozhlasu v roce 2009 se nijak zásadně nezměnila oproti předchozím rokům. 

Zachováno zůstalo kombinované financování příjmy z rozhlasových poplatků 

doplněné o výnosy z ostatních zákonem povolených obchodních činností. Hlavní 

sloţkou byly tradičně výnosy z rozhlasových poplatků, které tvořily ve skutečnosti 

88,8%  z celkových příjmů, coţ je o 1,6% více neţ bylo v roce předchozím.59 

 Český rozhlas jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost 

s vlastními majetkem a svými finančními zdroji a zodpovídá za účelné a 

hospodárné vyuţívání svých finančních zdrojů a majetku. Zda jsou zdroje a 

majetek účelně a hospodárně vyuţívány podle schváleného rozpočtu v souladu s 

právními předpisy a s poţadavky práva Evropských společenství sleduje Dozorčí 

komise - poradní orgán Rady ČRo. Rada pak schvaluje rozpočet, přehled 

pohledávek a závazků a účetní závěrku.  

 Úkolem dozorčí komise je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně 

vyuţívány finanční prostředky a majetek veřejnoprávního média. Komise 

upozorňuje Radu na nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění. Členové 

dozorčí komise v rámci výkonu své funkce mohou nahlíţet do všech písemností, 

účetních dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat a mohou 

poţadovat i písemná vysvětlení od zaměstnanců včetně kopií dokumentů. Jsou 

vázáni povinností mlčenlivosti, které je můţe zbavit pouze předseda Rady. Komise 

se schází, poţádají-li o to alespoň dva její členové, nejméně však jednou 

v kaţdém kalendářním měsíci. Jednání jsou neveřejná. Komise schvaluje vlastní 

jednací řád, volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Celkem pět členů 

komise volí a odvolává Rada. Členství je veřejnou funkcí, výši odměn stanoví 

Rada. Funkční období jsou dva roky s moţným jedním opětovným zvolením. Za 

kaţdé kalendářní čtvrtletí podává komise Radě písemnou zprávu o své činnosti, 

jednou ročně pak rozbor hospodaření veřejnoprávního média jako podklad pro 

Výroční zprávu o hospodaření ČRo.  
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 Rada Českého rozhlasu kaţdý rok do 31. srpna předkládá Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR výroční zprávu o hospodaření ČRo v uplynulém roce. 

Dokument obsahuje podrobný rozbor ekonomiky, přehled o peněţních tocích, 

přehled pohledávek, mzdovou a honorářovou analýzu, a také nezávislou 

auditorskou zprávu. Klíčovými ukazateli jsou zejména celkové náklady a výnosy, 

objem vybraných rozhlasových poplatků a jejich podíl na celkových výnosech. 

 Zprávu po doručení do sněmovny projednává stálá komise pro sdělovací 

prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, školství a kulturu. O schválení nebo 

zamítnutí zprávy se pak hlasuje v rámci schůze sněmovny. 

 

4.3 Dopady nejvyšší sankce na hospodaření Českého rozhlasu 

 Na základě výše uvedených dat jsem vypracovala modelový příklad toho, 

jaký vliv by měla případná nejvyšší moţná sankce, kterou je moţno udělit – tedy 5 

milionů korun – na hospodaření Českého rozhlasu. Na následujících dvou 

tabulkách jsou uvedeny výsledkové hodnoty za rok 2009, kdy první ukazuje 

skutečnost a druhá stav po vyměření pokuty. Posuzovány jsou schválené 

definitivní plánované ukazatele vůči skutečně dosaţeným výsledkům.  

 Pro rok 2009 byl stanoven zisk v úrovni 51,8 mil. Kč před zdaněním 

s plánem daně z příjmů ve výši 7,1 mil. Kč. Plánovaný zisk po zdanění by tedy byl 

ve výši 44,7 mil. Kč. Skutečně byl dosaţen zisk ve výši 53,8 mil. Kč před 

zdaněním, coţ je o více jak 2 miliony korun více neţ činil plán. Daňový základ 

přitom činil 84 miliónů korun. Vzhledem k jinému členění nákladových poloţek byla 

daň z příjmů právnických osob vyšší (16,8 mil. Kč, tj. o 9,7 mil. Kč vyšší) a zisk po 

zdanění ve výši 37 mil. Kč byl o 7,7 mil. Kč niţší neţ plánovaná hodnota. 

