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Ve své bakalářské práci bych se ráda zabývala institutem tzv. všeobecného 

osobnostního práva a jeho vztahem k činnosti hromadných sdělovacích prostředků (přesněji 

řečeno bulvárního deníku Blesk - viz dále). Jedná se o velice různorodou oblast, v niž se 

střetává řada ústavně zakotvených základních lidských práv a svobod - svoboda projevu a 

právo na informace mnohdy zasahují do práva na zachovávání lidské důstojnosti, osobní cti, 

dobré pověsti a jména, jakož i do práva na ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo 

Jiným zneužíváním údajů o své osobě. Je to problematika, v níž neexistuje ustálená 

judikatura, vždyť samotná povaha věci znemožňuje stanovení jakékoliv jednoznačné hranice. 

Tato neurčitost ovšem přináší nemalé problémy nejenom žurnalistům, kteří se při práci 

s osobními a jinými údaji nejednou pohybují na pomezí zákona, ale i jednotlivcům, o nichž 

mediální sdělení pojednávají a jimž se často nedostává efektivních legálních ochranných 

prostředků. Nejmarkantněji to lze pozorovat u bulvárního tisku, v němž snahy po skandálech 

a senzacích mnohdy převažují nad elementárními požadavky nezkresleného a přesného 

zpravodajství. 

Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na to, jak konkrétní České bulvární 

periodikum - deník Blesk - v období od 1. ledna do 31. května 2006 referovalo o kauzách 



týkajících se vražd a jak se při tom (ne)řídilo právními normami i dalšími pravidly 

vyplývajícími kupř. z profesních etických kodexů. 

V první části bych nejprve vyložila platný právní rámec ochrany osobnosti fyzické 

osoby. 

V druhé části bych se zabývala teoretickou koncepcí kvantitativní analýzy obsahu 

mediálních sdělení, na jejímž základě bych se snažila výše uvedenou problematiku (tj institut 

vraždy v deníku Blesk) zpracovat. Obsahovou analýzou se rozumí kvantitativní výzkumná 

metoda pro systematický (tzn. mediální obsahy se zpracovávají stejným způsobem) a 

intersubjektivné ověřitelný (tzn. všichni ostatní budou v zásadě schopni při aplikace týchž 

výzkumných metod reprodukovat stejné výsledky) popis komunikačních obsahů, vycházející 

z vědecky podloženého kladení otázek. Existují dva základní metodické přístupy k obsahové 

analýze, odlišující se zejména stupněm strukturovanosti a otevřenosti postupu -

hermeneutická textová a obrazová analýza a kvantitativní obsahová analýza. Na rozdíl od 

hermeneutické analýzy je kvantitativní obsahová analýza vysoce strukturovaným a 

selektivním procesem, vycházejícím ze sociálně vědných metod měření a kvantifikace. Při 

jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků 
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dají precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. 

Třetí část bakalářské práce by byla věnována aplikaci kvantitativní obsahové analýzy 
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Úvod 
Předmětem bakalářské práce je referování bulvárního deníku Blesk o trestném činu 

vraždy v souvislostech ochrany osobnosti fyzické osoby. 

Volba druhu reference, jakož i média není náhodná. Periodikum Blesk, spadající pod 

vydavatelský koncern Ringier ČR, a.s. dominuje již několik let české bulvární scéně. Jelikož se 

tento „barevný deník nové doby nevyhýbá žádným tématům a přináší přehledné aktuální 

zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa" (tolik oficiální prezentace na vlastních 

webových stránkách), je zajímavé sledovat, zdali snahy po skandálech nepřeváží nejenom nad 

elementárními požadavky přesného a nezkresleného zpravodajství, ale i pravidly profesních 

etických kodexů a právními normami zabezpečujícími ochranu osobnosti fyzické osoby, a to 

v oblasti, v nímž by případný exces mohl mít nepředstavitelné důsledky pro ty, jichž se sdělení 

týká. Přestože problematika referování médií o trestných činech v různých stádiích trestního 

řízení již byla několikrát zpracována, tato práce se (na rozdíl od všech předchozích) pokouší 

poskytnout ucelený přehled a následně demonstrovat teoretické poznatky na konkrétním 

výzkumu. 

V prvé části práce je nejprve metodou deskripce vyložen platný právní rámec ochrany 

osobnosti (sociální a právní status fyzických osob, postavení osobnostních práv v rámci práva 

občanského, jejich klasifikace a charakteristika, formální prameny, omezení všeobecného 

osobnostního práva, ochranné prostředky). 

Druhá část se zaměřuje na institut všeobecného osobnostního práva v kontextu činnosti 

hromadných sdělovacích prostředků. Tím, že média informují o věcech veřejného zájmu, 

zajišťují ochranu před deformací společenského vývoje - ústavní ochrana tohoto zájmu je 

garantována zakotvením svobody projevu a práva na informace. Z povahy této činnosti však 

vyplývá, že při ní nezbytně dochází ke střetu s jednotlivými předměty všeobecného osobnostního 

práva. Čím je informační (zpravodajská) hodnota pro veřejnost závažnější, tím více ustupuje 

zájem na ochraně osobnosti a naopak. Rozpor nabývá stále většího rozměru v té míře, v jaké se 

v závislosti na rozvoji informačních technologií zvyšují důsledky, k nimž zásahem do práva na 

ochranu osobnosti dochází. Jedná se o společensky mimořádně závažnou kolizní oblast, v níž 

nelze stanovit jasnou hranici - bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem případu pečlivě zvážily, zda nebyla jednomu právu neodůvodněně dána 
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přednost před právem druhým. Práce ve své druhé části ve zkratce objasňuje postavení médií ve 

společnosti, jejich zařazení v institucionální struktuře a poté důkladně rozebírá princip presumpce 

neviny - institut, který v případě referování o trestnému činu vraždy představuje „styčný bod" 

mezi výše uvedenými ústavními právy (zakotvení principu v českém právním řádu, jeho 

interpretaci, formy porušování, zveřejňování jmen pachatelů trestných činů v různých stádiích 

trestního řízení, tzv. zpravodajství ze soudní síně, institut dodatečného sdělení, zvláštní režim 

řízení ve věcech mládeže). 

Třetí část práce se zabývá základními výzkumnými metodami, které se používají pro 

analýzu mediálních obsahů, a následně popisuje vlastní výzkumný proces v případě realizace 

kvantitativní obsahové analýzy. 

Závěrečná část obsahuje vlastní šetření (tj. aplikaci kvantitativní obsahové analýzy na 

reference bulvárního deníku Blesk týkající se vražd z období od 1. ledna do 31. května 2006 -

analýzu shromážděných dat a jejich interpretaci). 
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v 

Část I.: 

Právní rámec 

ochrany osobnosti fyzické osoby 
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Kapitola!.: SOCIÁLNÍ STATUS. PRÁVNÍ STATUS 

Okamžikem narození se každý jedinec stává nejenom samostatným biologickým 

subjektem neboli osobností v biologickém smyslu, ale i osobností ve smyslu sociálním, neboť 

se zařazuje do lidské společnosti coby souhrnu společenských vztahů (politických, 

ekonomických, náboženských aj.) regulovaných normami těchto společenských systémů. 

Společnost tedy není pouhým aritmetickým součtem anonymních jedinců tvořících jen pasivní 

objekty společenského zřízení, nýbrž součinem individuálních lidských osobností, jejichž 

přirozeným posláním je být aktivními subjekty společenských procesů.1 

V moderních společnostech organizovaných ve státní formě tvoří nejdůležitější součást 

společenských vztahů vztahy právní.' Aby do nich mohl každý člověk vstupovat jakožto jejich 

účastník, musí se již od narození stát / osobností ve smyslu právním, tj. právním subjektem. 

Právní subjektivita (neboli způsobilost nabývat práva a povinnosti) tak představuje jeden 

z dílčích projevů pojmově širší subjektivity sociální. 

Každá lidská bytost disponuje určitými sociálními možnostmi nakládat podle svého 

vlastního uvážení (včetně volby různých variant tohoto nakládání) s jednotlivými hodnotami své 

osobnosti. Jestliže tyto možnosti označíme jako práva (nejde ovšem o práva ve formálním, 

tj. právně technickém smyslu)3, lze též hovořit o právech člověka coby člena příslušné 

1 KNAP, K ; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 5. 
: Lze souhlasit s tezí , že právo coby nejvýznačnější regulátor společenských procesů vzniklo, aby řešilo objektivně 
nutně vznikající rozpory individuálních materiálních (hmotných) a imateriálních (duchovních) potřeb a zájmů 
lidských jedinců v mezích pořádku. 

(viz KNAP, K ; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 9.) 

3 Pojem „právo" nelze vymezit jednoduchým způsobem. Jedná se o multidimenzionální fenomén, který může být 
zkoumán ve více rovinách, resp. aspektech. Nelze jej definovat jednou definicí, jde o polysémní (vícevýznamový) 
výraz. 

Právo může být zkoumáno zejména: 
1) v rovině normativní (systém pravidel regulujících chování lidí), 
2) v rovině sociální (systém společenských vztahů determinujících obsah těchto 

pravidel a zároveň výsledek normativní regulace), 
3) v rovině axiologické (z hlediska hodnot, které jsou v normativní regulaci 

zprostředkovány), 
4) v rovině mocenské (prostředek realizace státní politiky, resp. mezinárodní politiky), 
5) v rovině informační (nositel informací pro adresáty norem). 

Rozlišuje se především objektivní a subjektivní právo. 
Objektivním právem se rozumí právo v normativním smyslu, tj. souhrn právních norem jako obecně 

závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem (resp. mezinárodním společenstvím států). Právní 
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společnosti. Pokud tyto možnosti spočívají v uspokojování základních, životně důležitých potřeb 

a zájmů nezbytných k celkově důstojnému životu, lze hovořit o základních právech člověka 

jakožto člena určité společnosti.'1 Katalog těchto práv je odrazem dosaženého stupně vývoje 

(společensko-ekonomických podmínek, politického a mravního systému apod.),5 v případě 

konkrétního jedince naopak vymezuje v úzké návaznosti na jeho ekonomické, politické, kulturní, 

mravní a jiné poměry jeho sociální status neboli celkové sociální postavení. 

Právní řády demokratických právních států zakotvují tato práva (a povinnosti)6 obvykle 

na své nejvyšší, tj. ústavní úrovni a vymezují tak každému subjektu (fyzické či právnické osobě, 

státnímu občanovi, cizozemci, dítěti, mladistvému, ženě apod.) jeho obecné právní postavení 

jakožto výseč celkově širšího sociálního postavení. Na základě obecného právního statusu pak 

může každý jedinec vstupovat do konkrétních právních vztahů, na základě kterých mu vznikají 

individuální subjektivní práva (a individuální subjektivní povinnosti) - jejich rozsah je u každého 

jiný a závisí na mnoha objektivních i subjektivních aspektech (fyzické dispozice, duševní 

schopnosti, materiální možnosti apod.). Souhrn subjektivních práv a právních povinnosti vytváří 

individuální právní status. 

normy se vyznačují formální určitostí, jsou obsaženy v oficiálních, státem (či státy) uznaných pramenech práva. 
Takto vymezené právo je objektivním pozitivním právem. 

Subjektivní právo představuje možnost chování, zaručenou právním subjektům objektivním právem. 
Nakolik je tato možnost chování státně mocensky uznána a zaručena, představuje subjektivní pozitivní právo. 
Struktura subjektivního práva tedy zahrnuje jak samotnou možnost chování, tak lomu odpovídající právní povinnost 
jiného právního subjektu. Právní povinnost je možno vymezit jako nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou 
sankce. 

(viz GERLOCH, A.: Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o.,2004. str. 19-21.) 

J KNAP, K.; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 10. 
5 Lidstvo prošlo postupně od prvotního práva na zachování života a jeho ochranu (dnes nazýváno právem na tělesnou 
integritu) k politickému osamostatnění, a to zejména ve vztahu ke státu a jeho mocenským strukturám. 
6 Ze způsobilosti každého k právům vyplývá implicitně způsobilost každého k povinnostem, neboť žádné právo 
jednoho nemůže existovat bez odpovídající povinnosti druhého. V tomto kontextu je proto nutné zmínit i povinnosti, 
resp. základní povinnosti člověka včetně jeho odpovědnosti vůči společnosti. Lidský jedinec nedisponuje pouze 
určitými sociálními možnostmi nakládat podle vlastního uvážení sjednotlivými hodnotami své osobnosti, nýbrž má 
zároveň povinnost chovat se odpovídajícím způsobem, a to s ohledem na ostatní subjekty (fyzické či právnické 
osoby) či společenské hodnoty. Konkrétně jde o to, aby něco plnil, něčeho se zdržel (něco nekonal), něco strpěl 
neboli aby nežádoucně nezasahoval do sféry jiných, popř. celé společnosti, a stane-li se tak, aby nesl nepříznivé 
následky svého chování, tj. odpovědnost. Tato vzájemná vazba práv a povinností je předpokladem sociálněpolitické 
stability společnosti. Soudobé pojetí právního statusu Člověka je tedy založeno na přirozené jednotě jeho autonomie a 
svobody ve společnosti a zároveň jeho odpovědnosti vůči ní. 
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Kapitola II.: 

SYSTÉM SUBJEKTIVNÍCH OBČANSKÝCH PRÁV, JEJICH KLASIFIKACE 

V rámci subjektivních občanských práv rozlišujeme: 

a) subjektivní majetková práva, 

b) subjektivní ryze osobní, resp. osobnostní práva. 

Zatímco subjektivní majetková práva mají bezprostřední ekonomický (hospodářský) 

obsah, neboť jsou podmiňována přímými hospodářskými zájmy jejich subjektů, takže je lze 

v případě jejich porušení hodnotit a v případě potřeby i obnovit v ekonomických kategoriích, 

subjektivní osobnostní práva se upínají buď na osobnost každého jedince jakožto individuality, 

resp. na jednotlivé hodnoty tvořící integritu jeho osobnosti v její fyzické (tělesné) a psychicko-

morální jednotě (např. život, zdraví, tělo, osobní svobodu, čest, důstojnost, jméno, slovní projevy 

osobní povahy), aniž by byla podmiňována přímými hospodářskými zájmy jedinců {subjektivní 

všeobecná osobnostní práva, resp. v jejich jednotném rámci subjektivní dílčí všeobecná 

osobnostní práva), anebo na výsledky tvůrčí duševní činnosti jakožto zvláštního projevu 

osobnosti určitých skupin fyzických osob, kteréžto výsledky nabývají formu autorského díla, 

uměleckého výkonu, objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu, průmyslového vzoru apod. 

(.subjektivní zvláštní osobnostní práva) Subjektivní osobnostní práva zabezpečují nemajetkové -

imateriální (morální - duchovní) zájmy svých subjektů.7 8 

Subjektivní osobnostní práva tedy lze dále vnitřně členit na: 

a) všeobecné osobnostní právo, 

b) zvláštní osobnostní práva. 

7 KNAP, K.; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 83-84. 

Právnická osoba nedisponuje z povahy věci právem na ochranu osobnosti jako osoba fyzická, má však 
práva obdobná. Podle § 19b odst. 2 a 3 občanského zákoníku jí přísluší právo na ochranu svého názvu, jakož i dobré 
pověsti (reputace, goodvvill, image). Při neoprávněném zásahu se i ona může soudní cestou domáhat toho, aby se 
neoprávněný uživatel názvu zdržel užívání a odstranil závadný stav, popř. aby poskytl přiměřené zadostiučinění 
(satisfakci), které může být požadováno i v penězích. 

Specifickou ochranu pro případ neoprávněného užívání obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním 
rejstříku poskytuje § 12 obchodního zákoníku; zvláštní ochranu názvu i dobré pověsti při nekalé soutěži obsahují 
ustanovení § 44-54 téhož právního předpisu. 
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Všeobecné osobnostní právo jakožto právo každé fyzické osoby se týká dispozic 

(nakládání) s hodnotami osobnosti v její fyzické (tělesné) a psychicko-morální jednotě (integritě) 

uskutečňovaných erga omneš, tj. vůči všem ostatním fyzickým a právnickým osobám s rovným 

právním postavením (tzn. jedná se o právo absolutní povahy)}0 

Všeobecné osobnostní právo je všeobecným a osobnostním právem proto, že 

1) patří nerozlučně každé fyzické osobě coby individualitě (rys 

všeobecnosti) a 

2) jeho předmětem jsou nehmotné (imateriální) hodnoty (statky, 

stránky, atributy, projevy) lidské osobnosti v jejím celku neboli 

v její fyzické (tělesné) a psychicko-morální (mravní) integritě 

(rys osobnostní)." 

V jednotném systému tohoto práva tedy existuje neuzavřený soubor dílčích osobnostních 

práv, jejichž předmět tvoří jednotlivé hodnoty osobnosti v její 

a) tělesné (fyzické) a 

b) psychicko-morální (mravní) celistvosti.12 

Osobnost fyzické osoby je třeba striktně odlišovat od hmotných substrátů, na nichž jsou jednotlivé hodnoty 
osobnosti coby jejich imateriální obsah zachyceny. Na ně se - stejně jako na každé jiné hmotné věci - vztahují 
normy vlastnického práva. Při neoprávněném zásahu do vlastnického práva, jehož předmětem tyto hmotné statky 
jsou, proto přichází v úvahu aplikace ustanovení občanského zákoníku zabezpečujících ochranu práva osobního 
vlastnictví. 

V praxi dochází velice často ke střetu všeobecného osobnostního práva a práva vlastnického a to tehdy, 
není-li jejich nositelem tatáž osoba. Protože občanský zákoník výslovné řešení neupravuje, je nutné vycházel z 
obecné zásady, které se užívá při řešení střetu subjektivních práv obecně: podle tzv. principu preference je třeba 
vždy preferovat právo společensky významnější a funkčně vyšší (tj. v našem případě všeobecné osobnostní právo, 
které chrání osobnost jedince jakožto stěžejní hodnotu společnosti). 
10 Subjektivní práva relativní povahy působí pouze vůči individuálně určeným povinným fyzickým či právnickým 
osobám, kupř. vůči účastníkovi dohody, původci neoprávněného zásahu do určitého statku apod. Subjektům 
nacházejícím se mimo okruh oprávněných a povinných osob žádná subjektivní práva a právní povinnosti nevznikají. 
11 Občanskoprávní teorie rozlišuje všeobecné osobnostní právo ve smyslu objektivním a subjektivním. 

Všeobecné osobnostní právo ve smyslu objektivním lze definovat jako ,souhrn stejnorodých 
(homogenních) právních norem, které upravují právo, resp. jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost 

fyzické osoby jako celek resp. jednotlivé hodnoty h'ořící součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé 
fyzické osoby jako individuality a suveréna, a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým 
osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle." Kvalifikace všeobecného osobnostního práva ve 
smyslu subjektivním viz dále. 

(viz KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.: Ochrana osobnosti podle 
občanského práva. 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 57.) 

