Role médií v trestním řízení
Abstrakt
Práce se zabývá, jak už název napovídá, úlohou médií v trestním řízení, a to
z teoretického i praktického hlediska. Práce obsahuje hodné množství příkladů především skrze
předkládanou judikaturu.
První kapitola nese název Moc mediální. Zabývá se vznikem tohoto pojmu i historií
médií na našem území. Věnuje se také možnému ohrožení mediální moci, a to prostřednictvím
skupování médií či vražd novinářů a mediálních pracovníků.
Druhá kapitola se věnuje jedné ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou
veřejnosti, v druhé části je rozebírána zásada presumpce neviny.
Třetí kapitola se stručně věnuje přístupu médií k soudnímu řízení. Závěr kapitoly je
věnován polemice nad online reportážemi ze soudních síní a jejich případné regulaci.
Čtvrtá kapitola přináší náhled na poskytování informací o trestním řízení. Vyjma
legislativy nabízí i pohled na judikaturu Nevyššího správního soudu a Ústavního soudu
a zásady Rady Evropy.
Pátá kapitola se zabývá redakčním tajemstvím, nosná je zejména podkapitola věnující
se judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.
Šestá kapitola pojednává o mezích svobody projevu s ohledem na právo na ochranu
osobnosti. Opět je předkládána judikatura, konkrétně judikáty Ústavního soudu, který
představil tzv. desetibodový test, jímž je nalézána proporcionalita mezi svobodou projevu
a právem na ochranu osobnosti. Také jsou popsány rozsudky Evropského soudu pro lidská
práva.
Sedmá kapitola se věnuje konkrétním případům s cílem poukázat na negativa i pozitiva,
která jejich medializace přinesla. Kapitola postupně rozebírá selhání médií v otázce presumpce
neviny prostřednictvím případu zdravotní sestry Věry Marešové, dále se věnuje kriminalitě dětí
a mladistvých s důrazem na trestný čin vraždy, a konečně ji uzavírá kauza Kuřim, která
poukázala na nedostatky právní úpravy v otázce ochrany poškozených a obětí trestných činů.
Osmá kapitola popisuje některé dílčí oblasti (zejména zásady) trestního práva, které se
dotýkají médií. Pro komparaci byla vybrána maďarská, polská a ruská legislativa.
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