 Členění rozpočtu za rok 2009 na základní ukazatele je uvedeno 

v následující tabulce. Posuzovány jsou schválené definitivní plánované ukazatele 

vůči skutečně dosaţeným výsledkům. 
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Tabulka č. 4.1: Přehled nákladů, výnosů a zisku Českého rozhlasu v roce 2009 

 

 Pětimilionová pokuta by se promítla v celkovém objemu nákladů, které by 

se tím zvýšily – o tuto částku by se potom sníţil zisk před zdaněním, protoţe 

celkové výnosy by zůstaly stejné. Z výsledků v tabulkách, je patrné, ţe by se 

celkový čistý zisk sníţil z 37 milionů korun na 31 milionů. Zvýšil by se totiţ základ 

daně a to z 84 na 89 miliónů korun, pokuty totiţ patří mezi tzv. nezdanitelné 

poloţky. Daň z příjmu, jejíţ sazba byla v roce 2009 20%, by tak místo 16, 8 mil. 

činila 17, 8 mil. Zisk by byl tedy nakonec o 6 milionů niţší. Výše uvedená čísla 

jsou přehledně uspořádána v následující tabulce. 

Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč.  Plán Skutečnost Rozdíl 

Objem nákladů celkem 2 187,3 2 183,6 -3,7 

 ostatní provozní náklady + sluţby 912,5 917,7 5,2 

 náklady na lidskou práci 892,5 888,3 -4,2 

     z toho limit mzdových prostředků vč. poj. 761,9 762,0   0,1 

     z toho honoráře 130,6 126,3 -4,3 

 účelové poloţky celkem: 382,3 377,6 -4,7 

     z toho odpisy    83,3   81,9 -1,4 

                vysílače 295,7 294,1 -1,6 

                opravy nad 50 tis. Kč     3,3     1,6 -1,7 

Objem výnosů celkem 2 239,1 2 237,4 -1,7 

     výnosy z rozhlasových poplatků 1 975,9 1 987,5 11,6 

     ostatní výnosy 263,2 249,9 -13,3 

+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním 51,8 53,8 2,0 

     Daň z příjmu 7,1 16,8 9,7 

 + ZISK  / -  ZTRÁTA po zdanění 44,7 37,0 -7,7 
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Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč.  Plán Skutečnost Rozdíl 

Objem nákladů celkem 2 187,3 2 188,6 1,3 

 ostatní provozní náklady + sluţby 912,5 917,7 5,2 

 náklady na lidskou práci 892,5 893,3 0,8 

     z toho limit mzdových prostředků vč. poj. 761,9 762,0   0,1 

     z toho honoráře 130,6 126,3 -4,3 

     z toho pokuty 0 5 -5 

 účelové poloţky celkem: 382,3 377,6 -4,7 

     z toho odpisy    83,3   81,9 -1,4 

                vysílače 295,7 294,1 -1,6 

                opravy nad 50 tis. Kč     3,3     1,6 -1,7 

Objem výnosů celkem 2 239,1 2 237,4 -1,7 

     výnosy z rozhlasových poplatků 1 975,9 1 987,5 11,6 

     ostatní výnosy 263,2 249,9 -13,3 

+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním 51,8 48,8 -3,0 

     Daň z příjmu 7,1 17,8 10,7 

 + ZISK  / -  ZTRÁTA po zdanění 44,7 31 -13,7 

 

Tabulka č. 4.2: Přehled nákladů, výnosů a zisku Českého rozhlasu v roce 2009 po udělení 
sankce 5 miliónů korun 

 

 

 Na následujícím obrázku (obr. č. 4.2) jsou graficky znázorněny zisky a 

ztráty Českého rozhlasu v období mezi lety 1998 a 2009. Červenou barvou je 

zvýrazněna křivka skutečného zisku a modrou barvou křivka zisku poníţeného o 

případnou pokutu ve výši pět milionů korun, která byla hypoteticky udělena 

instituci v roce 2009. Jak jiţ bylo popsáno výše, po případné sankci by zisk 

veřejnoprávního média klesl o šest milionů, tzn. o 16% oproti skutečnosti.  

 Vzhledem k tomu, ţe médium hospodaří s rozpočtem vyšším neţ 2 miliardy 

korun a případná sankce by tak mohla tvořit pouze 0, 0023 % jeho celkových 
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ročních nákladů, případná pokuta by subjektu nezpůsobila nijak velké problémy a 

nemohla by ohrozit jeho chod. 60 

 

 

Obrázek č. 4.2: Graf vývoje zisků a ztrát v letech 1998 až 2009 
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Závěr  

 Tato diplomová práce se zabývá zákonem č. 52/2009 Sb., který začal platit 

v České republice 1. dubna 2009. Podle některých novinářů a politiků omezuje 

svobodu slova v České republice. Vlnu bouří způsobily i sankce, které novinářům 

za jeho porušení hrozí.  