12 Proto se takto jednotně chápané všeobecné osobnostní právo označuje v odborné literatuře jako monistické. 
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Ad a) Do této skupiny patří zejména tělesná integrita neboli život, zdraví, tělo a 

jejich nedotknutelnost (pokud jde o nedotknutelnost těla, platí tento princip jak po celou 

dobu života fyzické osoby, tak po její smrti). 

Ad b) Tato kategorie zahrnuje všechny formy osobní svobody jedinců (vlastní 

osobní svobodu ve smyslu čl. 7 a 8 Listiny základních práv a svobod - viz dále, svobodu 

pohybu a pobytu, svobodu volby zaměstnání aj.), dále čest a důstojnost, dobrou pověst, 

osobní soukromí (a v jeho rámci intimní sféru), jméno, podobu, podobiznu, slovní projevy 

osobní povahy a záznamy slovních projevů osobní povahy.13 

Zvláštní osobnostní práva jsou naopak práva, která nejsou nerozlučně spjata s každou 

fyzickou osobu, nýbrž která vznikají až projevem zvláštní tvůrčí duševní schopnosti konkrétního 

jedince (právo autorské, právo k uměleckému výkonu výkonného umělce, právo k objevu, 

vynálezu, zlepšovacímu návrhu, průmyslovému vzoru aj.); jde o práva příslušející pouze určitým 

skupinám fyzických osob, konkrétně těch, jež jsou této tvůrčí duševní činnosti schopni (autorům, 

výkonným umělcům, vynálezcům atd.).14 Jejich specifičnost rovněž vyplývá z jejich úzkého 

sepětí s majetkovými právy - u některých z nich, konkrétně u práv průmyslového vlastnictví, 

nabývají dokonce majetkové prvky převahu.15 

13 Z tohoto vymezení zřetelně vyplývá, že všeobecné osobnostní právo nezahrnuje společenské vztahy zabezpečující 
politické uplatnění fyzické osoby vůči státu coby mocenskému činiteli (kupř. shromažďování, sdružování, právo 
petiční apod.). Regulace politických práv je totiž v demokratických právních státech relevantní právě pouze vůči 
mocenským strukturám (nikoliv vůči subjektům - fyzickým a právnickým osobám - s rovným právním postavením), 
a má proto výhradně veřejnoprávní charakter (viz příslušné normy práva ústavního, správního a trestního). 
14 Dříve byla tato práva souhrnně označována jako „osobní majetková práva" a řazena do širokého rámce ,j>ráv 
k nehmotným statkům". V současné době se pod zřetelným mezinárodním vlivem užívá v teorii i legislativě termínu 
-práva duševního - intelektuálního vlastnictví". Pojem „duševní vlastnictví" však zatím není plně ustálen a zejména 
co do obsahu vymezen, neboť jednou se hovoří o duševním vlastnictví v širším smyslu (Světová organizace 
duševního vlastnictví), jednou v užším smyslu. Platné české právo používá i jinde v zahraničí obvyklou vazbu 
„ průmyslové a jiné duševní vlastničtí". 
15 Pokud jde o vzájemný vztah obecné (generální) úpravy všeobecného osobnostního práva obsažené v § 11-16 
občanského zákoníku a zvláštních osobnostních práv regulovaných zvláštními právními předpisy, platí, že obě 
úpravy (tj. jak obecná, tak zvláštní) jsou vůči sobě samostatné a na sobě nezávislé, tzn. jsou-li splněny v konkrétním 
případě podmínky, mohou být aplikovány vedle sebe (paralelně). 
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Kapitola III.: 

FORMÁLNÍ PRAMENY SUBJEKTIVNÍCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV 

Ochrana nehmotných (imateriálních) hodnot jedince, tvořících jeho osobnost, zabezpečuje 

jednu z nezbytných podmínek seberealizace a aktivní účasti na společenském vývoji. Mezi 

vývojem společnosti a vývojem zabezpečení ochrany osobnostních hodnot člověka je tak poměr 

přímé úměry. 

Ustavněprávní základ osobnostněprávní úpravy představuje Listina základních práv a 

svobod (dále jen „Listina").'6 

Formálním pramenem subjektivních osobnostních práv jsou také některé mezinárodní 

smlouvy nacházející se v režimu čl. 10 Ústavy České republiky (tj. režimu aplikační 

přednosti),'7 zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o právech 

dítěte, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluva na ochranu lidských práv a 

důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny - tzv. Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně a Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí.18 

Stěžejním pramenem všeobecného osobnostního právaje ovšem zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „OZ"). Těžiště úpravy se nachází v části prvé (Obecná ustanovení) -

normy § 11-16 („Ochrana osobnosti") představují obecný (generální) občanskoprávní základ 

ochrany osobnosti. Tato tzv. generální klauzule vymezuje všeobecné osobnostní právo pomocí 

jednotlivých osobnostních práv, stanoví jejich omezení a vypočítává specifické prostředky 

občanskoprávní ochrany pro případ neoprávněných zásahů způsobilých ohrozit, popř. přímo 

porušit osobnost fyzické osoby.'4 

Elastická koncepce obecné (generální) úpravy (demonstrativní výčet, viz dikce § 

11 OZ zejména") umožňuje, aby v závislosti na dynamicky se měnících podmínkách 

16 ČI. 1 (garance svobody a rovnosti v důstojnosti a právech), čl. 3 (zákaz diskriminace), čl. 4 (omezení základních 
práv a svobod), čl. 6 (právo na tělesnou integritu), Čl. 7 (nedotknutelnost osoby a jejího soukromí), Čl. 8 (záruky 
osobní svobody), čl. 9 (zákaz nucených prací a služeb), čl 10 (osobnostní práva a právo na ochranu soukromého a 
rodinného života), čl. 12 (nedotknutelnost obydlí), čl. 13 (listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, 
tajemství dopravovaných zpráv), čl. 14 (svoboda pohybu a pobytu), čl 17 (svoboda projevu a právo na informace), 
čl 34 (ochrana duševního vlastnictví) a čl. 35 (ekologická práva) - podle Evropského soudu pro lidská práva souvisí 
právo na příznivé životní prostředí bezprostředně s právem na ochranu soukromého a rodinného života. 
17 Čl. 10 Ústavy České republiky - viz PŘÍLOHY. 
18 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod- viz PŘÍLOHY. 
19 § 11-16 O Z - v i z PŘÍLOHY. 
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společnosti (vědecko-technický pokrok, vývoj mravních názorů, kultury, vzdělanosti 

apod.) judikatura mohla konkretizovat, popř. i uznávat další hodnoty osobnosti jako 

právem chráněné statky, i když nejsou v zákoně explicitně uvedeny.1" Obsah osobnosti 

fyzické osoby proto není dán jednou provždy, není neměnný (statický) - výčet 

jednotlivých hodnot je třeba považovat za neúplný a tím i za neuzavřený. Lze to 

formulovat i tak, že generální klauzule uvádí pouze ty hodnoty a jim odpovídající 

osobnostní práva, které se v době a podmínkách přijetí OZ jevily jako nejběžnější. 

§ 12 upravuje právní režim hmotných statků, na nichž jsou některé hodnoty 

osobnosti (písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové nebo 

zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy) hmotně 

zachyceny. Pokud jde o vzájemný vztah § 12 OZ ke generální klauzuli (§ 11 OZ), platí, že 

zvláštní právní úprava podle § 12 OZ představuje konkretizaci obecné úpravy podle § 11 

OZ. Z toho vyplývá, že obě regulace mohou být aplikovány paralelně.21 22 

20 Jelikož se toto rozšiřování realizuje na základě zákonného zmocnění, čelí se tím případné námitce, že dochází 
k faktické delegaci legislativy na orgány moci soudní. 
21 Kromě § 11-16 zabezpečují úpravu všeobecného osobnostního práva i další ustanovení OZ, zejména o způsobilosti 
k právům a povinnostem (§ 7), o způsobilosti kprávním úkonům (§ 8-10), o právních úkonech (§ 34n.), o neplatnosti 
právních úkonů (§ 49a), o předcházení hrozícím škodám (§ 415n.) a o odpovědnosti za škodu (§ 420n.). 
22 Významnými doplňky obecné (generální) občanskoprávní úpravy všeobecného osobnostního práva fyzické osoby 
jsou dále právní normy obsažené zejména v: 

zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který pro některé závažné případy neoprávněných zásahů do 
jednotlivých hodnot osobnosti fyzické osoby stanoví - s ohledem na zvláštní zájmy společnosti -
trestněprávní odpovědnost (v tomto směru především § 206 /pomluva/, § 210 /dvojí manželství/, § 231 
/omezování osobní svobody/); 
zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); 
zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, který přispívá k ochraně osobnosti nezletilců, zejména pak k jejich 
důstojnosti jako lidských bytostí, jakož i k ochraně jména a příjmení; 

- zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; 
- zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; 

zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 
Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon); 
zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazku vzniklých činností Státní bezpečnosti; 
zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí; 
zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 
zákoně č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tzv. tiskový 
zákon), jakož i zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, které 
obsahují zvláštní právní úpravu ochrany cti, důstojnosti a soukromí fyzické osoby, do nichž bylo 
neoprávněně zasaženo uvedením nepravdivého či pravdu zkreslujícího skutkového tvrzení třetí osobou 
prostřednictvím periodického tisku nebo rozhlasového či televizního vysílání; 
zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, který zabezpečuje 
ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména fyzické osoby proti neoprávněnému 
shromažďování osobních dat, nakládání s nimi, popř. proti zneužití těchto osobních údajů; 
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Základ soukromoprávní úpravy zvláštních osobnostních práv tvoří obecné ustanovení § 1 

odst. 3 OZ,23 které je konkretizováno ve zvláštních zákonech.24 

zákoně č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, a to jak od živých 
dárců, tak od zemřelých; 
zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a 
zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který v návaznosti na předchozí právní úpravu zaznamenal 
v oblasti ochrany osobnosti fyzické osoby coby zaměstnance výrazný posun zdůrazněním rovného 
zacházení, zákazu diskriminace i zákazu ponižování lidské důstojnosti. 

Co se týče vzájemného vztahu obecné (generální) úpravy všeobecného osobnostního práva fyzických osob 
zakotvené v § 11 OZ a úpravy podle těchto zvláštních právních předpisů, platí, že obě regulace existují samostatně, 
souběžně a nezávisle na sobě. Použití zvláštní úpravy tak nevylučuje s ohledem na okolnosti případu užiU' OZ. Pokud 
dotčený jedinec dosáhne ochrany kupř. podle tiskového zákona, nemusí tím být ještě uspokojeny (konzumovány) 
všechny nároky, jež mu příslušejí podle norem § 11 OZ. Jestliže by ovšem došlo zároveň k uspokojení všech nároků 
podle § 13 OZ, použití generální klauzule podle § 11 OZj ižnen í možné. 

23 § 1 odst. 3 OZ - viz PŘÍLOHY. 
24 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích; zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech; 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (tzv. autorský zákon)', zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 
527/1990, o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 
452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele; 
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 
státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o ochranných známkách) a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
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Kapitola IV.: 

VŠEOBECNÉ OSOBNOSTNÍ PRÁVO V SUBJEKTIVNÍM SMYSLU 

Subjektivní všeobecné osobnostní právo (resp. v jeho jednotném rámci subjektivní dílčí 

osobnostní práva) lze vymezit jakožto „možnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna 

nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení co nejšíře se svou osobností, resp. 

s jednotlivými hodnotami tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě, vůči 

ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) s rovným právním postavením za účelem 

její realizace ve společnosti, jakož i ochrany jejích zájmů, potřeb a preferencí."25 

Z definice vyplývá, že tato koncepce všeobecného osobnostního práva nepřipouští 

možnost dispozitivní autonomie v absolutním pojetí. Omezení, k nimž dochází na základě zákona 

nebo rozhodnutím soudu či jiného státního orgánu, popř. na základě projevu vůle samotné 

fyzické osoby, jsou dána objektivní potřebou spravedlivého vyvažování a koordinace 

oprávněných zájmů jiných osob, jakož i ochrany veřejných zájmů.26 

Všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu tedy zahrnuje jak 

a) pozitivní složku, která zabezpečuje běžnou a bezvadnou realizaci tohoto práva, 

tedy oprávnění užívat a disponovat27, tak 

b) negativní složku, která zajišťuje ochranu osobnosti jedince v případě jejího 

ohrožení, popř. porušení ze strany jiných fyzických a právnických osob 

s rovným právním postavením, tedy oprávnění vzepřít se proti neoprávněným 

25 KNAP, K ; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 92. 
26 Brání-li v realizaci všeobecného osobnostního práva právem předvídaná překážka, po odpadnutí tohoto omezení se 
možnost co nejširšího nakládání bez dalšího elasticky obnoví ve své původní podobě (platí tzv. princip elasticity, 
resp. konsolidace všeobecného osobnostního práva). 

Oprávnění fyzické osoby nakládat se svou osobností se v soukromoprávní oblasti realizuje formou právních 
úkonů, ať j iž učiněných výslovně (ústně, písemně) anebo konkludentně (mlčky) za předpokladu, že tento způsob 
nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl jedinec projevit. 

Z hlediska dispoziční autonomie dále platí, že fyzická osoba smí nakládat se svou osobností pouze tak, aby 
nenarušovala zákon či jiný právní předpis, popř. veřejné zájmy. Takovýto právní úkon by byl podle pozitivního 
pravá neplatný. Jinak řečeno, dispozice jedince s jednotlivou hodnotou své osobnosti musí vždy zůstat ve 
společensky přiměřených mezích. Proto kupř. nikdo nemůže platně svolit ke svému usmrcení, právě tak jako k 
zmrzačení či jinému tělesnému poškození. 
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zásahům spočívající v možnosti užití zákonných prostředků ochrany (viz 

kapitola VI.).28 

Z toho, co bylo výše řečeno, lze formulovat základní atributy subjektivního 

všeobecného osobnostního práva: 

a) Všeobecné osobnostní právo náleží každému jedinci. 

b) S ohledem na svůj předmět, tj. osobnost člověka jakožto individuality, resp. 

jednotlivé hodnoty v její fyzické (tělesné) a psychicko-morální integritě, má 

osobní a morální - duchovní (nemajetkový - materiální) charakter.29 

c) Jedná se o právo absolutní povahy, neboť působí erga omneš, tj. vůči všem 

ostatním subjektům (fyzickým a právnickým osobám) s rovným právním 

postavením, jejichž povinností je toto právo respektovat, tzn. zdržet se 

jakéhokoliv chování, které by jej neoprávněně ohrožovalo, nebo dokonce 

porušovalo. 

d) Je časově neomezené - náleží každé fyzické osobě po celou dobu jejího života, 

od narození (lépe řečeno od početí30) až do smrti.31 Stát však musí 

zabezpečovat i tzv. postmortální ochranu neboli ochranu osobnosti po smrti 

fyzické osoby.32 Všeobecné osobnostní právo netvoří předmět dědictví. 

28 U některých dílčích osobnostních práv má faktický význam pouze složka negativní (kupř. u práva na čest a 
důstojnost). 

Skutečnost, že újmu vzniklou v důsledku neoprávněného ohrožení, popř. porušení všeobecného 
osobnostního práva nelze jednoznačně vyjádřit v ekonomických hodnotách, nevylučuje, aby tam, kde vedle 
nemajetkové újmy dotčené osobě vznikne zároveň majetková škoda, nedošlo za splnění zákonem předvídaných 
podmínek k její náhradě. 

Český právní řád reguluje rovněž institut tzv. materiální salisfakce: pokud byla neoprávněným zaviněným 
zásahem do osobnosti jedince způsobena pouze nemajetková újma, která je ovšem z hlediska narušení vážnosti a 
důstojnosti závažná a kterou nelze účinně napravit žádným z nemajetkových ochranných prostředků, j e možné 
přiznat zadostiučinění ve formě peněžité částky. 
30 Subjektem všeobecného osobnostního právaje také počatý a dosud nenarozenýjedinec (tzv. nasciturus), narodí-li 
se živý. To platí i tehdy, jde-li o narození předčasné a dítě žije jen krátkou dobu po narození. Jestliže se však počaté 
dítě nenarodilo, tzn. pokud došlo k potratu či umělému přerušení těhotenství anebo se dítě sice narodilo, ale mrtvé, 
má se za to, že k nabytí práv a povinností vůbec nedošlo. 
31 Smrtí je třeba rozumět smrt mozku, tedy úplné a ireverzibilní (nezvratné) porušení funkce celého mozku jakožto 
orgánu řídícího funkce celého lidského organismu. Nepatří sem proto stav zástavy krevního oběhu a dýchání 
označovaný někdy nepřesně jako tzv. klinická smrt, neboť jej lze zvrátit úspěšně provedenou resuscitací. 

Platná právní úprava poskytuje ochranu proti neoprávněným zásahům znevažujícím památku, vzpomínku 
(pietu) a význam zemřelé fyzické osoby i v době, kdy již není naživu, a tudíž se nemůže sama bránit. Smrtí člověka 
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e) Je nepřevoditelné - nezcizitelné.33 

Fyzická osoba se nemůže tohoto práva platně zřeknout (vzdát) ani j e j 

být jakkoliv zbavena (zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodnutím 

soudu či jiného státního orgánu). 

0 Všeobecné osobnostní právo (resp. v jeho jednotném rámci dílčí osobnostní 

práva) nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí), žádný jiný subjekt je j 

nemůže tímto způsobem nabýt. Majetkové nároky, které vzniknou v důsledku 

neoprávněného zásahu do osobnosti jedince, však exekuci podléhají. 

g) Je nepromlčitelné3'1 a nepřekludovatelné.35 

vzniká taxativně vymezeným osobám, jejichž vlastní osobnostní sféra zasažená nebyla (bez ohledu na to, jsou-li 
dědici či nikoliv), subjektivní právo na uplatnění ochrany jeho osobnosti. Toto zvláštní osobnostní právo není ani co 
do obsahu a rozsahu, ani co do funkce shodné s vlastním osobnostním právem zemřelé fyzické osoby. Shodné mají 
pouze to, že i osoby uvedené v § 15 OZ mohou použít ochranné prostředky podle § 13 OZ. 

