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Příloha č. 1 

Zákon ze dne 5. února 2009, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 

Nově přidaný § 8b: 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných sdělovacích 

prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a bydliště poškozeného 

uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě 

poškozeného a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o 

dalších omezeních spojených se zveřejněním pravomocného odsuzujícího 

rozsudku za účelem přiměřené ochrany zájmů takového poškozeného. 

(4) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 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, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li 

použity jako důkaz v řízení před soudem.“. (Sbírka zákonů ČR 2009: 706-707).  

 

Nově přidaný § 8c: 

Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nikdo nesmí bez 

souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či 

provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 nebo 
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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, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako 

důkaz v řízení před soudem.“. 

 

Změna trestního zákona 

§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo 

si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v 

souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo 

oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší právním předpisem 

stanovenou povinnost mlčenlivosti tím, že sdělí nebo zpřístupní osobní údaje o 

jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a 

způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se 

osobní údaje týkají. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo 

peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí 

nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 

1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo 

funkce.“ 

 

Změna zákona o ochraně osobních údajů 

§ 45a 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním 

předpisem. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
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(3) Za správní delikt podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, 

televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.“ 61 

 

 

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky 

 

 

                                            
61

 Sbírka zákonů [online]. c2009. [cit 2011-04-10]. Dostupné na WWW: 

www.mvcr.cz/soubor/sb018-09-pdf.aspx 
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Příloha č. 2 

 

Vážený pane předsedo, vážení pánové, 

obracíme se na Vás ve věci návrhu zákona schváleného Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky dne 31. 10. 2008, kterým má dojít k 

novelizaci zejména trestního řádu a trestního zákona. 

Předmětná novela mimo jiné zcela zakazuje zveřejňování jakýchkoliv údajů 

z policejních odposlechů a také zveřejnění informace o tom, že odposlechy byly 

prováděny. Případné zveřejnění takové informace je pak široce sankcionováno, 

mimo jiné i trestním postihem. 

Přitom výše uvedené zákazy byly do novely doplněny na poslední chvíli v 

rámci pozměňovacího návrhu, aniž byly předmětem jakékoliv debaty. 

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 jakékoliv diskuse se 

zástupci odborné veřejnosti (médií, Syndikátu novinářů, Unie vydavatelů apod.). 

Domníváme se přitom, že přijetí takto široce koncipovaného zákazu zveřejňování 

informací získaných v rámci odposlechů není nijak odůvodněno. 

Pokud snad motivem změny zákona byla snaha ochránit fyzické osoby před 

zveřejňováním informací získaných z odposlechů tam, kde zveřejnění takových 

informací nebylo ve veřejném zájmu, musíme poukázat na to, že takové jednání je 

českým právem zakázáno již podle současné právní úpravy. 

Bohužel jak doba přijetí této novely, tak způsob, jakým byla navržena, 

vyvolávají domněnku, že jde o pokus znemožnit médiím odkrývat závažné případy 

korupce a dalšího společensky závažného chování veřejně činných osob včetně 

politiků. 

Takový přístup našich zákonodárců by však byl z hlediska dalšího vývoje v 

naší zemi nanejvýš nebezpečný, neboť by zásadním způsobem zasahoval do 

základních práv a svobod (zejména svobody projevu a práva svobodně šířit 
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informace) garantovaných jak ústavním pořádkem České republiky, tak 

mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. 

Rádi bychom Vás proto požádali, abyste přezkoumali tento návrh zákona a 

zvážili, zda je takto široce koncipovaný zákaz slučitelný s demokratickým státním 

zřízením naší republiky. Signatáři tohoto dopisu jsou přesvědčeni, že tomu tak 

bohužel není. Zároveň si Vám tímto dovolujeme nabídnout možnost společného 

setkání senátorů se zástupci našich médií, na němž by bylo možné celou 

problematiku podrobně a odpovědně prodiskutovat. V této souvislosti 

zdůrazňujeme, že média, jež máme tu čest zastupovat, jsou plně připravena 

podílet se na veřejné diskusi na téma, zda by nemělo dojít k jistému omezení v 

možnosti zveřejňovat informace získané z odposlechů, a plně připravena 

odůvodnitelná omezení v tomto směru (ať již formou samoregulace či – v případě, 

že se samoregulace ukáže neúčinnou – státního zásahu) snášet a aktivně 

prosazovat. Nepovažujeme však za ideální takto široce koncipované omezení 

přijaté bez jakékoli debaty. 