  V první kapitole jsem vymezila základní pojmy a zabývala jsem se 

problematikou veřejného zájmu, právního ukotvení ochrany osobnosti i svobody 

slova. Dále jsem popsala problematiku střetu těchto dvou práv. Podle mého 

názoru je ochrana osobnosti jedním z nejdůleţitějších principů demokracie. Je 

nezbytné, aby média s osobními údaji zacházela citlivě, a je pravda, ţe se tak 

někdy neděje. Analyzovala jsem proto zákon č. 52/2009 Sb. a věnovala jsem se i 

obdobným mediálním zákonům v zahraničí a problematice vlastnictví médií. Mít 

moc zahrnuje i mít moc nad médii. Ten, kdo chce ovládat svět, potřebuje 

v moderní společnosti média. V práci docházím k závěru, ţe také „náhubkový“ 

zákon je výsledkem snahy o kontrolu médií. Došla jsem k tomu, ţe zákon má 

mnoho nedostatků. Vůbec nepracuje s pojmem veřejný zájem. V praxi tak můţe 

docházet k paradoxním situacím, kdy novinář nesmí zveřejnit jméno veřejně 

činných osob v případě, ţe se stane obětí trestného činu. I v případě zákazu 

zveřejňování odposlechů bych médiím nezakazovala publikovat takto získané 

informace, pokud by jejich zveřejnění bylo v souladu se zájmem veřejnosti. 

 Ve druhé části jsem analyzovala, jakým způsobem „náhubkový“ 

zákon ovlivnil práci ţurnalistů. Za tímto účelem jsem vypracovala dotazník, který 

jsem poslala 30 respondentům, mezi kterými byli redaktoři tištěných i 

elektronických médií. Cílem bylo vyhodnotit, do jaké míry zákon ovlivňuje práci 

ţurnalistů. Z výsledků průzkumu vyplynulo, ţe zákon přímo ovlivnil 73% 

oslovených redaktorů. Zajímavým poznatkem je, ţe těsně po přijetí zákon 

ovlivňoval práci redaktorů daleko více neţ v současné době. Tento výsledek se dá 

vysvětlit tak, ţe přijetí zákona v mediálních institucích vzbudilo zezačátku paniku a 

strach z vysokých sankcí, které zahrnují aţ pěti milionovou pokutu a dokonce aţ 

pět let vězení. Novináři se tak museli řídit přísnými opatřeními a pokyny ze strany 

vedení. Od platnosti zákona byl tento jiţ několikrát porušen, nikdo ale nebyl takto 

tvrdě potrestán. Panika proto opadla a atmosféra se postupně uklidnila. Novináři 

ale na zákon i přes to poměrně často naráţejí. Podle výsledků dotazníku se s ním 
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třetina z nich setkává jedenkrát za měsíc. Necelá čtvrtina řeší úskalí zákona do 

konce kaţdý den. 

 Třetí část mé práce věnuji právnímu zakotvení Českého rozhlasu  

a jeho hospodaření. A právě na příkladu Českého rozhlasu ukazuji, jak by nejvyšší 

moţná sankce, 5 miliónů korun, ovlivnila hospodaření této mediální instituce. 

Český rozhlas v roce 2009 vykázal zisk 37 miliónů korun. Pokud by ale soud udělil 

této instituci pokutu ve výši 5 miliónů korun, zisk by se sníţil o celých  

6 milionů. Pokuty totiţ patří mezi nezdanitelné poloţky a zvýšil by se tak daňový 

základ. Daň z příjmů by nečinila 16, 8 miliónů, ale 17,8 miliónů korun. Zisk by tak 

byl 31 miliónů korun. Vzhledem k tomu, ţe ČRo hospodaří s rozpočtem vyšším 

neţ 2 miliardy korun a případná sankce by tak mohla tvořit pouze  

0,0023 % jeho celkových ročních nákladů, případná pokuta by instituci 

nezpůsobila velké problémy a nemohla by ohrozit jeho chod. Dá se ale 

přepokládat, ţe opačně by tomu bylo v případě menších mediálních institucí 

s daleko niţším rozpočtem. 
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http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/
http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/
http://www.skaloud.net/clanky/novela-trestniho-radu-zakaz-zverejnovani-odposlechu-omezeni-svobody-slova-nebo-zbytecne-obavy-13-2-2008/
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Právní předpisy a normy 

 

Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Judikatura 

 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, publikován 

pod. č. N 23/5 SbNU 193 

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 2. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. 7 Tz 204/99. 

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 435/01. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. 7 Tz 204/99. 
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Seznam zkratek 

 

ČR:   Česká Republika 

ČT:  Česká televize 

ČRo:   Český rozhlas 

MF Dnes: Mladá Fronta Dnes 

ODS:   Občanská demokratická strana 

Sb.:   Sbírky 

Zn.:  Značky
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