Těmito osobami jsou: 
1. pozůstalý manze! (nikoliv však manžel, jehož manželství již bylo pravomocně rozvedeno; nespadá sem 

ani druh nebo družka zemřelého) nebo partner podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů; 

2. děti (jim jsou naroveň postaveni osvojenci zemřelého bez ohledu na to, jde-li o osvojení zrušitelné či 
nezruší telné); 

3. rodiče (jim jsou naroveň postaveni osvojitelé). 
Při aplikaci tohoto ustanovení platí princip subsidiárniho uplatněni - r od i če (osvojitelé) mohou práva využít 

pouze tehdy, není-li pozůstalého manžela, partnera anebo dětí (popř. osvojenců). Není-li žádné z těchto osob, 
zvláštní osobnostní právo podle § 15 OZ zanikne. 
33 Aspekt nepřevoditelnosti - nezcizitelnosti představuje (vedle aspektu nepromlčitelnosti a neprekludovatelnosti) 
jeden z hlavních a podstatných rozdílů mezi všeobecným osobnostním právem a subjektivními majetkovými právy, 
která lze od jejich nositelů oddělovat a tudíž je i převádět (zcizovat). 
3,1 Vznikne-li fyzické osobě neoprávněným zásahem do její osobnosti majetková škoda, jednotlivé nároky na její 
náhradu coby nároky ryze majetkové povahy promlčení podléhají. OZ stanoví pro promlčení nároku na náhradu 
škody jednak lhůtu subjektivní (počítanou ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě, jakož i o subjektu, který za 
ni odpovídá), jednak lhůtu objektivní (počítanou od škodné události). Subjektivní promlčecí lhůta je dvouletá 
(výhradně se aplikuje v případě újmy na zdraví), objektivní promlčecí lhůta činí 3 roky, při úmyslném zavinění 10 
let. 

(viz KNAP, K ; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 150.) 

35 Plynutí času j e nicméně značně relevantní z hlediska prosaditelnosti nároků vyplývajících z všeobecného 
osobnostního práva. Uplatnění každého práva totiž nutně předpokládá existenci právního zájmu. 
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Kapitola V.: OMEZENI VŠEOBECNÉHO OSOBNOSTNÍHO PRÁVA 

K zásahům do všeobecného osobnostního práva a tím i k jeho omezení dochází: 

a) z vůle dotčené fyzické osoby, tj. na základě jejího svolení jakožto projevu dispoziční 

autonomie ve formě právního úkonu;36 

b) v případech výkonu subjektivního práva jiného subjektu (fyzické či právnické 

osoby);37 

c) v případech plnění právní povinnosti jiným subjektem (fyzickou či právnickou 

osobou);38 

d) v případech výslovně stanovených zákony (tzv. zákonné licence) - OZ či dalšími 
o 39 zákony z různých oblastí právního řádu. 

Charakteristickým rysem občanskoprávní ochrany osobnosti je, že má-li z nějakého 

důvodu dojít k zásahu do všeobecného osobnostního práva, má se tak v oblasti občanskoprávních 

vztahů, tj. vztahů právní rovnosti, stát zásadně se svolením dotčeného jedince. 

V některých zákonem vymezených případech však zvláštní zájmy společnosti vyžadují, 

aby do všeobecného osobnostního práva bylo možno zasáhnout i bez svolení fyzické osoby coby 

oprávněného subjektu, popř. dokonce i proti její vůli. Český právní řád umožňuje jednak přímé 

zásahy do všeobecného osobnostního práva, jednak omezuje oprávnění se svou osobností, resp. 

s jejími jednotlivými hodnotami, platně disponovat. 

Prvořadým požadavkem kladeným v tomto směru nicméně je, aby bylo stanovení těchto 

výjimečných zásahů s ohledem na zabezpečení veřejných zájmů na straně jedné a účinné právní 

36 Svolení může fyzická osoba kdykoliv a bez udání důvodu dodatečně odvolat. K. odvolání však musí dojít ještě před 
provedením zásahu. 
37 Např. obecná svépomoc (§ 6 OZ), speciální svépomoc - zadržovací (retenční) právo (§ 175 OZ), odvrácení hrozící 
škody ( § 4 1 7 OZ), krajní nouze ( § 4 1 8 odst. 1 OZ), nutná obrana (§418 odst. 2 OZ), dále výkon práva petičního, 
realizace svobody projevu a práva na informace, institut trestních oznámení, výkon práv účastníků soudního či 
správního řízení před státními orgány aj. 
38 Např. výkon svědecké a znalecké povinnosti, výkon činnosti advokáta v rámci hájení práv a oprávněných zájmů 
klientů, výkon rozhodovací činnosti státních orgánů aj. 
39 Ve všech těchto případech jsou zvláštní zájmy společnosti postaveny nad individuální zájmy jednotlivců. Patří sem 
kupř. trestní zákon, trestní řád, občanský soudní řád, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (preventivní a léčebná 
zdravotnická péče), zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, zákon č. 
61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákonná povinnost identifikace 
fyzických osob) aj. 
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ochrany a jistoty jedinců na straně druhé celkově vyvážené, dále aby bylo zakotveno v zákoně 

(nikoliv v podzákonném /prováděcím/ právním předpise) a konečně aby bylo vždy přesně a 

konkrétně vymezeno co do obsahu, rozsahu a účelu.40 Je ovšem neméně důležité, aby omezení 

všeobecného osobnostního práva byla v duchu těchto zásad rovněž interpretována aplikační 

praxí. Při výkladu by měla být respektována zejména výjimečnost konkrétního případu (což 

vylučuje užití jinak obecně přípustné obdoby - analogie). 

Zákonné licence tedy umožňují v určitém rozsahu zpřístupnit s ohledem na zvláštní 

zájmy společnosti některé hodnoty osobnosti jedinců bez ohledu na jejich svolení. OZ vymezuje 

tři druhy zákonných licenci: 

1. Úřední licence (§ 12 odst. 2 OZ): 

Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové 

nebo zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích osobních 

projevů mohou být pořízeny nebo použity bez jejího svolení k účelům 

úředním (např. k důkazním účelům v řízení trestním, občanskoprávním, 

popř. správním), a to na základě zákona. Institut pojmově zahrnuje jak 

souhlas jedince, jehož projevy hmotné statky zachycují, tak souhlas 

jakékoliv jiné třetí osoby, jejíž všeobecné osobnostní právo by bylo jejich 

použitím dotčeno. Z dikce vyplývá, že tuto zákonnou licenci je nutno 

chápat z hlediska možnosti použití uvedených hmotných substrátů i 

z hlediska oprávnění k jejich pořízení (např. zhotovení otisků prstů nebo 

podobizen pro policejní evidenci apod.).41 

Na rozdíl od licence zpravodajské - reportážní a licence vědecké a 

umělecké se úřední licence vztahuje rovněž na písemnosti osobní povahy. 

2. Vědecká a umělecká licence (§ 12 odst. 3 OZ) zajišťuje rozvoj vědecké a umělecké tvorby. 

3. Zpravodajská (reportážní) licence (§ 12 odst. 3 OZ) zabezpečuje veřejný zájem na informace. 

Podle § 12 odst. 3 OZ mohou být podobizny, obrazové snímky a obrazové nebo 

zvukové záznamy týkající se jedince nebo projevů osobní povahy pořízeny nebo použity 

bez jeho svolení rovněž k účelům vědeckým a uměleckým, jakož i přiměřeným způsobem 

40 KNAP, K.; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 96. 

" U písemností osobní povahy připadá v úvahu pouze jejich použití. 
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pro potřeby tiskového, filmového, rozhlasového nebo televizního zpravodajství. Pro 

osobní písemnosti však tyto licence pro jejich intimní charakter neplatí.42 

Veškerá tato použití, ať už k nim dochází na základě svolení nebo bez něj, však musí být 

přiměřená a nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Nejsou-li tyto podmínky 

splněny, stává se i jinak samo o sobě oprávněné použití použitím neaprobovaným ve smyslu § 13 

42 Vědeckou a uměleckou licenci lze (s ohledem na zákonné znění, ale i výjimečnost případů) vztáhnout jen na již 
existující podobizny, obrazové snímky a obrazové nebo zvukové záznamy. Proto nelze tyto hmotné substráty pro 
jejich užití k vědeckým či uměleckým účelům pořizovat (takový výklad by byl nepřípustně extenzivní). 

(viz KNAP, K.; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 103-104.) 
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Kapitola VI.: 

ODPOVĚDNOST ZA OHROŽENÍ. POPŘ. PORUŠENÍ 

VŠEOBECNÉHO OSOBNOSTNÍHO PRÁVA43 

Stěžejní soukromoprávní úpravou ochrany osobnosti fyzické osoby je § 13 OZ, který 

zakotvuje občanskoprávní odpovědnost a její jednotlivé formy za nemajetkovou újmu vzniklou 

v důsledku neoprávněného zásahu do všeobecného osobnostního práva, a § 16 OZ, jenž odkazuje 

pro případ souběžně vzniklých škod (tj. nemajetkové a majetkové) na § 415n. a § 420n. OZ.4'1 

Významné doplňky této obecné občanskoprávní regulace tvoří některá speciální 

ustanovení zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů (tzv. tiskový zákon), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a změně některých zákonů, zákona č. 23 1/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a také ustanovení některých 

mezinárodních smluv nacházejících se v režimu čl. 10 Ústavy České republiky.4 ' 

1) Občanskoprávní odpovědnost - obecné civilněprávní sankce 

Podstatou občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního právaje, aby neoprávněný 

zásah (spočívající buď v pouhém ohrožení, nebo samotném porušení imateriální sféry fyzické 

43 Dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, je osobou odpovědnou za obsah 
rozhlasového nebo televizního vysílání provozovatel tohoto vysílání. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), přinesl z hlediska 
pasivní legitimace podstatnou změnu v tom, že odpovědným subjektem za obsah periodického tisku učinil 
vydavatele (opustil tak dosavadní koncepci odpovědnosti šéfredaktora). Tato konstrukce je plně v souladu 
s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který vyslovil názor, že skutečnost, podle níž má vydavatel pouze 
komerční a nikoliv redaktorský vztah k periodiku, jej nemůže zbavit odpovědnosti. 

(viz KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.: Ochrana osobnosti podle 
občanského práva. 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 357.) 

V případě materiální škody vzniká (vedle občanskoprávní odpovědnosti za nemajetkovou újmu) zároveň 
občanskoprávní odpovědnost za škodu (§ 16 OZ), která se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o 
odpovědnosti za škodu. Cílem právní úpravy § 16 OZ je primárně náhrada (reparace - kompenzace) v penězích (tzv. 
relutárni restituce) anebo, žádá-li to poškozený a je-li to zároveň možné a účelné, uvedení v původní stav (tzv. 
naturální restituce). 

Odpovědnost za škodu je založena na principu presumovaného (předpokládaného) zavinění: původce 
zásahu se může své odpovědnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že způsobenou Škodu nezavinil (tzv. exkulpace -
vyvinění). 
45 Mezinárodní pakl o občanských a politických právech, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod, Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
medicíny - tzv. Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol o zákazu klonování !idský'ch bytostí. 
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osoby) byl pro jeho původce spojen s určitými novými zvláštními (a nepříznivými) povinnostmi. 

Těmi podle konkrétních okolností jsou: 

a) povinnost zdržet se dalšího neoprávněného zásahu (prevence); 

b) povinnost odstranit následky neoprávněného zásahu (restituce); 

c) povinnost poskytnout přiměřené zadostiučinění-satisfakci, a to: 

> nemajetkovou (morální, ideální), popř. i 

> majetkovou (peněžitou) v případě, kdy morální satisfakce není dostačující a kdy 

neoprávněným zásahem došlo ve značné míře ke snížení důstojnosti fyzické osoby 

či její vážnosti ve společnosti.4í' 

Na rozdíl od trestněprávní, popř. správněprávní odpovědnosti (viz níže) předpokladem 

poskytnutí občanskoprávní ochrany není zavinění (ať již ve formě úmyslu či nedbalosti) původce 

neoprávněného zásahu. Z toho plyne, že občanskoprávní odpovědnost nemůže být vyloučena 

důkazem tzv. omluvitelného - ospravedlňujícího omylu, neboť vzniklá nemajetková újma na 

osobnosti je pro dotčeného jedince stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zaviněně či 

nezaviněně. Obecné civilněprávní sankce se tedy podle platného českého práva zakládají výlučně 

na objektivním principu. Tato skutečnost ukazuje, že občanskoprávní ochrana je vzhledem ke 

svému širšímu dosahu univerzálnější.47 

2) Veřejnoprávní odpovědnost - trestní a správní sankce 

Ve zvlášť závažných případech, kdy neoprávněný zásah do všeobecného osobnostního 

práva představuje rovněž zásah do veřejného pořádku, zabezpečují ochranu osobnosti i některá 

ustanovení práva trestního48 a správního49. 

Trestněprávní odpovědnost je - na rozdíl od občanskoprávních sankcí - založena na 

striktnějším principu zavinění (v některých případech, jako kupř. u trestného činu pomluvy, 

46 Pro stanovení výše peněžité satisfakce je určující návrh poškozené fyzické osoby obsažený v žalobě. Tato částka 
nesmí být soudem překročena. 
47 Schéma prostředků občanskoprávní ochrany - viz PŘÍLOHY. 
48 Trestné činy proti životu a zdraví (hlava VII trestního zákona), trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 
(hlava VIII trestního zákona), trestněprávní následky pomluvy (§ 206 trestního zákona), únosu (§ 207 trestního 
zákona) aj. 
49 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích: přestupky na úseku zdravotnictví, ochrany životního prostředí; přestupky 
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití aj. 
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dokonce na kvalifikovaném zavinění ve formě úmyslu). I to je důvodem, proč normy trestního 

práva neskýtají dostatečné záruky ochrany imateriální sféry (navíc je třeba zohlednit fakt, že 

zahájení trestního řízení nezávisí na iniciativě dotčené fyzické osoby). 

Z hlediska aplikace uvedených druhů sankcí platí, že užití jedné úpravy nevylučuje 

možnost užití druhé, a to i proto, že každá z nich zabezpečuje jinou funkci (trestněprávní regulace 

sleduje represivní a výchovný cíl, občanskoprávní úprava naopak prevenci, restituci a satisfakci). 

V některých případech lze dokonce spravedlivý postih realizovat pouze kumulací obou těchto 

sankcí. 

3) Ochrana poskytovaná Veřejným ochráncem práv 

K ochraně osobnosti fyzických osob přispívá svojí činností také Veřejný ochránce práv; 

jeho relevance je však oslabena tím, že disponuje toliko iniciačními oprávněními. 
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Kapitola VII.: 

VYBRANÉ PŘEDMĚTY OCHRANY OSOBNOSTI FYZICKÉ OSOBY 

1) Právo na jméno 

(čl. 10 odst. 1 Listiny; §11 OZ) 

Jméno lze definovat jako „jazykový výraz, který individualizuje lidské bytosti a lim 

umožňuje jejich identifikaci (prokázání totožnosti) jakožto podmínku jejich právní existence coby 

fyzických osob".50 

Předmětem práva na jméno51 není jen jméno rodové (příjmení)52, ale i jméno vlastní 

(křestní) za předpokladu, že představuje nutný doplňující element pro individualizaci určité 

osoby (např. bratři-spisovatelé Josef Čapek a Karel Čapek), popř. tvoří samo o sobě dostatečný 

identifikační prvek (neboli plní stejnou úlohu jako pseudonym - krycí jméno53). Totéž platí pro 

Část jména včetně počátečních písmen (iniciál). 

Právo na jméno zahrnuje: 

a) výlučné právo fyzické osoby užívat jméno ke svému označení, 

b) výlučné právo fyzické osoby disponovat se svým jménem 

(prostřednictvím svolení k užití ve formě právního úkonu), 

c) právo fyzické osoby bránit se proti tomu, aby jejího jména 

neoprávněně užíval ke svému označení jiný subjekt (bez ohledli 

na účel). 

5,1 PAVLÍČEK, V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo České republiky, Čásl 2. Prah a: 
Lindě, 2004. str. 80. 
51 Povaha práva na jméno nebyla dlouhou dobu jednoznačná. Jedni jej řadili k právům vlastnickým, druzi jej 
považovali za subjektivní právo náležející do oblasti práva rodinného, popř. správního. Přestože právo na jméno 
nesporně určité aspekty rodinněprávní a správněprávní vykazuje, shoduje se soudobá teorie na tom, že představuje 
jedno z dílčích osobnostních práv. 
52 Má-li fyzická osoba dvě příjmení, tj. příjmení zdvojené (manžel, jenž přijme příjmení druhého manžela, může 
prohlásit, že ke společnému příjmení připojí a na druhém místě bude používat předchozí příjmení, které má v době 
uzavření manželství), je chráněno každé z nich. Totéž platí, má-li jedinec dvě vlastní jména. 
53 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), autorům a výkonným umělcům právo na používání pseudonymu (krycího jména) výslovně 
přiznává. 
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Za neoprávněné užití však nelze považovat jakékoliv označení jménem shodující se 

jménem konkrétního jedince, nýbrž jen takové, které je objektivně způsobilé (tzn. bez ohledu na 

subjektivní stránku jednajícího) vyvolat na veřejnosti dojem, že jde nepochybně o něho. 

2) Právo na čest a důstojnost 

(čl. 1, čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. I Listiny; čl. 17 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech, čl. 16 Úmluvy o právech dítěte; § 11 OZ) 

Zachování důstojnosti fyzické osoby je garantováno čl. I Listiny54, a to ve smyslu čl. 3 

odst. I téhož právního předpisu (tzn. bez jakéhokoliv rozlišování podle aspektů zde uvedených). 

Lidská důstojnost jakožto jedna z hodnot osobnosti tedy nevyplývá ze společenského postavení, 

dosaženého vzdělání, získaných hodností, vyznamenání nebo nabytého majetku, její ochrana 

spočívá ve vyloučení jakéhokoli způsobu zacházení sjedincem, které by jej uvádělo do 

nedůstojného postavení.55 Osobní čest je již pojmově širší, neboť zahrnuje i společenskou prestiž 

- ta lidem od narození bez dalšího dána není. 

Občanskoprávní ochrana těchto atributů osobnosti""1 je namířena proti jakémukoliv 

jednání (bez ohledu na úmysl), které je objektivně způsobilé snížit důstojnost, Čest a vážnost 

fyzické osoby v očích j iných'7 a tím ohrozit její postavení a realizaci ve společnosti, tj. působit 

difamačně. Přestože právo na čest vzniká již okamžikem narození (viz výše), jeho rozsah se 

v průběhu života v závislosti na aktivitách jedince mění/1* 

Z hlediska realizace práva na čest a důstojnost je relevantní pouze složka negativní neboli 

oprávnění fyzické osoby bránit se proti neoprávněným zásahům. Jen stěží si lze představit 

54 Čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny - viz PŘÍLOHY. 
55 Nelidské nebo ponižující zacházení nebo trest (čl. 7 odst. 2 Listiny - viz PŘÍLOHY) lze kvalifikovat za extrémní 
formu porušení lidské důstojnosti. 

Zatímco OZ uvádí v § 11 v demonstrativním výčtu jednotlivých osobnostních práv občanskou čest a lidskou 
důstojnost, ústavodárce pracuje v čl. 10 odst. 1 Listiny s lidskou důstojností a osobní ctí. Z hlediska interpretačního 
vyjadřují oba právní předpisy prakticky totéž. 