Věříme, že tento náš dopis a také osobní diskuse s námi a zástupci našich 

médií mohou pomoci Vám i ostatním senátorům pochopit i názor médií a 

veřejnosti na výše uvedenou problematiku (která ostatně představuje jak po 

stránce právní, tak po stránce etické velice komplikovaný soubor otázek). Pro 

úplnost dodáváme, že jisté sporné otázky vznikají i u výkladu ostatních institutů v 

navrhovaném zákoně uvedených. Také tyto nejasnosti by mohly být předmětem 

eventuálního společného setkání. 

Dovolujeme si vyjádřit naději, že Senát splní svou úlohu strážce demokracie 

a neumožní prosadit parciální zájmy několika jedinců, kteří se snad cítí dotčeni 

informacemi zveřejněnými o jejich aktivitách. Dovolujeme si Vás proto tímto 

požádat o odložení projednávání zmíněné zákonné úpravy do doby, než proběhne 

příslušná diskuse s odbornou veřejností. Jsme připraveni se takové diskuse velmi 

aktivně zúčastnit či napomoci s její organizací. 

Předem děkujeme za Vaši spolupráci. S přátelským pozdravem Šéfredaktoři 

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) 

Zdroj: Internetové stránky veznenipronovinare.cz 
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Příloha č. 3 

10. února 2009 

Vážený pane prezidente, 

obracíme se na Vás ve věci návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu České republiky dne 5. 2. 2009, kterým má dojít k novelizaci zejména 

trestního řádu a trestního zákona. Předmětná novela mimo jiné zcela zakazuje 

zveřejňování jakýchkoliv údajů z policejních odposlechů a také zveřejnění 

samotné informace o tom, že odposlechy byly prováděny (do té doby, než budou 

tyto odposlechy provedeny jako důkaz před soudem). Případné zveřejnění takové 

informace je pak široce sankcionováno, mimo jiné i trestním postihem. Tento 

návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen i přes nesouhlas Senátu. 

 Dovolte nám, abychom vyjádřili hluboké znepokojení nad obsahem tohoto 

zákona. 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 (odborníků, médií, syndikátu novinářů, unie 

vydavatelů apod.). Sama Poslanecká sněmovna přitom k diskusi se zástupci médií 

nikdy nepřistoupila, ačkoliv jsme z naší strany tuto možnost opakovaně nabízeli 

(jen pro úplnost v této souvislosti uvádíme, že senátoři si i přes krátké lhůty dané 

zákonodárným procesem prostor pro diskusi našli, a domníváme se, že i díky 

poznání možných praktických dopadů novely Senát navrhl ta nejproblematičtější 

ustanovení vypustit). 

 Dovolte nám vyjádřit naše přesvědčení, že přijetí takto široce 

koncipovaného zákazu zveřejňování informací získaných v rámci odposlechů není 

nijak odůvodněno, představuje velmi citelný a neodůvodněný zásah do svobody 

projevu garantované Ústavou České republiky a jedná se o prostředek, který se 

zcela vymyká pojetí svobody slova tak, jak se vyvinula ve vyspělých světových 

demokraciích. Pokud snad motivem změny zákona byla snaha ochránit fyzické 

osoby před zveřejňováním informací získaných z odposlechů tam, kde zveřejnění 

takových informací nebylo ve veřejném zájmu, musíme poukázat na to, že takové 

jednání je českým právem zakázáno již podle současné právní úpravy a může být 
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na základě soudního rozhodnutí sankcionováno. Přitom také soudy, a nikoliv 

parlament cestou novely zákona by měly posuzovat, zda uveřejněním konkrétních 

informací došlo k překročení křehké hranice mezi veřejným zájmem a ochranou 

soukromí. Navržená zákonná úprava však neponechává v této souvislosti soudům 

žádný prostor pro úvahu a zavádí zcela neodůvodněně širokou kriminalizaci 

jednání, které nebude zpravidla pro společnost nijak nebezpečné. 

 Rádi bychom Vás proto požádali, abyste v daném případě zvážil použití své 

pravomoci vyplývající z čl. 50 Ústavy České republiky k vrácení tohoto zákona 

zpět Poslanecké sněmovně. Uvědomujeme si, že pro přijetí zákona hlasovalo 

i přes nesouhlasné stanovisko Senátu 129 poslanců a Vaše veto tak může být 

Poslaneckou sněmovnou přehlasováno. Domníváme se však, že právě Vaše 

odmítnutí zákona by mohlo přimět některé poslance, aby se nad dopady přijaté 

úpravy znovu zamysleli a znovu zvážili, zda je v zájmu naší demokracie tak 

kategorické omezení svobody slova. 