Čl. 10 Listiny zakotvuje dále právo na dobrou povést. Dobrou pověstí se rozumí veřejná společenská 
vážnost, a proto i v požívání tohoto statku si lidé nejsou rovni. Co se týče rozdílu mezi osobní ctí a dobrou pověstí, 
platí, že ačkoli neexistují jedinci zcela bezectní, které bychom mohli libovolně urážet či zesměšňovat, mohou 
existovat lidé, kteří se netěší dobré pověsti vůbec. 
57 Není nutné, aby bylo tvrzení chápáno jako difamující v celé společnosti. Stačí, působí-li takto negativně jen 
v takové skupině lidí, která tvoří okolní svět dotčeného. 
58 Čest se může pojit kupř. s určitým povoláním (lékaře, učitele apod.) nebo s určitou funkcí (volené orgány územní 
samosprávy aj.). 
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jedince, který by prostřednictvím právního úkonu svolil k ohrožení, nebo dokonce porušení své 

Difamační povaha určitého tvrzení je dána souhrnem všech relevantních okolností a 

souvislostí konkrétního případu, tedy nejenom zvolenými výrazovými prostředky či formálními 

prvky (v případě tištěné prezentace kupř. grafickou úpravou), ale i zařazením do celkového 

kontextu. Difamační povaha může vyplývat i z pouhého účelu jednání, což je zřejmé zvláště u 

zásahů do práva na čest prostřednictvím obrazového záznamu. Aspekt difamace odráží povahu 

společenských tříd a je přirozené, že i v rámci téže společnosti podléhá v závislosti na dynamicky 

se měnících podmínkách (vývoj mravních názorů, kultury, vzdělanosti apod.) častým změnám. 

K zásahům do cti fyzické osoby dochází obvykle nepravdivými skutkovými tvrzeními. 

Časté jsou případy, kdy někdo vkládá do úst jiného tvrzení, které nevyřkl. 

Sporná je otázka, zdali lze za neoprávněný počin považovat prezentaci difamujících 

tvrzení, která sama o sobě pravdivá jsou. Má se za to, že pokud si snížení cti a důstojnosti 

přivodila dotčená osoba sama svým jednáním (a to zpravidla takovým, které je v rozporu 

s právními, morálními, profesními či jinými obecně uznávanými normami), o neoprávněný zásah 

do všeobecného osobnostního práva se nejedná. Pravdivost tvrzení musí přitom vždy prokázat 

původce zásahu (tzv. důkaz pravdy). Výjimku představují pouze záležitosti soukromého života, 

které občanské právo chrání již v rámci ochrany osobního soukromí, a to bez ohledu na to, zda 

jde o tvrzení pravdivá či nepravdivá, a dokonce i tehdy, nejde-li vůbec o tvrzení difamující. 

3) Právo na osobní soukromí 

(čl. 7, čl. 10 odst. 2 a 3, čl. 13 Listiny; čl. 17 odst. I Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech; čl. 16 Úmluvy o právech dítěte; čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod; § 11 OZ) 

Podstatou práva na osobní soukromí je garance nedotknutelnosti soukromého života 

jedince, tj. takové intimní sféry, v němž se může jeho osobnost nerušeně rozvíjet.'1' Toto právo 

59 Do soukromí fyzické osoby náleží vše, pokud lo není veřejné ze své podstaty (např. kandidatura do zastupitelstva 
obce, informace o trvalém pobytu), nebo se to neděje veřejně (např. rozhovor prostřednictvím mobilního telefonu na 
veřejnosti) anebo to člověk není povinen podle zákona zpřístupnit nebo vyjevit komukoli jinému (informace podle 
zákona o sčítání lidu, obecná oznamovací povinnost podle trestního zákona). 

23 



lze definovat jakožto „právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popřípadě 

v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny 

jiným (pozitivní složka práva/'" a zároveň se bránil (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do 

této sféry ze strany jiných osob s rovným právním postavením (negativní složka práva). "6I 

Z hlediska jednotlivých osobnostních práv zaujímá právo na osobní soukromí nejširší 

postavení, neboť porušení některého z jiných dílčích práv (kupř. práva na projevy osobní povahy, 

podobu či jméno) představuje zároveň porušení práva na ochranu osobního soukromí. Zásahem 

do tohoto práva se přitom rozumí nejenom neoprávněné získávání skutečností soukromého života 

(bez ohledu na to, jakým způsobem k nim původce zásahu přišel), ale i jejich rozšiřování - to se 

ovšem týká pouze takové prezentace, která je objektivně způsobilá vyvolat na veřejnosti 

představu, že se referuje o konkrétní fyzické osobě (bez ohledu na to, jestli si sám jednající tento 

fakt uvědomoval). 

Další zvláštností práva na osobní soukromí je, že zatímco podobizny a obrazové a 

zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích osobnostních projevů mohou být 

záležitostmi veřejného zájmu (tzv. zpravodajská /reportážní/ licence - viz výše), skutečnosti 

soukromého života jimi z povahy věci v zásadě být nemohou. Jedinou výjimku představují tzv. 

osoby veřejného zájmu. 

Za osoby veřejného zájmu lze považovat nejenom osoby veřejně činné, tedy ty, které na 

veřejnosti (v oblasti politické, hospodářské, kulturní, sportovní aj.) vykonávají svůj vliv, ale i ty, 

jež na sebe upozorní svým (nejednou protiprávním) jednáním a stanou se tak - byť i dočasně -

předmětem zájmu veřejnosti včetně médií.62 Skutečnosti soukromého života těchto osob jsou 

Definice Ústavního soudu (sp. zn. III. ÚS 35/01, sv. č. 22, usn. č. 18, str. 369): 
„Soukromíje ona sféra života člověka, do které nesmí nikdo bez jeho souhlasu nebo bez výslovného 

dovolení zákona zasahovat ani o ní požadovat či získiivat informace a o které subjekt soukromí není povinen 
nikomu podávat informace, pokud mu to zákon neukládá. " 

Dispoziční právní úkon může zahrnovat bud' souhlas k pouhému vylíčení skutečností soukromého života, nebo i 
k jejich tvůrčímu zpracování. Vždy však musí jít o takové využití, jehož způsob a rozsah jedinec v okamžiku svolení 
znal, popř. znát musel. 
61 KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 335. 

V zahraniční literatuře se lze setkat s klasifikací osob veřejného zájmu na osoby absolutní a relativní. U 
absolutních osob veřejného zájmu se v centru pozornosti ocitají téměř veškeré skutečnosti života kromě intimní sféry 
(tj. soukromí v nejužším slova smyslu), relativní osoby veřejného zájmu naproti tomu vzbuzují zájem jen ohledně 
určitých specifických okolností svého života. 

Osoby veřejného zájmu je možné rozlišovat také podle toho, zdali se stávají předmětem veřejného zájmu na 
základě svého vlastního volního jednání (politici, sportovci, umělci, ale i kupř. delikventi), anebo bez ohledu na své 
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ovšem věcmi oprávněného veřejného zájmu (převažujícího svou závažností zájem na ochraně 

osobnosti) jen do té míry, do jaké jejich veřejná prezentace souvisí s činností této osoby ve 

veřejném životě, zejména pokud má závažný význam pro hodnocení její povahy nebo schopností 

vzhledem k této činnosti. Vychází se přitom z principu, že Člověk, který se rozhodne realizovat 

svoje aktivity na veřejnosti, popř. jedná způsobem, jenž se dotýká celospolečenského zájmu 

(páchání trestného Činu apod.), musí nést následky s tím spojené. 

rozhodnutí (oběti trestných činů, dopravních nehod, živelních událostí apod.). Tato distinkce je z hlediska ochrany 
osobnosti fyzické osoby značně relevantní. 

25 



Část II.: 

Ochrana osobnosti fyzické osoby 

v činnosti médií 
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Kapitola L: POJEM „MÉDIUM". FUNKCE MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI 

Z hlediska systematiky třídění právních odvětví nekoncipuje český právní řád (na rozdíl 

od zahraniční právní vědy) mediální právo jakožto specifické a samostatné právní odvětví, nýbrž 

jako odvětví mezioborové (neboli skupinu právních norem zasahujících do různých oblastí bez 

svébytného integrujícího prvku). Nenabízí dokonce ani legální (zákonnou) definici termínu 

„médium", popř. „hromadný sdělovací prostředek," což je pochopitelné, neboť vymezení tohoto 

pojmu je již řadu let předmětem ostrých teoretických diskuzí. 

V obecné rovině lze konstatovat, že slovo „médium" pochází z latiny a znamená 

prostředek, prostředník zprostředkující činitel - tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje. 

S tímto výrazem se tak můžeme setkat kupř. ve fyzice, chemii, biologii, výpočetní technice nebo 

teorii sociální komunikace. A právě obory, které se věnují různým projevům mezilidské 

(sociální) komunikace, označují pojmem „médium" to, co zprostředkovává někomu nějaké 

sdělení, tedy médium komunikační.63 I v oboru mezilidské (sociální) komunikace však slovo 

„médium" nabývá celé řady nejrůznějších významů61. Nejčastěji se užívá pro označení: 

1) technologie, která zajišťuje produkci, přenos (distribuci) a příjem 

sdělení (kniha, noviny, televizor, radiový přijímač aj.), nebo 

2) sociální instituce, která mediální sdělení produkuje a rozšiřuje 

(tisk, rozhlas, televize).65 

Jednoznačná není z povahy věci ani odpověď na otázku, jaké funkce média v soudobé 

společnosti plní. 

63 JIRÁK, J.; KÓPPLOVÁ, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: 
Portál, 2003. str. 16. 
64 Definice kanadského teoretika Marshalla (Herberta) McLuhana, obsažená v jeho dílech „ The Gutenberg Galaxy" 
z roku 1962 a „Understanding Media" z roku 1964, zahrnuje pod termín „médium" vše, co slouží k rozšíření 
(extenzi) lidských smyslů a schopností, tedy i kupř. elektřinu, žárovku, vynález kola apod. 
65 Za „médium" se někdy považují i komunikační kódy (tj. soustavy znaků a pravidel pro jejich používání). Teorie 
masové komunikace dle tohoto kritéria rozlišuje: 

a) primární komunikační média - komunikační kódy (přirozený jazyk) a 
b) sekundární komunikační média - prostředky snažící se překonat časovou 

a prostorovou omezenost vysílaných sdělení formou jejich záznamu a 
přenosu (ncjrůznější formy signalizace/vlajkové abecedy, kouřové signály 
aj./, obrázky, písmo, později tisk, mechanický, analogový či digitální 
záznam, přenosové vysílací techniky /telefon, telegraf, telemost aj./ nebo 
počítačové sítě). 
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Strukturální funkcionalismus, jedno z nejvýznačnějších sociálních paradigmat,66 chápe 

společnost jakožto dynamicky se vyvíjející systém složený z řady vzájemně provázaných 

subsystémů. Podstatou této teoretické koncepce je teze, podle níž zdrojem stability společnosti je 

její struktura, tedy způsob, jakým jsou organizovány neustále se opakující společenské činnosti 

(např. politické, ekonomické či náboženské aktivity, jednání v rodině coby základní a přirozené 

jednotce společnosti atd.). Termín „funkce" přitom odkazuje k přínosu jednotlivých forem těchto 

činností k zachování celkové sociální rovnováhy. 

Za nejznámější soubor postulátů klasického strukturálního funkcionalismu se považuje 

ten, který v roce 1957 formulovat Robert Merton (sám kritik tohoto sociálního paradigmatu)67: 

1. O společnosti je nejlepší uvažovat jako o systému vzájemně spolu souvisejících částí; 

společnost je organizace vzájemně propojených, opakujících se a ustálených činností. 

2. Společnost jako taková přirozeně tíhne ke stavu dynamické rovnováhy; pokud se 

rovnováha naruší, objeví se síly, které mají tendenci ji opět nastolit. 

3. Každá opakující se činnost, která ve společnosti děje, nějak přispívá ke stavu rovnováhy; 

jinými slovy, všechny přetrvávající podoby ustálených činností hrají určitou roli při 

udržování stability celého systému. 

66 Termín .paradigma" se v sociologii i v jiných příbuzných vědních disciplínách užívá pro označení základních 
předpokladů o povaze společnosti, lidského jedince a jejich vzájemné interakce. Paradigma je tvořeno souhrnem 
postulátů - domněnek, které představují výchozí bod pro odvozování teoretických vysvětlení o některých sociálních 
či psychologických skutečnostech. 

Relativita strukturálního funkcionalismu spočívá v tom, že určit funkci konkrétní sociální instituce by bylo 
možné pouze tehdy, pokud by existovala nějaká obecně akceptovaná představa o „správném" uspořádání společnosti. 
Diskuze o tom, jakým způsobem média přispívají (či mohou přispívat) k „normálnímu" fungování společnosti, se 
pak z tohoto pohledu jeví jako plané. 

Inspirativním, ale velmi nedokonalým pokusem formulovat představy o žádoucím (tj. pro danou společnost 
„normálním") fungování médií se v období studené války staly tzv. řtyři teorie tisku. Autoři této koncepce (Siebert, 
Peterson, Sehraním) kvalifikovali ve stejnojmenné publikaci z roku 1963 (1. vydání 1956) čtyři základní způsoby 
řešení interakce médií a společnosti, lišící se podle její politické struktury, a definovali teorii autoritářskou, 
svobodného tisku (libertariánskou), společenské odpovědnosti a sovětskou. 

1) Autoritářskéí teorie pojímá média jakožto instituce, které zprostředkovávají ideje a 
postoje nějaké autority, zejména pak představitelů státní moci. Jejich posláním je 
vytvářet žádoucí náhled na veřejné dění. 

2) Podle libertariánské teorie (teorie svobodného tisku) představují média naprosto 
svobodné organizace, jež mohou referovat prakticky o čemkoliv, neboť všechny názory 
se stejně nakonec vyrovnají. 

3) Teorie společenské odpovědnosti spojuje s médii závazek ke společnosti jako celku -
jejich povinností je vždy směřovat ke společensky přínosnému jednání. 

4) Podle sovětské teorie prezentují média vůli dělnické třídy. Slouží jako prostředek 
vzdělávání a utváření veřejného mínění. 
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4. Alespoň některé z ustálených a opakujících se činností jsou pro přežívání celé společnosti 

nezbytné; to znamená, že existuje řada závazných funkcí, které v souhrnu představují 

kritické množství potřeb, bez nichž by společnost nepřežila.68 

Z výše uvedeného vyplývá, že i masová média (a proces mediální komunikace jako 

takový) přispívají ke kontinuitě a řádu. Jinými slovy, jejich existence není pro společnost bez 

významu: přestože zůstávají samostatnými systémy, tvoří - vedle pěti základních sociálních 

institucí (rodiny, náboženství, vzdělávacího systému a ekonomické a politické sféry) - pevnou 

součást naší institucionální struktury. Z funkcionalistického hlediska se jim při zajišťování 

sociální stability připisují tyto společenské funkce: 

1. informování - poskytování informací o událostech a podmínkách života, jakož i o platném 

rozdělení moci a uspořádání mocenských vztahů, usnadňování adaptace na změny 

podporou inovací a pokroku; 

2. socializace09 - vysvětlování a komentování událostí, platných společenských vztahů a 

informací spolu s podporou ustálených autorit společenských norem, vytváření konsensu 

a nastolování posloupnosti priorit; 

3. kontinuita - podpora převládajících kulturních vzorců, včetně objevování subkultur a 

nových směrů ve vývoji kultury; 

4. zábava - nabídka napětí, pobavení či rozptýlení, prostředek uvolnění a zdroj oslabování 

sociálního napětí; 

5. získávání (mobilizace) - agitování pro společensky významné cíle (např. ve sféře politiky, 

ekonomiky či ekologie; záleží na dominantní hodnotové orientaci společnosti).70 

68 DeFLEUR, M. L.; BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. J.: Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. str. 
45. 
69 Denis McQuail označuje tento znak ve své publikaci „ Úvod do teorie masové komunikace" termínem „korelace". 
70 JIRÁK. J.; KÓPPLOVÁ, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médii a mediální komunikace. Praha: 
Portál, 2003. str. 44. 
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Kapitola II.: 

SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE 

O 

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI 

Média zajišťují jednu ze základních podmínek rozvoje společenského života -

informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu a jejich hodnocení patří k nejvýznamnějším 

pojistkám proti deformaci společenského vývoje. Ustavní ochrana tohoto zájmu je garantována 

zakotvením svobody projevu a práva na informace. 

Činnost hromadných sdělovacích prostředků lze metodicky rozčlenit do dvou skupin: 

1. Zpravodajství plní především úlohu informační a definiční, snaží se aktuální události 

bez prodlení zachytit, popsat a za pomoci technických prostředků předat různě 

diferenciovanému publiku. 

2. Doménou publicistiky je naopak hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, 

mínění a stanovisek k většinou již známým faktům. Publicistika obsahuje soudy, 

postoje, pojmy, jejím výsledkem není jen informování, ale také poznávání. Postihuje 

společenské jevy, příčiny jejich vzniku i vzájemné korelace. Zobecňuje, popisuje však 

i cesty, kterými k zobecnění dospěla. Publicistika do sebe absorbovala některé 

racionální prvky vědy (metoda), zpravodajství (fakta - informace) a umění 

(emocionálně obrazný přístup, jazykové a formální postupy). Na rozdíl od 

zpravodajství, kde převládají empiricko-induktivní postupy, jde v publicistice o 

přístup abstraktně deduktivní. Nebo zjednodušeně, vztah mezi zpravodajstvím a 

publicistikou je vztahem mezi faktem a názorem na něj. 

Z definičního vymezení i ze samotné povahy těchto činností vyplývá, že při nich nezbytně 

dochází ke střetu s jednotlivými předměty všeobecného osobnostního práva.71 Rozpor nabývá 

stále většího rozměru v té míře, v jaké se v důsledku rozvoje médií zvyšují důsledky, k nímž 

zásahem do práva na ochranu osobnosti dochází. Tato společensky mimořádně delikátní zájmová 

71 Dalším častým zdrojem problémů je jednak požadavek aktuálnosti, který z hlediska zpracování (a ověření) 
informací klade na pracovníky médií vysoké nároky, jednak (s ohledem na rozsah příspěvků a charakter recipientů) 
nutnost zjednodušování. 
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kolize je příčinou ostrých sporů v teorii i praxi. Stanoviska se jasně seskupují do dvou 

protichůdných táborů. Příslušníci jednoho tábora se dovolávají závažnosti významu svobody 

informací a spatřují v ochraně osobnostních práv vůči hromadným sdělovacím prostředkům 

nepřípustné omezení této svobody. Příslušníci druhého tábora naopak vycházejí ze závažného 

významu plné ochrany osobnostních práv jak pro individuální svobodu a rozvoj osobnosti, tak 

pro rozvoj společnosti a vidí v nedostatku ochrany proti zásahům ze strany médií mimořádné 

nebezpečí.72 

Vzhledem k tomuto antagonismu musí aplikační praxe vždy v konkrétní situaci hledat 

mezi oběma póly rovnováhu. Při střetu svobody projevu a práva na informace a jejich šíření 

s právem na ochranu osobnosti, tedy základních práv,7, je proto věcí nezávislých soudů, aby 

s přihlédnutím k okolnostem případu pečlivě zvážily, zda nebyla jednomu právu neodůvodněně 

dána přednost před právem druhým. To ostatně plně odpovídá znění čl. 4 odst. 4 Listiny74, jenž 

ukládá orgánům aplikujícím právo, aby měly na zřeteli podstatu a smysl základních práv.7 ' Tato 

72 KNAP, K.; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 268-269. 
73 Vizjudikatura Ústavního soudu (sp. zn. II. ÚS 435/01, sv. č. 24, usn. č. 35, str. 525): 

„ Právo na informace, jakož i právo tyto informace svobodně sdělovat je jednoznačným spojením prám a 
současně povinnosti (či odpovědnosti) zejména tisku pravdivě, vyváženě a korektně informovat o otázkách důležitého 
veřejného zájmu. 

Ústavní soud souhlasí s právními závěry Evropského soudu pro lidská práva, který zdůrazňuje 
nezastupitelnou roli tisku v demokratické společnosti jako „hlídacího psa", současně však připomíná i odpovědnost 
novináře za překročeni především etických a morálních norem svého povoláni. Vlakovém případě musí existovat 
zákonná sankce, která odpovídá jak svojí přiměřeností, tak i naléhavé společenskou potřebou ochrany důležitých 
veřejných zájmů sledovanému legitimnímu cíli. " 
74 Čl. 4 odst. 4 Listiny - viz PŘÍLOHY. 
75 Ústavní soud definoval kritéria „vzájemného zvažování" kolidujících základních práv a svobod (nález č. 99, sv. 6 
Sb. n. u., vylil, pod č. 280/1996 Sb.): 

1. kritérium vhodnosti - posuzování toho, zdali institut 
omezující základní právo (svobodu) umožňuje dosáhnout 
sledovaný cíl, tj. ochranu jiného základního práva 
(svobody) či veřejného statku; 

2. kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání 
legislativního prostředku omezujícího základní právo 
(svobodu) s jinými opatřeními umožňujícími dosáhnout 
stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a 
svobod, lépe řečeno dotýkajícími se jich v menší intenzitě; 

3. porovnávání závažnosti kolidujících základních práv 
(svobod), přičemž tato základní práva (svobody) jsou 
rovnocenná - porovnání spočívá ve zvažování 
empirických, systémových, kontextových i hodnotových 
argumentů. 

V případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho základního práva (svobody) před druhým je nutnou 
podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento 
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konstrukce však přichází v úvahu pouze tehdy, pokud činnost médií k veřejnému zájmu skutečně 

směřuje - mnohé reference s ním bývají nejednou v přímém rozporu (snahy bulvárního tisku po 

povrchní zábavě, skandálech a laciných senzacích). Teorie i soudní praxe se převážně shodují na 

závěru, že zpravodajství (popř. publicistika) je hájením veřejného zájmu jen tehdy, jestliže se 

týká věcí oprávněného veřejného zájmu a jestliže mu také opravdu slouží.76 Zpravodajství tedy 

nemůže nikdy legitimně směřovat kupř. k tomu, aby byl z pouhé ziskuchtivé touhy vydán na 

pospas veřejnosti soukromý život člověka, který sám na veřejnosti nevystupuje.77 

závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny, a sice v tom smyslu, že základních práv a svobod musí být 
šetřeno nejenom při používání ustanovení o jejich mezích, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich omezení 
v důsledku vzájemné kolize (viz též nález Ústavního soudu č. 46, sv. 2 Sb. n. u., vyhlášen pod č. 214/1994 Sb.). 
(PAVLÍČEK, V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo České republiky, Část 2. Praha: Lindě, 
2004. str. 72-73.) 
76 KNAP, K ; ŠVESTKA, J.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. podstatně 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Panorama, 1989. str. 268-269. 
77 Svoboda projevu a právo na informace a jejich šíření ovšem platí pro všechna zpravodajství bez ohledu na jejich 
informační hodnotu tedy i pro zpravodajství bulvární. Česká jurisprudence se nicméně plně ztotožňuje s judikaturou 
německých soudů (Spolkový soudní dvůr - rozsudek z 9. 12. 2003 - VI RZ 373/02 - KG), podle níž informační 
(zpravodajská) hodnota hraje významnou úlohu při porovnávání zájmů obou stran. Platí, že čím je intormační 
(zpravodajská) hodnota pro veřejnost závažnější, tím více ustupuje zájem na ochraně osobnosti a naopak. 

(viz KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK P.; PLECITY, V.: Ochrana osobnosti podle 
občanského práva. 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 117-118.) 
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Kapitola m . : PRINCIP PRESUMPCE NEVINY 

1) Zakotvení institutu presumpce neviny v českém právním řádu 

Český právní řád reguluje institut presumpce neviny již na své nejvyšší, tj. ústavní úrovni. 

• ČL 40 odst 2 Listiny: 

Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. 

Závazným je také prostřednictvím mezinárodních smluv inkorporováných čl. 10 Ústavy 

České republiky.78 

• ČL 14 odst 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech: 

Každý, kilo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není podle práva 

prokázána jeho vina. 

• ČL 40 odst 2 písm. b) Úmluvy o právech dítčte: 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zejména zabezpečují, aby každé dítě obviněné 

nebo obžalované z porušení trestního práva bylo považováno za nevinné až do doby, kdy podle 

zákona je proktízána vina. 

• ČL 6 odst. 2 Úmluvy o ochrání lidských práv a základních svobod: 

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud jeho vina nebyla 

zjištěna řádným způsobem. 

Stěžejní úpravu této procesní zásady (a konkretizaci čl. 40 odst. 2 Listiny) obsahují 

předpisy trestněprávní: 

• § 2 odst 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád): 

Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, 

proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen 

78 Princip presumpce neviny je obsažen rovněž ve Všeobecné deklaraci lidských práv (čl. 11), právně nezávazném 
dokumentu přijatém Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948: 

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být považován za nevinného, pokud nem 
prokázána jeho vina ve veřejném řízeni, v němuž mu byly dány veškeré záruky nutné pro jeho obhajobu. 
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• § 3 odst. 5 zákona ř. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní řiny a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

(dále jen „zákon o soudnictví ve věcech mládeže"): 

V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení vede, 

a její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení 

zásady, že je považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

2) Interpretace principu presumpce neviny 

Zásada presumpce neviny je spjata s obecným demokratickým principem presumpce 

řádnosti jedinců (,presumptio boni viri" - „presumpce řádného člověka")-, každý člověk je 

řádný, pokud nebude prokázán opak. Velice úzce souvisí rovněž se zásadou státního monopolu 

v oblasti trestního soudnictví - o vině a trestu za trestné činy smí rozhodovat pouze soud coby 

orgán státu, a to výlučně podle zákona.7" 

Institut presumpce neviny vytváří „procesní prostor", v němž musí orgány činné 

v trestním řízení své subjektivní přesvědčení o vině dokázat, má-li být obviněný odsouzen, 

přičemž platí, že obžalovaný může být odsouzen jen na základě pravomocného rozsudku. 

> Rozsudek je pravomocný, a nestanoví-li trestní řád něco jiného, také 

vykonatelný: 

a) jestliže zákon proti němu nepřipouští odvolání; 

b) jestliže odvolání sice je přípustné, avšak buď nebylo v zákonné 

lhůtě podáno, nebo se ho oprávněné osoby výslovně vzdaly, popř. 
80 

j e v ý s l o v n ě vza ly zpět , anebo bylo p o d a n é o d v o l á n í z a m í t n u t o . 

Princip presumpce neviny tedy vyjadřuje objektivní právní situaci a uplatňuje se jak 

vpředsoudním stádiu trestního řízení, tak v řízení před soudem i v řízení o opravných 

prostředcích a trvá, dokud buď v opravném řízení, nebo po něm následujícím novém či 

pokračujícím řízení (včetně nového řízení o opravném prostředku) není soudem pravomocným 

odsuzujícím rozsudkem vina vyslovena. 

79 Čl. 90 Ústavy České republiky a ěl. 39 a 61. 40 odst. 1 Listiny - viz PŘÍLOHY. 
80 V oblasti občanského soudního řízení je právní moc rozhodnutí podmíněna doručením písemného vyhotovení 
účastníkům řízení. 
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Vliv institutu presumpce neviny se v oblasti trestního řízení projevuje v několika směrech: 

a) v oblasti dokazování,8' 

b) při rozhodování orgánů činných v trestním řízení,82 

c) jako pravidlo při zacházení s obviněným.83 

3) Porušování principu presumpce neviny ze strany médií 

Porušování principu presumpce neviny ze strany hromadných sdělovacích prostředků lze 

vnímat ve vícero rovinách, a sice z hlediska 

1) neoprávněného zasahování do ochrany osobnosti fyzické osoby, 

2) ovlivňování průběhu a výsledku trestního řízení, 

3) porušování ústavního práva fyzické osoby na obhajobu. 

81 Obviněný není povinen dokazovat svoji nevinu, veškeré skutečnosti potřebné pro rozhodnutí o vině musí 
prokázat orgány činné v trestním řhení, a to toliko zákonnými prostředky. 

Vinu obviněného nelze odvozovat ze způsobu obhajoby, kupř. z toho, že by obviněný popíral určité 
skutečnosti, záměrně vypovídal nepravdivě s úmyslem přivést vyšetřující orgány na falešnou stopu nebo nevypovídal 
vůbec. Obviněný má právo uvádět jakékoliv důkazy sloužící ke své obhajobě, přičemž orgány činné v trestním řízení 
jsou povinny se všemi těmito skutečnostmi (tj. jak okolnostmi svědčícími v jeho prospěch, tak neprospěch) zabývat. 
Ani doznání je nezbavuje závazku přezkoumat všechny okolnosti případu. 

Obviněný nesmí být za žádných okolností donucován k doznání, popř. k tomu, aby předložil důkaz neviny. 
Pokud ve zjednodušeném řízení před soudem prohlásí, že souhlasí stím, aby nebylo prováděno dokazování, neboť 
veškeré rozhodné skutečnosti považuje za nesporné, nelze ani toto stanovisko považovat za doznání a soud jím není 
žádným způsobem vázán. 

82 Odsuzující rozsudek může být vynesen jen tehdy, je-li vina prokázána nepochybně. Jestliže po provedení 
všech dostupných důkazů zůstanou i nadále pochybnosti o vině obviněného a nepodaří-li se je rozptýlit dalším 
prováděním reálně dostupných důkazů, aplikuje soud pravidlo Jn dubio pro reo" („pochybnost prospívá 
obviněnému") a vynese zprošťující rozsudek, který po nabytí právní moci disponuje všemi důsledky „rei íudicatae" 
(„překážky věci rozsouzené "). Platí, že nedokázaná vina má stejný význam jako dokázaná nevina (tato skutečnost je 
pro obviněného relevantní zejména z hlediska odškodnění za vytrpěnou vazbu a další újmy). Pochybnosti se však 
mohou týkat pouze okolností skutkových, nikoli právních. O otázkách právních rozhodnou orgány činné v trestním 
řízení vždy podle zásady „ iura novit curia" („soud zná právo"). 
83 Orgány činné v trestním řízení musí postupovat vůči obviněnému nestranné a nezaujatě. Zásada presumpce 
neviny je zavazuje zdržet se jakýchkoliv projevů, které by mohly být interpretovány jakožto výraz jejich přesvědčení 
o vině obviněného před pravomocným rozhodnutím soudu. Jejich povinností je poučit obviněného o jeho právech a 
umožnit mu tak plnou realizaci práva na obhajobu. 

Bčhem trestního řízení mohou být obviněnému ukládána jen taková zákonná omezení, která jsou nezbytná k 
dosaženi účelu řízení; v případě mladistvých mohou být užita jen tehdy, není-li možné jejich účelu dosáhnout jinak. 
Při provádění procesních úkonů je nutno vždy šetřit osobnosti obviněného. 
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Ad 1), 2) 

Zásada presumpce neviny se uplatňuje jak v předsoudním stádiu trestního řízení, tak 

v řízení před soudem i v řízení o opravných prostředcích a trvá, dokud buď v opravném řízení, 

nebo po něm následujícím novém či pokračujícím řízení (včetně nového řízení o opravném 

prostředku) není soudem pravomocným odsuzujícím rozsudkem vina vyslovena (viz výše).s"' 

V průběhu celého tohoto období jsou nejenom orgány činné v trestním řízení, ale i všechny 

ostatní subjekty (tedy i média) povinny zdržet se jakýchkoliv hodnotících soudů či poznámek, 

které by mohly být vnímány jakožto výraz jejich subjektivního přesvědčení o vině obviněného. 

Tento princip ve vztahu k hromadným sdělovacím prostředkům nicméně nelze interpretovat tak, 

že by kategoricky zabraňoval jakkoliv informovat veřejnost o podezření z kriminálního jednání 

konkrétní fyzické osoby nebo o postupu státních orgánů v rámci trestního řízení, popřípadě 

publikovat svědectví zúčastněných osob; povinností médií je pouze vystříhat se takových tvrzení 

a projevů, jimiž by bylo na obviněného pohlíženo, jako by již byl soudem pravomocně odsouzen 

(tento závěr platí i v případech, kdy by se mohlo zdát, že vina určité fyzické osoby na spáchání 

trestného činu je v obecném povědomí zcela zřejmá). 

Velice diskutovanou je v této souvislosti otázka zveřejňování jmen pachatelů trestných 

činů v různých stádiích trestního řízení.85 To se týká nejen uvádění jména plného (tj. křestního 

jména a příjmení), ale i počátečních písmen (iniciál) za předpokladu, že lze takto označenou 

osobu vzhledem k místním a jiným souvislostem identifikovat. K nedorozumění dochází 

84 Osoba, proti níž se trestní řízení vede, je v jeho průběhu označována různými způsoby - tato označení 
vyjadřují její různá postavení a práva, která ji zákon poskytuje. 

Podezřelým je ten, kdo byl zadržen a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Dále je jako 
podezřelý označován ten, proti němuž bylo vedeno tzv. zkrácené přípravné řízení, a to od okamžiku zahájení 
výslechu až do okamžiku, kdy státní zástupce podal návrh na potrestání u soudu. 

Obviněným j e ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání. 
Obžalovaným se stává obviněný po nařízení hlavního líčení. 
Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moct, nebo 

pravomocný trestní příkaz. 
Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného (např. ustanovení o přípravném řízení), rozumí se obviněným 

též obžalovaný a odsouzený. 
85 Při zveřejňování jmen je třeba vždy striktně odlišovat osoby označené za pachatele trestných činů od obětí 
těchto činů (poškozených), jakož i obětí různých událostí nevyvolaných protiprávním jednáním, např. přírodních 
katastrof či nehod. Uvádění jejich jmen (tj. obětí zločinců či tragických událostí) nelze v žádném případě legitimovat 
právem veřejnosti na informace, neboť oběť by takto mohla být identifikována a tím i po druhé postižena, a to -
kupř. při zprávách o sexuálních deliktech - ještě závažněji než při Činu samotném (tzv. „sekundární viknnuzace") 

Zpravodajství o zločinu však může mít i pozitivní terapeutické účinky. Pro oběť je mnohdy velice těžké o 
svém traumatickém zážitku hovořit. Média mohou v tomto případě sehrát důležitou roli, totiž ulehčit oběti aby 
dokázala svou situaci okolí vysvětlit, a tím ji pomoci znovuzařadit se do sociálního prostředí, z něhož byla 
v důsledku události nechtěně vyloučena. 
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zpravidla proto, že se důsledně nerozlišuje mezi přípustností uvádění jmen z hlediska chráněného 

společenského zájmu na řádném průběhu trestního řízení (včetně jeho výsledku) a přípustností 

jejich uvádění z hlediska oprávněného zájmu na ochraně osobnosti fyzické osoby. 

Prezentují-li hromadné sdělovací prostředky před pravomocným rozhodnutím soudu 

určitou osobu jakožto pachatele trestného činu, mohou tak závažným způsobem ovlivnit svědky, 

popř. další zúčastněné subjekty a tím narušit samotný průběh řízení včetně výsledku. 

Z hlediska všeobecného osobnostního páva pachatele trestného činu není z uvedeného 

hlediska námitek proti zveřejnění jeho jména po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku, 

pokud ovšem nedošlo pouze k podmíněnému odsouzení, při němž - pokud se pachatel osvědčí -

se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.86 

I v tomto případě však může uvedení jména působit negativně. Nelze totiž opomenout, že 

nositelem určitého příjmení není jenom pachatel, ale i jeho příbuzní, zveřejnění zprávy proto 

může vést k jejich vážnému poškození ve společnosti. Jestliže pachatel trestného činu je povinen 

v důsledku svého protiprávního jednání strpět zásah do všeobecného osobnostního práva, u 

uvedených osob to v žádném případě neplatí. 

Zájem společnosti na zveřejňování jmen delikventů je nicméně časově podmíněn 

potřebami zpravodajství. Uvádějí-li média jména pachatelů trestných činů dokonce po odpykání 

trestu, je takovýto počin v naprostém rozporu s funkcí sankce v moderní společnosti, neboť brání 

v nápravě pachatele a jeho znovuzařazení do společnosti. Po rozhodnutí o zahlazení odsouzení 

brání uvedení jména i výslovné ustanovení § 70 odst. 1 trestního zákona, podle něhož se na 

pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.87 Tyto případy lze kvalifikovat jako neoprávněné užití 

jména neboli právem neaprobovaný zásah do dílčí hodnoty osobnosti jedince. 

Co se týče zveřejňování jmen delikventů před okamžikem vynesení pravomocného 

odsuzujícího rozsudku, shoduje se soudobá česká jurisprudence88 na tom, že jméno podezřelé 

osoby by mělo být médii (i jakýmikoliv dalšími subjekty) prezentováno až poté, co vůči ní bylo 

zahájeno trestní stíhání. Tato teze vychází z předpokladu, že podezření z trestného činu 

vymezeného v trestním oznámení by mělo být vždy podezřením důvodným - mělo by být 

podpořeno takovým množstvím konkrétních skutečností, které nasvědčují, že ke spáchání 

86 § 60 trestního zákona - viz PŘÍLOHY. 
87 § 69 a 70 trestního zákona - viz PŘÍLOHY. 
88 viz KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; PAVLÍK, P.; PLECHÝ, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Lindě, 2004. str. 353. 
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trestného činu skutečně došlo. Tak tomu ovšem pokaždé není a institut trestního oznámení 

nejednou slouží jako ryze formální akt. Z výše uvedeného vyplývá, že pro zveřejnění jména 

fyzické osoby jakožto osoby podezřelé ze spáchání trestného činu není dostačující pouhá 

skutečnost podání trestního oznámení (tím spíše, bylo-li podáno anonymní trestní oznámení, 

které neuvádí ani jeden konkrétní důkaz). I přesto se ovšem stává, že média nejednou 

bezprostředně po podání trestního oznámení přinášejí prakticky neověřené informace o tom, že 

vůči určité osobě existuje podezření (nebo dokonce vážné podezření) ze spáchání trestného činu. 