 

S pozdravem Robert Čásenský, šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES, Veselin 

Vačkov, šéfredaktor deníku Lidové noviny, Petr Šimůnek, šéfredaktor deníku 

Hospodářské noviny, Zdeněk Porybný, šéfredaktor deníku Právo, Vladimír Mužík, 

šéfredaktor deníku Blesk, Martin Ondráček, šéfredaktor zpravodajství TV Nova, 

Michal Petrov, šéfredaktor zpravodajství České televize, Pavel Zuna, šéfredaktor 

zpravodajství TV Prima, Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom, Pavel 

Šafr, šéfredaktor týdeníku Reflex, Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, 

Daniel Málek, šéfredaktor týdeníku Týden, Alexandr Pícha, šéfredaktor ČRo 1 - 

Radiožurnál, Miroslav Jelínek, předseda Syndikátu novinářů, István Lékó, 

šéfredaktor týdeníku Euro. 

 

Zdroj: Internetové stránky veznenipronovinare.cz 
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Příloha č. 4  

 

12. února 2009 

Vážená paní Hanáková, vážení pánové, 

obdržel jsem Váš dopis, kterým mne žádáte, abych vrátil Poslanecké sněmovně 

PČR k novému projednání novelu trestního řádu a trestního zákona (nejde však o 

„veto“, jak se mylně domníváte). 

Odpovídám na podobné požadavky jednotlivců i profesních sdružení vydavatelů a 

novinářů v posledních dnech velmi často. Mimořádný lobbistický tlak dokládá i Váš 

dopis, podepsaný šéfredaktory největších médií v ČR, a znovu i předsedou 

Syndikátu novinářů, kterému jsem již na jeho dopis odpovídal. Svědčí to 

bezpochyby o tom, že část nové zákonné úpravy, dotýkající se zákazu 

zveřejňování odposlechů telefonních hovorů uniklých protizákonně z policejního 

vyšetřování (před projednáním případu u soudu), je vysoce důležitým zájmem 

Vaší profesní a podnikatelské skupiny. 

Tomu zájmu rozumím. Chápu, že někteří novináři si zvyšují svůj profesionální 

status a popularitu právě ilegálním zveřejňování informací, které mají potenci (a již 

se tak mnohokrát stalo) nenapravitelně poškodit pověst, čest a společenské 

uplatnění nevinných občanů. Chápu rovněž, že v dnešním pojetí mediálního 

byznysu je z hlediska vydavatelů hlavním kritériem úspěšnosti zvyšování 

sledovanosti či čtenosti, od něhož se přímo odvíjí jejich podnikatelský úspěch (což 

paradoxně platí i pro tzv. veřejnoprávní média). To jsou jistě regulérní zájmy. 

Neregulérní však je na podporu těchto privátních aktivit argumentovat zájmem 

veřejným. Nemůže to být přece sama profesní skupina, která svůj produkt za 

„veřejný zájem“ případně označí, ale pouze nezávislý soud – a to vždy následně, 

protože každý případ je jiný, individuální a nelze jej zobecnit. 

Nesouhlasím s Vaším názorem, že „navržená zákonná úprava neponechává v 

této souvislosti soudům žádný prostor pro úvahu“. Vidím to právě naopak. Pouze s 

tím rozdílem, že v nové úpravě se vyšší ochrany dostává oprávněným zájmům 

individuálního občana před zájmy mocné a vlivné profesní a podnikatelské 

skupiny. 
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Za dokonale ilustrativní v tomto smyslu pak pokládám zvláště Vaši myšlenku, že 

nová zákonná úprava „zavádí zcela neodůvodněně širokou kriminalizaci jednání, 

které nebude zpravidla pro společnost nijak nebezpečné“. Opravdu nevím, kde 

berete tuto jistotu. Dokládá však, že šéfredaktoři všech hlavních českých médií 

jsou přesvědčeni nejen o tom, že novináři mají právo zcela podle své libovůle 

zveřejňovat nelegálně získané policejní materiály, a tak se přinejmenším 

spolupodílet na multiplikaci a dramatickém násobení účinků trestných činů, ale 

dokonce se již cítí být i soudci své vlastní činnosti. 

V tomto smyslu mi Váš dopis v mnohém opět trochu více otevřel oči. 

Pokud jde o mou další argumentaci ve prospěch nově přijaté zákonné úpravy, 

odkazuji Vás na – bez mého vědomí – zveřejněnou odpověď předsedovi 

Syndikátu novinářů. Vzhledem k tomu, že je jedním z podepsaných i pod Vaším 

dopisem, zveřejním i já tuto svou odpověď na Váš dopis. 

Věřím, že pochopíte, že jako prezident republiky při vážení dvou důležitých zájmů, 

které mají oba svou oporu v Ústavě České republiky, budu vždy stát na straně 

toho slabšího, jenž se svých svobod a práv dovolává daleko obtížněji, tedy 

jednotlivého občana. 

 

Zdroj: Internetové stránky veznenipronovinare.cz 
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Příloha č. 5  

 

28. ledna 2009 

„Ve své nynější podobě by tento zákon vážně podkopal právo informovat a být 

informován, vážně by podkopal ústavou zaručené právo šířit zprávy a informace. 

Zákon by omezil zdroje informací a vytvořil by vážnou překážku investigativní 

žurnalistice. Země Evropské unie musí být v tomto ohledu mimo jakoukoli kritiku. 

Měly by dávat příklad při změnách zákonů, které se týkají médií, měly by nade vše 

zajistit, že jimi navrhované zákony zvyšují osobní svobodu, nikoli omezují oblasti, 

které mohou být zkoumány. Pokud se změny mají stát součásti mediální práva, 

musejí respektovat demokratické standardy Evropské unie a měl by jim 

předcházet dialog s těmi, jichž se týkají. Nyní, několik měsíců před volbami do 

Evropského parlamentu, vyzýváme českou vládu, která v současnosti zastává 

funkci předsednictví EU, aby oznámila stažení této novely.“62 

 

 

Zdroj: Internetové stránky organizace „Reporters without borders“

                                            
62

 Reporters without borders. Press freedom threatened by proposed phone tap [online].  c2009. 

[cit 2011-04-18]. Dostupné na WWW: amendmenthttp://en.rsf.org/czech-republic-press-freedom-

threatened-by-28-01-2009,34854.html  
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Příloha č. 6  

 

Dobrý den, 

 dotazník, který se Vám právě dostal do rukou, bude sloužit jako podklad pro 

mou diplomovou práci na téma Dopady novely trestního zákona a zákona na 

ochranu osobních údajů na hospodaření mediálních institucí, jejíž vedoucím je 

paní Mgr. Ivana Šuláková, PhD. 

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit povědomí novinářské obce o novele 

trestního zákona a zákona na ochranu osobních údajů a způsob, jakým tyto 

zákony změnily žurnalistům práci. 

 Prosím Vás o elektronické vyplnění tohoto dotazníku, které by Vám mělo 

trvat jen pár minut. Dotazník, prosím, zašlete zpět na emailovou adresu 

dominika.rojtova.st@vsb.cz nejpozději do 7. března 2011. Data z dotazníku 

budou použita pouze pro studijní účely. Děkuji Vám za Váš čas. 

 

Dominika Rojtová 

studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika a právo v žurnalistice na 

VŠB-TU Ostrava  

 

 

Návod na vyplnění 

 Tento dotazník je uzamčen, chcete-li označit prázdné políčko , najeďte 

na něj kurzorem myši a jedním kliknutím levého tlačítka políčko označte - políčko 

formuláře by pak mělo mít následující podobu . 

 Pokud jste požádáni o slovní odpověď, vpisujte ji, prosím, do připravených 

polí, která jsou zvýrazněna šedou barvou. Po vyplnění dotazníku nezapomeňte 

uložit změny v dokumentu. 



 79 

Otázka č. 1 

Ovlivnil Vaši práci zákon č. 52/2009 Sb. tedy tzv. „náhubkový“ zákon? 

 

 Ano pokračujte, prosím, vyplňováním otázky č. 2 

 

 Ne přejděte, prosím, k vyplňování otázky č. 4 

 

 

Otázka č. 2 

Jak často na „náhubkový“ zákon ve své praxi narážíte? 

 

 Každý den/téměř každý den  

 

 Jedenkrát za týden 

 

 Jedenkrát za měsíc 

 

 Jiný údaj:  sem napište, prosím, jaký 

 

Otázka č. 3 

Jak moc ovlivňoval zákon Vaší práci v bezprostřední době po jeho přijetí? 
(Vyberte na stupnici 1 - 6, kde 1 = velmi málo, 6 = velmi významně) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Otázka č. 4 

Jak moc ovlivňuje zákon Vaší práci v současné době? (Vyberte na stupnici 1 - 6, 
kde 1 = velmi málo, 6 = velmi významně) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Otázka č. 5 

Jak je podle Vás důležité chránit identitu obětí trestných činů? 

 

 považuji to za velmi důležité  

 

 Považuji to za velmi důležité, ale omezil/a bych ochranu identity v případě 
veřejně činných osob 

 

 považuji to za velmi důležité, ale chránil/a bych jen mladistvé do 18 let 

 

 nepovažuji to za důležité  

 

Otázka č. 6 

Co si myslíte o sankcích, které novinářům za porušení zákona hrozí? 

 Jsou nízké 

 

 Jsou přiměřené 

 

 Jsou vysoké 

 

Děkuji Vám za Váš čas, tímto pro Vás vyplňování 
dotazníku končí. 
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