Tím spíše je nepřípustné, aby hromadné sdělovací prostředky referovaly o tom, že někdo podání 

trestního oznámení pouze zvažuje. 

Oprávnění uveřejnit jméno podezřelého jedince vzniká až okamžikem zahájení trestního 

stíhání, tj. tehdy, kdy po prověření všech relevantních skutečností důkazy nasvědčují dostatečně 

odůvodněně tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba. Do té doby by 

měly orgány činné v trestním řízení odpírat poskytování jakýchkoliv informací.81' Ani takto 

získané informace, ani souhlas vyšetřovatele a státního zástupce, popř. předsedy senátu ke 

zveřejnění výsledků však za žádných okolností nelegitimují k zásahům do všeobecného 

osobnostního práva. Pokud by k němu ve zpravodajství došlo, nebylo by pro kvalifikaci tohoto 

činu rozhodné, poskytl-li informace o průběhu trestního řízení vyšetřovatel a státní zástupce, 

popř. předseda senátu nebo referuje-li se o skutečnostech, které sdělily orgány činné v trestním 

řízení. 

V souvislosti s poskytováním informací ze strany orgánů činných v trestním řízení 

prezentoval v časopisu Bulletin advokacie (9/1996; str. 36 - „Je redakce oprávněna ještě před 

rozsudkem vyslovit názor na to, jak by měl soud rozhodnout ve věci?") osobitý názor Pavel 

Vantuch, podle něhož „až do pravomocného rozhodnutí ve věci by měli novináři i jiní autoři psát 

o věci v souladu s informacemi poskytnutými orgány činnými v trestním řízení, bez toho, že by 

dospívali ke svým vlastním názorům na věc," neboť „neexistuje žádná právní norma, která by 

novináře či jinou osobu opravňovala vyjadřovat ve sdělovacím prostředku názor, jak by měl soud 

89 Poskytování informací o průběhu trestního řízení upravuje § 8a trestního řádu (viz PŘÍLOHY) a nepodléhá tedy 
obecné úpravě přístupu k informacím. Podle § 11 odsl. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu 
k informacím, nemají státní orgány povinnost informovat o trestním řízení, čímž není dotčen §8a trestního řádu. 

Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení lze opět vztáhnout i na veřejný zájem na řádném 
průběhu řízení: orgány činné v trestním řízení by měly poskytovat pouze takové informace, jejichž zveřejněním 
neohrozí průběh a výsledek. 
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rozhodnout v trestní věci. " Referování hromadných sdělovacích prostředků o trestní kauze by tak 

bylo omezeno pouze na informace získané od orgánů činných v trestním řízení. 

S tímto striktním stanoviskem se však nelze za žádných okolností ztotožnit. § 8a trestního 

řádu reguluje toliko šíření informací ze strany orgánů činných v trestním řízení, nikoliv šíření 

informací obecně a rozhodně tedy nezakazuje vyhledávat je i jiným způsobem. Takovýto 

restriktivní výklad by byl v přímém rozporu s ústavním právem na informace a svobodou projevu 

a ve své podstatě by znamenal rezignaci na významnou kontrolní úlohu médií ve vztahu 

k mocenským strukturám. 

Informace o probíhajícím trestním řízení mohou být získávány rovněž prostřednictvím 

tzv. zpravodajství ze soudní síně. 

Zásada veřejnosti soudního jednání"' v oblasti trestního práva znamená, že kromě 

přímých účastníků řízení se mohou jednání účastnit také jiní občané (pozorovatelé, posluchači) 

včetně zástupců médií (v tom tkví základní rozdíl oproti tzv. kabinetní justici). Z povahy věci se 

vztahuje jen na řízení před soudem a zásadně se netýká přípravného řízení, které je naopak (až na 

pár výjimek) založeno na zásadě neveřejnosti (tajnosti).4' 

Veřejnost může být z hlavního líčení a veřejného zasedání vyloučena jen tehdy, pokud by 

veřejné projednávání věci ohrozilo utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, mravnost 

nebo nerušený průběh jednání anebo bezpečnost, popř. jiný důležitý zájem svědků. K. témuž 

účelu může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření.92 Veřejnost lze rovněž vyloučit 

pouze pro část hlavního líčení nebo veřejného zasedání.93 

90 Požadavek veřejného projednání véci před soudem má svůj ústavněprávní rámec (čl. 96 odst. 2 Ústavy České 
republiky a čl. 38 odst. 2 Listiny). Obsažen je také v Mezinárodním paktu o občanských apolitických právech jako 
součást práv obžalovaného (čl. 14 odst. 1) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
který zaručuje právo na veřejné projednání věci a právo na veřejné vyhlášení rozsudku. Veřejnost jednání stanoví 
taktéž § 199-201 trestního řádu (veřejnost hlavního líčení; a § 6 odst. 1 a g 2 odst. 10 zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů {zákon o soudech a 
soudcích) - viz PŘÍLOHY. 
91 Smysl tohoto principu spočívá v tom, že je: 

a) atributem tzv. spravedlivého procesu (ve smyslu čl. 6 odst. I Úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních svobod; český právní řád tento termín 
nezná) a jednou ze zákonných zánik pro obžalovaného, neboť jej chrání před 
svévolným, nekontrolovaným rozhodováním; 

b) prostředkem kontroly společnosti nad výkonem soudnictví a 
c) plní výchovnou funkci při působení na veřejnost a s ní spojenou funkci 

preventivní. 
92 Rozsudek se však vyhlašuje veřejně vždy, tedy i v případě, kdy jednání předcházející jeho vyhlášení probíhalo 
s vyloučením veřejnosti. Tato zásada je obsažena v čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky, čl. 17 odst. 1 Lis,my, § 200 

39 



Pořizovaní obrazových záznamů a uskutečňování obrazových a zvukových přenosů 

z průběhu soudního jednání je podmíněno předchozím souhlasem předsedy senátu nebo 

samosoudce. Pořizování zvukových záznamů je také vázáno na jejich souhlas - předseda senátu, 

popř. samosoudce je však může zakázat pouze tehdy, pokud by způsob jejich provádění mohl 

narušit průběh nebo důstojnost jednání. Na rozdíl od případu povolení přenosů či obrazových 

záznamů, kde záleží pouze na uvážení soudce a ten není ve své úvaze zákonem nijak limitován, 

v případě zákazu audionahrávek musí být dán některý ze zákonem stanovených důvodů, tedy 

možnost narušení průběhu či důstojnosti jednání.9'1 

Při možnosti přímých přenosů ze soudních síní je ovšem vždy nutno zvážit psychologický 

aspekt přítomnosti médií, který se může nepříznivě promítnout do chování stran řízení, svědků, 

nebo dokonce samotných soudců a tím v konečném důsledku negativně ovlivnit průběh řízení 

včetně výsledku.95 

Zásada veřejnosti jednání rovněž nelegitimuje k zásahům do všeobecného osobnostního 

práva zúčastněných osob. Tak jako při užití předmětů osobnostněprávní ochrany vůbec, musí být 

i v těchto případech striktně dodržována zásada přiměřenosti - jakékoliv užití nesmí být 

v rozporu s oprávněnými zájmy jedince. Pokud by tedy v rámci zpravodajství ze soudní síně byly 

uváděny skutečnosti soukromého života tvořící předmět jednání, byť veřejného, jde vždy o 

neoprávněný zásah do osobního soukromí a tedy o porušení tohoto práva. O prezentaci 

skutečností soukromého života lze ovšem hovořit jen tehdy, jestliže způsob, jakým se tak stalo, 

objektivně umožňuje identifikovat osobu, které se tyto informace týkají. 

odst. 2 trestního řádu a § 6 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb„ o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) - viz PŘÍLOHY. 
93 § 200 trestního řádu - viz PŘÍLOHY. 

Od vyloučení veřejnosti je nutno odlišovat případy, kdy soud odepřel přístup k hlavnímu líčení osobám 
nezletilým a těm, u nichž je odůvodněná obava, že by mohli narušit důstojný průběh. Soud může také učinit nezbytná 
opatření proti přeplňování jednací síně (§ 201 trestního řádu - viz PŘÍLOHY). 
94 § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) - viz PŘÍLOHY. 
95 Zpravodajství z průběhu soudního jednání je zakázáno přímo zákonem např. ve Velké Británii nebo Spolkové 

republice Německo. 
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Ad 3) 

Pokud hromadné sdělovací prostředky prezentují určité osoby jakožto pachatele trestných 

činů před pravomocným rozhodnutím soudu, porušují tím v neposlední řadě ústavní právo každé 

fyzické osoby na obhajobu. "' 

> Řízení ve věcech mládeže 

Zcela zvláštní právní režim platí pro ty fyzické osoby, na něž se vztahuje působnost 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže, tj. děti mladší patnácti let (resp. ty, které v době spáchání 

činu jinak trestného nedovršily patnáctý rok věku)97 a mladistvé (resp. ty, které v době spáchání 

provinění98 dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok svého věku).99 

Odlišnosti trestního řízení proti mládeži vycházejí ze snahy zajistit, aby byly v řízení 

bezpečně zjištěny všechny okolnosti, které mají význam pro spravedlivé rozhodnutí, zejména pro 

výběr nejvhodnějšího opatření, dále využít všechny možnosti výchovného působení řízení, 

vyloučit z řízení takové okolnosti a vlivy, jež by mohly být výchovnému účinku na překážku, a 

zajistit kvalifikovanou obhajobu dítěte mladšího patnácti let, popř. mladistvého, kteří ši ji nejsou 

schopni náležité obstarat sami s ohledem na svůj věk. Důvodem odchylek zákonné úpravy od 

obecných zásad je tedy výchovný význam trestání mládeže. 

Zvláštní přístup k mládeži, garantovaný na ústavní úrovni čl. 32 odst. 1 Listiny100, lze 

shrnout do několika bodů: 

> Orgány činné v trestním řízení mohou do pravomocného rozhodnutí soudu 

uveřejňovat jen takové informace o průběhu řízení, které neodporují požadavku 

ochrany osobnosti mladistvého a jeho osobních údajů. 

96 Čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny, § 33 trestního řádu - viz PŘÍLOHY. 
97 Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné (§ 89 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 
98 Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění (§ 6 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 
99 Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se však neužije tehdy, koná-li se řízení o proviněních, 
které obviněný spáchal před dovršením osmnáctého roku, popř. po jeho dovršení, jestliže trestní zákon na čin 
spáchaný po dovršení osmnáctého roku stanoví trest stejný nebo přísnější [§ 73 odst. 1 písm. a) zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže], anebo bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého roku obviněného [§ 73 odst. 
1 písm. b) zákona o soudnictví ve věcech mládeže], 

100 Čl. 32 odst. 1 L i s t iny -v iz PŘÍLOHY. 
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> Je zakázáno publikovat jméno a příjmení mladistvého, jakož i jiné informace 

(včetně skutečností o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání) způsobilé 

ztotožnění. Zákaz se vztahuje rovněž na publikování každého textu či vyobrazení 

týkajících se totožnosti mladistvého. 

> Odsuzující rozsudek může být v hromadných sdělovacích prostředcích zveřejněn 

jen bez uvedení jména a příjmení mladistvého pachatele a při zachování přiměřené 

ochrany před nežádoucími účinky uveřejnění. 

> Hlavní líčení a veřejné zasedání v řízení proti mladistvému jsou na rozdíl od 

obecné právní úpravy neveřejná; připuštěna je pouze omezená účast v zákoně 

uvedených osob. Na návrh mladistvého však může být hlavní líčení nebo veřejné 

zasedání konáno veřejně. Soud dále vyloučí veřejnost v řízení proti mladistvému 

(dokonce i tehdy, jestliže předtím rozhodl o jeho veřejném jednání), pokud je to ku 

prospěchu mladistvého. Soud může rovněž vykázat mladistvého z jednací smě 

z důvodu možnosti nepříznivého ovlivnění jeho vývoje."" 

4) Institut dodatečného sděleni 

institut dodatečného sdělení, zakotvený v zákoně Č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tzv. tiskový 

zákon), a zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,102 

101 § 3 odst. 5, § 52, 53, 54, 64, 94 zákona o soudnictví ve věcech mládeže-viz PŘÍLOHY. 
102 Přijetím obou „mediálních zákonů" byl naplněn požadavek kompatibility s komunitámím právem, z jehož 
směrnic, jakož i dalších dokumentů (směrnice ě. 89/552/EHS ve znění směrnice Č. 97/36/ES a doporučení 
obsaženého v rezoluci č. 74/26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď z roku 1994, Evropské úmluvy o 
Televizi bez hranic z r. 1989, při zohlednění judikatury Evropského soudního dvora) nová česká právní úprava 
vychází. 

Výše uvedené zákony upravily v českém právním řádu zcela nově institut ochrany zdroje a obsahu 
informací. Podstatou je právo fyzických nebo právnických osob, které se podílely na získávání nebo zpracování 
informací, odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy sdělení o původu či obsahu těchto 
informací, jakož i odepřít předložení nebo vydání věcí, z nichž by mohl být původ či obsah zjištěn. 

Těmito ustanoveními však nejsou nikterak dotčeny povinnosti stanovené trestněprávními předpisy, zejména 
povinnost nenadržovat pachateli trestného činu, povinnost překazit spáchání trestného činu a povinnost oznámil 
trestný čin. Institut ochrany zdroje a obsahu informací rovněž nevylučuje povinnost vydavatele periodického tisku 
sdělit správci daně na jeho výzvu jméno a bydliště objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou, je-li fyzickou 
osobou, nebo jeho název a sídlo, je-li právnickou osobou; tímto způsobem je možné objednatele inzerátu 
identifikovat. 

42 



nahrazuje spolu správem na odpověďm dosavadní institut tzv. tiskové opravy - ochranný 

prostředek proti nepravdivému nebo pravdu zkreslujícímu údaji dotýkajícího se cti fyzické osoby 

nebo dobré pověsti právnické osoby. Touto speciální právní úpravou, která představuje 

kompromisní řešení mezi ústavně zaručenou svobodou projevu a právem na informace na straně 

jedné a ústavně garantovanými dílčími osobnostními právy na straně druhé, se rozšiřují možnosti 

nápravy v případě neoprávněného zásahu do všeobecného osobnostního práva ze strany tisku, 

popř. rozhlasového či televizního vysílání. 

Právo na dodatečné sdělení směruje k důslednému uplatňování principu presumpce 

neviny. Bylo-li v periodickém tisku nebo v rozhlasovém či televizním vysílání 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 takto 

identifikovat, a toto řízení dosud nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu, má 

oprávněná osoba právo požadovat na vydavateli, popř. provozovateli vysílání uveřejnění 

dodatečného sdělení o konečném výsledku řízení. 

Postup při uplatňování tohoto institutu, jeho formální náležitosti, jakož i podmínky 

uveřejnění upravují podrobně příslušná ustanovení zákona.104 

103 Právo na odpověď lze uplatňovat tehdy, bylo-li v periodickém tisku nebo v rozhlasovém Či televizním vysílání 
uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo 
jména Či dobré pověsti (tzv. goodwill) právnické osoby. Odpověď spočívající ve sdělení, jímž se záležitost uvádí na 
pravou míru nebo se doplňuje nebo zpřesňuje, musí být přiměřená rozsahu napadené reference. 
104 § 11-15 zákona č. 46/2000 Sb„ o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tzv. tiskový zákon)-v iz PŘÍLOHY. 
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Část III.: 

Kvantitativní obsahová analýza 
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Kapitola L: ANALÝZA MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ 

V zásadě existují tři kontexty, v nichž jsou zjištění o mediálních obsazích relevantní: 

z hlediska politického poradenství, kritického zkoumání účinnosti mediálního systému a za 

účelem ověřování vědeckých teorií. 

Jakékoliv teoretizování o mediálním obsahu se zakládá na různých metodách výzkumu. 

Zadání přitom může vycházet nejen z teoretických úvah nebo stávajících výsledků šetření, ale i z 

praktického či kritického zájmu o přesné znalosti mediálních obsahů. Možnosti výzkumných 

metod sledují dělicí čáru mezi dominantním, empiricky orientovaným paradigmatem a 

kvalitativnější (a často kritickou) variantou - sahají od prostých i rozsáhlých klasifikací typů 

obsahu sloužících k nejrůznějším účelům (organizační, popisné aj.) až k hluboce interpretativním 

rozborům specifických mediovaných obsahů, určeným k odkrytí nenápadných či latentních 

potenciálních významů. 

Z hlediska analýzy mediálních sdělení rozlišuje teorie masové komunikace dva základní 

metodické přístupy - deskriptivně a empiricky orientovanou kvantitativní obsahovou analýzu na 

straně jedné a kvalitativnější, hlubší a interpretativnější hermeneutickou textovou a obrazovou 

analýzu na straně druhé.105 Podstatným rozdílem mezi oběma způsoby je stupeň strukturovanosti, 

popř. otevřenosti postupu. 

Hermeneutická analýza vychází z literárněvědní textové interpretace. Pomocí subtilních 

interpretačních postupů se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší struktury. Odkrývají se 

autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační struktury. Pro tuto metodu je 

charakteristická vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých mediálních 

obsahů. Z toho vyplývají její specifické přednosti i slabiny. Hermeneutickou analýzou je možné 

analyzovat pouze několik málo textů, zato z mnoha různých aspektů. Pro zpracování většího 

množství textů se však tento způsob rozboru příliš nehodí. Navíc je silně subjektivní - výsledek 

výzkumu je spjatý s osobou, která jej provádí. Poznávací proces mohou ostatní ověřit jen velmi 

podmíněně, neboť i různí odborníci se mohou dobrat velmi rozdílných výsledků. 

105 Mezi těmito dvěma základními typy se nachází velké množství smíšených forem. Možné je také kombinované 
užití obou metod - hermeneutická analýza často představuje předstupeň analýzy kvantitativní. Existují rovněž 
výzkumy zaměřené na pochopení povahy různých „mediálních jazyků" a porozumění jejich fungování, zejména 
v souvislosti s obrazem a zvukem. 
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Na rozdíl od hermeneutické analýzy představuje kvantitativní obsahová analýza vysoce 

strukturovaný a selektivní proces. Vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při 

jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. 

Charakteristickým rysem této analýzy je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký 

stupeň ověřitelnosti - při rozboru podléhá každý krok explicitně formulovaným pravidlům. Mezi 

další přednosti této metody patří možnost zpracovat velké množství textů (nebo jiných 

mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc 

dají precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech.106 

106 SCHULZ, W.; HAGEN, L.; SCHERER, H.; REIFOVÁ, I.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 

Karolinum, 1998. str. 30-31. 
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Kapitola H.: KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

Frekventovanější a zároveň starší metodou šetření (a nejstarší vůbec)107 je kvantitativní 

obsahová analýza, kterou lze definovat jakožto „kvantitativní výzkumnou metodu pro 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 
r ' íil 08 

podloženého kladení otázek. " Zakládá se na tezi, podle níž povrchový význam zkoumaného 

materiálu je zcela jednoznačný - může být přečten a prostřednictvím numericky vyjádřeného 

poměru prvků v textu (kupř. podle počtu jednotlivých slov nebo prostoru či času věnovaného 

určitému souboru témat) kvantitativně vyjádřen. Na rozdíl od hermeneutické analýzy, pro níž 

jsou nejdůležitější skryté nebo utajené významy, jež nemohou být vyčteny z pouhých číselných 

dat (vždy je třeba rozpoznat a pochopit konkrétní diskurz, v němž je text zakódován), obsahová 

analýza může současně posuzovat několik druhů mediálních obsahů a ignorovat při tom 

rozdílnosti diskurzů. Termín „systematický" vyjadřuje, že všechny mediální obsahy jsou 

zpracovávány týmž způsobem. „Intersubjektivně ověřitelný" naopak znamená, že všichni ostatní 

budou v zásadě schopni při aplikaci téhož metodického přístupu reprodukovat stejné výsledky. 

Dodržení těchto podmínek je pak předpokladem spolehlivosti a přiměřenosti výzkumné metody 

(ve vědecké terminologii se používá analogických pojmů reliabilita" a „validita"),109 

nejdůležitějších kvantitativních nároků kladených na vědecká Šetření. Uvedené požadavky spolu 

úzce souvisí - spolehlivost (reliabilita) je předpokladem přiměřenosti (validity). 

Obsahová analýza je tedy zaměřena na kvantitativní analýzu frekvenční struktury textů s 

cílem charakterizovat jejich obsah. Protože vytváří statistický souhrn velmi rozsáhlé mediální 

107 Tato výzkumná metoda je známa již od středověku, kdy sloužila k odkrývání tajemství obsažených ve svatých 
textech. Významného společenského uznání však dosáhla až v první polovině 20. století (USA, Velká Británie), kdy 
se pomocí kvantitativní obsahové analýzy odhalovaly z neurčitých náznaků v tisku plány německých generálů. 
Počátky jejího systematického užívání spadají do prvních desetiletí 20. století (Kingsbury a Hart, 1937). V té době 
bylo ovšem šetření velmi nákladné a pracné, neboť se zpracování shromážděných dat provádělo v podstatě ručně. 
Teprve možnosti výpočetní techniky učinily z této metody mocný nástroj analýzy, použitelný k rozborům 
obrovských souborů textů. 

" ,a SCHULZ, W.; HAGEN, L.; SCHERER, H.; RE1FOVÁ, I.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 1998. str. 31. 
109 Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, aby každý 
odborník, který je později použije na tomtéž materiálu, došel ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy nemohou 
záviset na osobách provádějících analýzu, nýbrž na metodách a analyzovaném materiálu. Validita zahrnuje 
požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit. 

(viz SCHULZ, W„ HAGEN, L„ SCHERER, H„ REIFOVA, I.: Analýz obsahu mediálních sděleni. Praha: 

Karolinum, 1998. str. 35.) 
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reality, bývá využívána pro širokou škálu účelů, zejména pro srovnání mediálního obsahu se 

známou distribucí výskytu v „sociální realitě."'10 

Realizace této výzkumné metody spočívá v několika systematických krocích, a sice ve 

1) vo lbě vzorku obsahu; 

2) vytvoření relevantního rámce kategorií vnějších referentů; 

3) volbě jednotky analýzy obsahu (slova, věty, oddílu, článku, obrazu, sekvence atd.); 

4) umístění obsahu do připraveného rámce (pomocí počítání frekvence zvolených 

jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních tématech); 

5) vyjádření výsledku jakožto celkové skladby vybraného vzorku obsahu podle 

frekvence výskytu hledaných referencí.1" 

Kvantitativní obsahová analýza vychází ze dvou hlavních premis, a sice že vazba mezi 

vnějším objektem reference a referencí samotnou je dostatečně zřejmá a dále že frekvence 

výskytu zvolených referencí přesvědčivě a objektivním způsobem vyjadřuje převažující 

„význam" textu. 

110 Kvantitativní obsahová analýza ve své podstatě představuje obdobu metody výzkumu populace, při níž se zvolí 
určitý prolil obyvatelstva (zde mediální typ nebo dílčí složka), z něho vzorek respondentů reprezentujících celek 
(jednotky analýzy), shromáždí se data o jednotlivcích v závislosti na kategoriích (proměnných) a k těmto kategoriím 
(proměnným) se přiřadí numerické hodnoty. 
111 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. str. 308. 
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Kapitola m . : VÝZKUMNÝ PROCES 

Vlastní výzkumný proces se skládá z několika na sebe navazujících fází: 

Po výběru výzkumného tématu a formulaci konkrétních výzkumných otázek 

(konceptualizační fáze) zvolíme a vypracujeme metodu šetření (fáze operacionalizace). Poté 

definujeme časový a organizační průběh výzkumu (fáze plánování a organizace). Po zajištění 

technických, metodických a personálních záležitostí, a to před zahájením vlastního šetření, 

ověříme vhodnost výzkumné metody (přípravná a ověřovací fáze). Následně přistoupíme 

k sběru dat. Po jeho ukončení získané výsledky zanalyzujeme a interpretací vyvodíme závěry 

(fáze vyhodnocení)."2 

1. KONCEPTUALIZACE 

• výběr výzkumného tématu 

• formulace konkrétních výzkumných otázek 

Výzkumné téma vymezuje ve zkratce objekty, které jsou předmětem šetření, 

a jejich vlastnosti. Poněvadž bývá formulováno poměrně abstraktně, nelze je j 

prověřit přímo, a je proto nutné pojmy v něm obsažené konkretizovat. Nejprve se 

upřesní objekty obsažené v tématu a poté se hledají měřitelné parametry vlastností 

v něm vyjádřených. 

I 

112 V praxi od sebe nelze často jednotlivé fáze šetření přesně odděloval. Může se kupř. přihodit to, že se při 
ověřování pracovních postupů musí metoda práce pozměnit. Znamená to rovněž, že je také zapotřebí dále pracovat 
na operacionalizaci výzkumného tématu. Může se ale také stát, že se při vyhodnocování vyskytnou nova výzkumná 
témata, která si vyžádají dodatečné šetření. 

(viz SCHULZ, W., HAGEN, L„ SCHERER, H„ RE1FOVA, 1.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 

Karolinum, 1998. str. 32.) 
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2. OPERACIONALIZACE 

• stanovení výběrového souboru: 

--> typ méd ia 

--> typ med io váných obsahů 

~> časový interval 

—> typ med io váných obsahových jednotek 

• určení velikosti kódovací jednotky 

• tvorba kódovací knihy: 

= konstrukce kategorií (proměnných) 

—> název kategorie (proměnné) 

—> definice kategorie (proměnné) 

—> číselné hodnoty (kódy) 

Na počátku fáze operacionalizace stojí výběrový soubor, tj. výběr 

analyzovaných jednotek. Tento soubor zahrnuje čtyři roviny: 

a) typ média, 

b) typ mediovaných obsahů, 

c) časový interval, 

d) typ mediovaných obsahových jednotek."3 

Smyslem tohoto kroku je zjištění, jak lze relevantní mediované obsahy 

jednoduše identifikovat, jak lze analyzovaný materiál co nejlépe rozčlenit do 

113 Vzhledem k tomu, že jsou naše zdroje většinou časově i finančně omezené, měli bychom zvolit co nejmenší 
vzorek média, ovšem pouze takový, který nám umožňuje dospět k přiměřenému výsledku. Obvykle nemáme zájem 
na celém obsahu (analyzovat celý redakční obsah má smysl pouze tehdy, chceme-li získat přehled o celé tematické 
šíři určitého média nebo mediálního typu) - soustředíme se jen na určitou oblast, jako je politika, lokální či 
zahraniční zpravodajství, nebo nás dokonce zajímá jen zpravodajství o určitých událostech (kupř. předvolební boj či 
některé žurnalistické útvary - komentář aj.). I tady platí, že je zapotřebí najít kompromis mezi požadavky na 
přiměřený a spolehlivý výzkum na straně jedné a omezenými prostředky na straně druhé. 

Musíme rovněž zvážit časový úsek, který budeme rozebírat. Máme-li zájem např. o zpravodajství o určité 
předem nepředvídatelné události, můžeme ji většinou zkoumat teprve tehdy, jestliže se opravdu stane. Je-li však 
událost, kterou chceme učinit předmětem našeho zkoumání, předvídatelná (např. předvolební kampaň), pak je 
relevantní nejenom zpravodajství před jejím vznikem, ale i zpravodajství částečně paralelní. 

(viz SCHULZ, W„ HAGEN, L., SCHERER, H., RE1FOVA, I.: Analýza obsahu mediálních sdéleni Praha: 

Karolinum, 1998. str. 36-37.) 
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segmentů a jaké indikátory na něj v daném kontextu aplikovat. Když se kupř. 

ukáže, že je relevantní materiál příliš rozsáhlý, můžeme dospět k závěru, že je 

nutné vzorek zmenšit. Ukáže-li se však, že je relevantního materiálu příliš málo, 

může se naopak jevit jako účelné mediální vzorek rozšířit. Podstatou je tedy 

transformovat teoretické úvahy ve výzkumné metody, které lze v konkrétním 

případě použít. 

i 

3. FÁZE PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE 

• vymezení časového a organizačního průběhu šetření 

Výzkum vyžaduje důkladnou organizaci. Poněvadž jsou při realizaci 

analýzy finanční, osobní i časové možnosti většinou omezené, je zapotřebí již při 

plánování myslet ekonomicky. Musíme mít neustále na paměti, že šetření můžeme 

realizovat jen s těmi prostředky, které máme opravdu k dispozici. Spatně 

připravená analýza může mít dva základní nepříznivé důsledky: 

1) Výzkum trvá déle, než bylo zamýšleno. 

2) Shromáždí se takové údaje, které nelze zpracovat a vyhodnotit. 

I 
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4. PŘÍPRAVNÁ A OVĚŘOVACÍ FÁZE 

• zajištění technických, metodických a personálních 

záležitostí114 

• informační příprava výzkumu 

(studium zdrojů - odborné literatury, článků, 

výzkumných zpráv; konzultace s odborníky; 

účast na seminářích) 

• ověření vhodnosti výzkumné metody 

5. SBĚR DAT => kódování 

Kódováním označujeme praktický úkon, při němž analyzované mediované 

obsahy identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot - kódů. 

Kódování představuje dvoustupňový proces. V rámci prvého stupně 

nejprve členíme mediované obsahy na jednotlivé prvky, tzv. kódovací jednotky,"5 

a ty pak v druhé fázi popisujeme pomocí pevně stanovených kategorií 

(proměnných). 

114 Při rozsáhlejších analýzách nepřipadá v úvahu, aby kódování prováděl pouze analytik, a tak se pro tuto práci 
najímají tzv pořizovači Zapojování spolupracovníků do výzkumu se pozitivně projevuje i na kvalitě šetření -
snižuje se např. nebezpečí, že budou výsledky pod přílišným subjektivním vlivem autora šetření. Všichni pořizovači 
však musí materiál kódovat podle shodných zásad (viz výše kritérium reliability). 

" 5 Platí, že jednoduchá formální členění jsou vhodnější než členění na komplikované sémantické jednotky. Čím 
menší kódovací jednotku zvolíme, o to preciznější, avšak také složitější a nákladnější naše analýza bude Cim 
přesněji ji vymezíme, o to hůře ovšem od sebe b u d e m e jednotlivé kódovací jednotky odlišovat. Je poměrně výhodné 
stanovovat jednotky obsahové analýzy tak, jak by to učinil i naprosto nezkušený laik - dají se pak v pracovním 
popisu snadněji definovat a zvyšuje se tím i spolehlivost kódování. 
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Kódovací jednotky jsou tedy jednotkami mediovaného obsahu, k nimž se 

váže „měření" obsahu:116 tvoří základ pozdějšího vyhodnocování a bývají členěny 

podle nejrůznějších kategorií. Kategorie popisují vlastnosti mediovaného obsahu, 

které jsou pro výzkumné téma relevantní. Musejí umožňovat zpětnou vazbu na 

dané téma, to znamená, že by měly být přiměřené, ale také snadno použitelné. 

V odborné terminologii nazýváme tyto znaky proměnnými, neboť mají vícero 

charakteristik, tj. mohou se proměňovat (neboli získávat různou hodnotu). 

Teorie rozlišuje dva typy proměnných: 

a) identifikační proměnnou, 

b) analytickou proměnnou. 

První z nich se užívá toliko k identifikaci mediováných obsahů - umožňuje 

nalézt již analyzované příspěvky, vyjasnit sporné záležitosti nebo opravit chyby 

v kódování. 

Analytické, obsahové proměnné naopak slouží k zodpovězení zadaného 

tématu. Přestože v něm jsou zčásti abstraktně formulovány, je nutné převést je na 

viditelnější znaky. Tento proces nazýváme operacionalizací, popř. tvorbou 

indikátorů."7 

Kódovací jednotky slouží jako indikátory pro různé prvky našeho 

dotazování - každá z nich se zařazuje do vztahu k příslušné relevantní kategorii 

(proměnné). Konkrétní postup stanoví pracovní procedura, která je shrnuta v 

kódovníku (kódovací knize). Tato procedura striktně vymezí, kdy jednotka začíná 

a kdy končí, přičemž je žádoucí, aby se tento postup dal zcela přesně a poměrně 

snadno opakovat, tzn. aby každý, kdo podle něj pracuje, mohl rozčlenit tentýž 

materiál do stejných segmentů. Všechny další kroky jsou pak spolehlivé do té 

míry, do jaké je spolehlivý krok první. 

Kódovník, který obsahuje všechny pracovní pokyny, uvádí pro každou 

kategorii (proměnnou): 

- název kategorie (proměnné), 

116 SCHULZ, W.; HAGEN, L.; SCHERER, H.; REIFOVÁ, I.: Analýza obsahu mediálních sděleni. Praha: 
Karolinum, 1998. str. 40. 
117 SCHULZ, W.; HAGEN, L.; SCHERER, H.; REIFOVÁ, I.: Analýza obsahu mediálních sděleni. Praha: 
Karolinum, 1998. str. 46. 
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- definici kategorie (proměnné), 

- podrobný pracovní návod, 

- hodnoty s číselnými kódy. 

V kódovníku jsou proměnné uspořádány, a to tak, aby jejich posloupnost 

odpovídala jednotlivým krokům analýzy. 

Samotný výzkum se realizuje prostřednictvím záznamového archu. 

Záznamový arch může být jen pouhým listem papíru je však také možné zhotovit 

záznamový arch na PC. 

Každé charakteristice (kategorii - proměnné) je přiřazen číselný kód. Tyto 

kódy se při analýze jednotlivých příspěvků zanášejí do záznamového archu. 

Číselné hodnoty mohou představovat zásadně odlišné údaje. Mohou sloužit jako 

ryzí pojmenování - Čísla jsou zde pouze náhodně přidělena, a tak mezi nimi a 

vyhledávaným znakem není žádný „přirozený" vztah (nominální škála). Mohou 

také ukazovat pořadí mezi určitými jevy, jestliže například přiřadíme znaku 

důležitosti nějakého tématu číselnou hodnotu (ordinální škála). V neposlední řadě 

mohou být „pravými" hodnotami - metrická škála se uplatní vždy, měříme-li 

rozsah jednotky (u tištěných médií) nebo její délku (u elektronických médií). Tyto 

rozdíly při škálování rozhodují o tom, jaké statistické postupy použijeme při 

vyhodnocování výsledků analýzy. 

I 

6. VYHODNOCENÍ 

• analýza shromážděných dat a jejich interpretace 
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Část IV.: 

Referování o vraždách 

v deníku Blesk 

v kontextu ochrany osobnosti 

55 



Bulvární periodikum Blesk, spadající pod vydavatelský koncern Ringier ČR, a.s, bylo 

založeno v roce 1992. Podle oficiální prezentace na vlastních webových stránkách představuje 

„ barevný deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální 

zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa doplněné rozsáhlým obrazovým 

materiálem. " Přestože je od r. 2002 nejprodávanějším a nejčtenějším"8 celostátním deníkem 

v zemi, ke kodifikaci vlastních etických pravidel doposud nepřistoupilo."9 Z hlediska 

autoregulačního se tak na něj vztahuje, a to nepřímo, pouze Etický kodex novináře,120 pro úěely 

naší analýzy zejména oddělení III. (Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií), 

písm. d): 

Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií 

Z tohoto důvodu je novinář povinen řídit se těmito požadavky: 

(...) 

118 Celková čtenost posledního vydání českých deníků ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2006: 
1. Blesk 1 548 000 čtenářů. 
2. Mladá fronta DNES 1 145 000 čtenářů. 
3. Právo 498 000 čtenářů. 
4. Sport 297 000 čtenářů. 
5. Aha! 286 000 čtenářů. 
6. Lidové noviny 225 000 čtenářů. 
7. Hospodářské noviny 203 000 čtenářů. 
8. š íp 146 000 čtenářů. 

Zdroj: Národní výzkum sledovanosti tiskových médií v ČR MEDIA PROJEKT, společně zadávaný vydavateli 
deníků a Časopisů sdružených v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA), prováděný nezávislým 
sdružením výzkumných agentur G1K Praha a Medián. 
119 Jako první české tištěné médium zveřejnil svůj vlastní etický kodex zpravodajský časopis Týden, a to 5. října 
1998. Významné české deníky přistoupily ke kodifikaci etických pravidel až po roce 2000 (Hospodářské noviny -
leden 2002, Mladá fronta DNES - 18. března 2002, Vltava-Labe-Press /vydavatel regionálního tisku, mj. Deníků 
Bohemia a Moravia/ - říjen 2004). 
120 Valná hromada Syndikátu novinám ČR, nejpočetnější profesní organizace žurnalistů u nás, přijala 18. června 
1998 (na základě Deklarace ministtů států zúčastněných na IV. Evropské konferenci o politice hromadných 
sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994) jako otevřený dokument Etický kodex novináře kjehož 
dobrovolnému dodržování vyzvala všechny české novináře bez ohledu na členství. Na podzim téhož roku byla 
ustavena jedenáctičlenná Komise pro etiku při Syndikátu novinářů CR (nadpoloviční většinu tvoř. členove 
Syndikátu), která (dle dikce svých stanov) „ vydává obecná doporučení, konkrétní stanoviska .odsudky kjednotlivym 
případům po,-ušení novinářské etiky jako nedílné součásti novinářské profesionality, pri respektován, svobody,slova, 
projevu a tisku a práva občanů na informace." Závéry, které přijímá, jsou urteny žurnalistům všech médi. (ať 
soukromých či veřejnoprávních), bez ohledu na to, jsou-li členy Synd.katu novinaru CR či nikoliv. 
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d) respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, kleré nejsou schopny pochopil 

následky svých výpovědí, dodržoval přísné zásadu presumpce neviny a 

neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení^ 

(...) 

121 Etický kodex novináře Mladé fronty DNES, který je součástí redakční příručky Co to vlastně děláme? A proč? A 
jak?, se zaměřuje spíše na tradiční aspekty zpravodajství a ekonomické faktory a principem presumpce neviny se 
nezabývá Pozornost mu nevěnuj! ani etické normy Statutu a Manuálu Lidových novin. Naproti tomu Etický kodex 
Hospodářských novin reguluje presumpci neviny v ČI. 29, Etický kodex Deníků Bohemia a Moravia (který není 
členěn na články, ale tematické odstavce) věnuje této ústavní zásadě dokonce samostatna rozsáhlá a podrobná 
ustanovení. 
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• V ý z k u m n ý p r o c e s : 

1. KONCEPTUALIZACE 

výběr výzkumného tématu 

- formulace konkrétních výzkumných 

otázek 

> Referoval bulvární deník Blesk o vraždách od 1. ledna do 31. května 2006 

v souladu s právními normami zabezpečujícími ochranu osobnosti fyzické 

osoby? 

2. OPERACIONALIZACE 

a) stanovení výběrového souboru: 

—> typ média 

—> typ mediovaných obsahů 

—> časový interval 

—> typ mediovaných obsahových jednotek 

b) určení velikosti kódovací jednotky 

c) tvorba kódovací knihy, konstrukce kategorií 

(proměnných) 

—> název kategorie (proměnné) 

--> definice kategorie (proměnné) 

--> číselné hodnoty (kódy) 

a) výběrový soubor: 

—> deník Blesk 

--> reference o vraždách122 

--> 1. leden - 31. květen 2006 

--> článek 

122 Ve smyslu § 219 a 220 zákona č. 140/1961 Sb., treslní zákon - viz PŘÍLOHY. 

58 



b) kódovací jednotka = článek 

(pro účely naší práce graficky ucelená žurnalistická jednotka tvořená textem) 

c) kódovací kniha: 

> Kategorie (proměnné) v případech, na něž se aplikuje zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže: 

o Zveřejnění jména, popř. jiných informací způsobilých ztotožnění 

o Zveřejnění informací o hlavním Učení nebo veřejném zasedání způsobilých 

ztotožnění 

o Zveřejnění textu či vyobrazení způsobilých ztotožnění 

o Zveřejnění pravomocného rozsudku bez uvedení jména 

o Zveřejnění jména oběti 

> Kategorie (proměnné) v případech, na něž se neaplikuje zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže (tj. zejména případy, kdy je pachatelem trestného činu vraždy osoba starší 18 

let): 

o Zveřejnění jména domnělého pachatele před zahájením trestního stíhání 

o Zveřejnění jména domnělého pachatele před pravomocným rozsudkem 

o Zveřejnění jména pachatele po pravomocném rozsudku 

o Zveřejnění jména pachatele odsouzeného podmíněně 

o Zveřejnění jména pachatele po zahlazení odsouzení 

o Zveřejnění jména pachatele po odpykání trestu 

o Zveřejnění jména oběti 

o Dodatečné sdělení 

> Číselné hodnoty (kódy): 

- zvolena nominální škála (číselné hodnoty slouží k pojmenování charakteristiky) 

I = referováno v souladu se zákonem stanovenými požadavky 

0 = referováno v rozporu se zákonem stanovenými požadavky 

3. FÁZE PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE 
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4. PŘÍPRAVNÁ A OVĚŘOVACÍ FÁZE 

5. SBĚR DAT 
- kódování 

-> Re fe rován í o protiprávních činech osob, na něž se vztahuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže: 

Č l á n e k 
Z v e ř e j n i ní 

j m é n a , 
popf. j iných 

in formaci 
způsobi lých 
ztotožněni 

Zveřejnění 
informací o 

hlavním 1 [Cent nebo 
veře jném zasedáni 

způsobilých 
ztotožnění 

Zveře jněni 
lextu či 

vyobrazení 
způsobilých 
ztotožnéni 

Zveře jněni 
p ravomocného 
rozsudku bez 

uvedení j m é n a 

Zveře jněni 
jména oběti 

13. 1 2006. č. 11, str. 5 
Kluci ubili důchodce pro šest tisíc korun 

1 
- -

0 

14. 1 2006, í. 12, str 6 
Mu/ .WH není masový vrah! volá matka 

1 
-

1 0 

17 1, 2006, č. 14, sir. 5 
Nezletilci se zpovídali z vraždy 

1 
- -

0 

18, 1 ,2006, č. 15, str 24 
Umlátili ho před kamerou 

0 
- - -

0 

21 1 2006, č, 18, str 5 
Učni potrestali za smrt důchodce 

] 1 
-

1 0 

25. 1. 2006, e. 21, str 24 
Dívka (14) umlátila chlapa! 

0 
- -

0 0 

3 2. 2006, a. 29, str 24 
Krwvé dívenky 

1 
- - -

1 

27. 2, 2006, č. 49, str 7 
Chlapce zavraždili u Školy - - -

1 

6. 3 2006, C 55, str 24 
Malý vrah (14) ubodal kamaráda 

1 
- -

0 

16. 3. 2006, č. 64, str. 3 
Vražda starostky: Policie zalkla kluka! 

1 
-

1 
-

1 

-> Refe rován í o vraždách v případech, na něž se neaplikuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
(tj . ze jména v případech, kdy je pachatelem trestného činu osoba starší 18 let)1"': 

Č l á n e k 

Zveřejněni 
jména 

domnělého 
pachatele 

před 
zahájením 

trest, stíháni 

Zveřejněni jména 
domnělého 
pachatele 

před 
pravomocným 

rozsudkem 

Zveře jněni j m é n a 
pachatele 

po p ravomocném 
rozsudku 

Zveřejněni 
jména oběti 

3 1 2006, e. 2, str. 20 
-

1 
-

1 

4 1.2006, č 3, str. 7 -
1 1 

5. 1 2006, í. 4, str. 7 1 1 

123 Kódovací kniha záměrně neobsahuje všechny výše uvedené kategorie, neboť počet referenci v případech 
zveřejnění jména pachatele odsouzeného podmíněně, zveřejnění jména pachatele po zahlazeni odsouzeni, popř. 
odpykání trestu, jakož i počet referencí v případech dodatečných sdělení se rovná nule. 
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Expremiér Gross obhajoval vraho 
5. 1 2006, £. 4, sir 8 
Ksindle, řval na soudce \ruli _ 1 1 

6. 1 2006, č, 5, str 24 
Zabili ji v Thajsku - - _ 0 

7 1. 2006, £. 6, str 6 
Vrah z ambasády: Bez trestu! 1 1 

10. 1. 2006, č 8, str 18 
la liádbi kulky 1 

- 1 

10 1.2006, č. 8, str. 20 
Okradli kanibala! -

1 
-

11. 1. 2006, č. 9, str 7 
Zabili Češku: Dostali doživotí! - - 1 1 

11. 1. 2006. č. 9, str 24 
Pět mrtvých! A kvůli ichyn! - - -

1 

13 1.2006, č 11, str 24 
Kanibal se bojí -

0 
-

1 

17. 1.2006,4. 14, str. 5 
Mrtvolu řezal, pálil a pak zahodil -

1 
-

1 

17. 1.2006, £ 14, str 24 
Chtěl jsem ho len sníst -

0 
-

19. 1.2006, č, 16, str 5 
Táta zabil syna, soustu1 souseda -

1 
-

1 

19. 1.2006, č. 16, str 6 
Vrah z Mostu -

0 
-

1 

21. 1.2006,6. 18,str 16 - 1 1 
24 1. 2006, £ 20, str. 6 
„ Jitka Smrt" možná vraždila dvakrát! -

1 
-

24 1 2006, £. 20, str. 7 
Zabil družku na přání -

1 
-

1 

26. 1. 2006, č. 22, str. 6 
Milión za mrtvého syna nedostali -

1 1 

26, 1. 2006, £. 22, str. 7 
Rozlámal oběti lebku palici! -

1 
-

1 

27. 1. 2006, £. 23, str. 2 
Poprava Františka Mrázka: Pomsta mafiánů? - - -

1 

27. 1. 2006, i. 23, str. 24 - 1 1 
28. 1 2006, £ 24, str. 2 
Poprava Mrázka: hledá se nábojnice i kulka - - -

1 

30. 1. 2006, £. 25, str. 6 
Zastala se přítelkyně, soused // za to podřízl! -

1 
-

1 

31. 1. 2006, £. 26, str. 2 
Mrázka vyšetřujispecialisté na mafii 

1 

31. 1.2006, £ 26, str 5 
Vrah odmítl vypovídat -

1 1 

31 1 2006. £. 26, str. 6 
Vraždil ze žárlivosti? -

1 1 

1 .2 .2006 , £. 27, str. 5 
Brutální vrah může znovu zabíjet - - -

0 

1. 2. 2006, £. 27, str. 20 
Rozsekala chlapa! A je nevinná! - -

1 0 

1. 2. 2006, č. 27, str. 20 
Masakr na poště - - -

1 

2. 2. 2006, £. 28, str 5 
Maršála italských karabiniérů ubodali - - -

1 

2. 2. 2006, £, 28, str 7 
Příbuzní: Sirňček zničil celou rodinu -

1 
-

1 

3 2. 2006, £. 29, sir. 5 
Společnici dali zabít partnera 

-
1 

-

4. 2. 2006, £. 30, str 6 
Za trojnásobnou vraždu opět doživotí! 

- -
1 1 

6. 2. 2006, £ 31, str, 6 
Clioiě na.Ua zavražděného 

- -
1 

7. 2. 2006, £. 32, str 7 
Bestie u soudu omdlela 

-
1 

-
1 

7. 2. 2007, £. 32, str 9 
Ranami nožem ubil svého známého 

-
1 1 

8 2. 2006, £. 33, str 6 
Za tO ran nůžkami bude seděl 13 let 

- -
0 1 

8 2. 2006, £. 33, str. 16 
Hrál si na Boha: Zabil 29 lidi! 

-
1 

-
1 

9. 2. 2006, £. 34, str. 7 -
1 

-
1 

14 2. 2006, £. 38, str 5 -
1 0 

15 2 2006, £. 39, str 8 
Notáře nechal zabit, svědka chtěl utopit sám! 

- -
1 0 
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16. 2 2006, í. 40, str 6 
Doslal 25 let za pokus vyvraždit celou rahnu1 - - 1 0 

Zabil družku a Sel na zprávy - - 1 1 
22. 2 2006, £ 45, sir. 6 
Vyšetřování vraždy: Podnikatele i okradli - - _ 1 
22 2. 2006, £. 45, str. 7 
Hrůzal Žen ě rozdupal hlavu - - 1 1 

24. 2. 2006, č. 47, str. 6 
Vrah, nehet srah? -

1 
- 1 

28. 2, 2006, č. 50, str 24 
Střelba v kostele - - - 1 

1 3. 2006, C. 51, str. 5 
Za vraždu auto na leasing -

0 
-

2. 3. 2006, č. 52, str. 24 - 0 
3. 3. 2006, a. 53, str. 5 
Za popravu uhlobaronn doslali 25 lei vězeni' - -

1 1 

7. 3. 2006, í. 56, str. 7 
„ Lesní vrah" zabíjel jen lak -

1 
- 1 

7. 3 2006, £. 56, str. 24 0 _ 1 
9. 3. 2006, £. 58, str. 6 
Vrazi dostali 58 let včzeni - -

1 

10, 3 .2006, £. 59, str. 5 
Muž ubodal svoji družku -

1 
-

1 

11. 3 .2006, £. 60, str. 6 
Zavražděného Martina vyprovodili naposled - - -

15. 3 .2006 , č. 63, str. 3 
Zavraždili starostku! Její syn se diva!! - - -

15. 3. 2006, č. 63, str. 6 
Domek skrýval mrtvolu matky o syna - - -

1 

15. 3. 2006, č. 63, str. 18 
Dostane doživotí? -

1 
-

1 

16. 3. 2006, č, 64, str. 6 
Z vražd je podezřelý manžel a otec -

1 
-

1 

16. 3 . 2006, č. 64, str. 7 
Odsouzenec: Mozek jsem mu vystřelil náhodou! - -

1 1 

16. 3 .2006, i 64, str. 8 
„Lesní vrah" mlčky podepsal obžalobu 

1 
-

1 

18. 3. 2006, č. 66, str. 16 - 1 1 
21. 3. 2006, č. 68, str. 5 
Zabil kolegyní kvňlt dluhu -

1 
-

1 

21. 3. 2006, í. 68, str. 20 
S hlavou v ruce -

1 1 

21 3. 2006, £, 68, str. 20 
Vy\'raždil rodinu -

1 1 

22. 3 .2006 , £, 69, str. 6 
Muž je obviněn z vražily manželky a jejího s\rw -

1 1 

22. 3 .2006 , í. 69, str. 7 
Agresivní fetak udčlal z bratra svého vraha! - -

1 1 

22. 3 2006, č. 69, str. 23 
Zabila jsem čtyři děli! -

1 
-

1 

23. 3 2006, £. 70, str. 5 
Otčíma ukopal, matce dal nitž na krk - -

1 1 

23 3 .2006, £. 70, str. 24 
Sedl a platí 

- -
1 1 

27. 3 .2006, £. 73, str. 20 
Sílený střelec zabil Sesl zomble a pak i sebe -

1 
-

1 

29. 3. 2006, £. 75, str 7 
Trojnásobný vrah z Tuěap: Doživotí počtvrté 

-
I 

30 3 2006, £.76, str. 6 
Téměř dokonalá vražila! 

-
1 

-
1 

3 4 2006, £. 79, str. 24 
Unesený Tommasso byl objeven mrlvý 

-
1 

-
1 

6 4 2006, £. 82, str 6 
Zabil matku! Odsedí si 12 let 

- -
I 0 

8 4 2006, č. 84, str. 16 
- - -

0 

10 4 . 2006, £. 85, str. 6 
-

0 

10 4 2006, £. 85, str. 7 
-

1 
-

1 

1 1 4 2006, £ 86, str. 7 -
1 

-
0 

1 1 4 2006, £ 86, str 7 -
1 

-
1 

12. 4 .2006, £ 87, str 3 
Věděl jsem, že budu zabíjel! 

-
1 

-
1 
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12 4 2006, č. 87, str. 3 
Tak dopadly jeho obili - - _ 0 

13 4 2006, č 88, str. 3 
„Lesní vrah dostal dožnuli - - 1 0 

13 4 2006,4 88, str. 7 
Bezdomovci leželi v kalužích krve - - 1 

13 4 2006, £ 88, str 32 
1 1 

14 4 2006, i 89. str 5 
Zahil člověka, prý k\iili cigaretě! 1 1 

15 4 2006. č 90. str 3 
Za 13 sekerou má 13 lei vězeni -

1 0 

18 4 2006, í 91, str. A 
V autě ležel zavražděni taxikář -

1 

18 4 2006, C 91, str. 24 
0 kanibalismu si vedl deník na internetu -

1 
- 0 

19.4 2006, č 92, str 9 
Zavražděného prý sežrala prasata' -

1 
-

0 

20 4 2006, č 93, str. 6 
Strážníkovi nikdo prostřelil hlavu - - - 1 

22. 4 2006, { 95, str. 7 
Zabil rodiče a paksehe -

1 
-

0 

22. 4. 2006, č. 95, str 16 - _ 1 1 
26 4 2006, č. 98, str. 8 
Souseilku ubodala kvůli pětistovce - -

1 1 

28 4 2006, í 100, str. 7 
Vražda zůstala nepotrestána - -

1 0 

28 4 2006, č 100, str. 8 
Učitelka (71) doslala 11) let vlzeni! - -

1 1 

28 4 2006, a. 100, str. 32 
Usvědčí ji? -

1 
-

1 

29 4., i. 101, str. 5 
Smrt novorozeněte bvla bezcílná vražda -

1 
-

1 

2. 5 2006, č, 102, str. 22 
Bývalou lyžařku zastřelili! - - -

1 

3. 5. 2006, č. 103, str. 5 
Umlátil muže pánví! - -

1 0 

4. 5 2006, č. 104, str. 32 
Žárlivá bestie -

1 1 

6. 5 2006, £, 106, str. 5 
Vrahům fotografa zpřísnili obviněni -

1 0 

10, 5.2006, i 108, str. 7 
li ývalý reprezentant zastřelil přítelkyni -

1 
-

1 

10 5 2006, č. 108, str, 7 
Nožem zahil bratra -

1 
-

1 

10 5 2006, č. 108, str. 24 
Kanibal dostal doživotí! - -

1 1 

11 5 2006, £. 109, str. 6 
Pitka při hokeji skončila vraždou - - -

1 

11 5 .2006, £. 109, str 24 
Kanibal: Zeny? Stroje! - -

1 0 

12. 5 2006, i 110, str. 5 
Vražedkyně trest nepřijala - -

0 0 

12 5 2006, i. 110, str, 5 
Krvavé rodinné drama v domku -

1 1 

13 5 2006, í 111, str. 5 
Případ uSkrcené dívky obnoven -

1 1 

13 5 2006, č 111, str 6 
Chlapeček viděl, jak mu děda zastřelil otce! 

-
1 

-
1 

13 5 2006, £, 111, str. 7 
Dva zastřeleni: Smrt k\ůli nemoci a dlutítm? - - -

0 

16, 5.2006, č. 113, str 7 
Podivné okolnosti vraždy 

-
1 

-
1 

17.5 2006, č 114. str 6 
Žaloba: Exředitel Discolandu zabil i babičku! 

-
1 

-
0 

17 5 2006, í. 114, str. 6 
Za vraždu rodičů pykat nebude 

1 1 

17 5 2006, £ 114, str. 8 0 
-

17. 5.2006, £ 114, str 20 
-

1 1 

18 5. 2006, č. 115, str 7 -
1 1 

23. 5. 2006, í. 119, str. 6 
-

1 1 

24 5. 2006, í. 120, str 5 
Vražedkyni novorozence kvůli nemoci nesoudili 

-
1 

-
1 

24 .5 .2006 , a. 120, str 6 1 1 
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Kriminalisté přehlédli zbraně! 
24. 5 2006, č. 120, str 8 
Manželka vraha vyhrála1 _ i 0 
25. 5. 2006, Č 121, str 6 
Ona chce pro \raha milost! - i 1 
25. 5. 2006, č. 121, str 24 

i 0 26. 5. 2006, č 122, str 5 
Místo vyplňováni smlouvy vraždil i 1 

26. 5 2006, Č 122, str 32 
Psychopat zabijel -

i 1 

6. VYHODNOCENÍ 

- analýza shromážděných dat a jejich 

interpretace 

R e f e r o v á n í o prot iprávních činech osob, na něž se vztahuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže: 

> Zveřejnění jména, popř. jiných informací způsobilých ztotožnění: 

celkový počet referencí: 9 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 7 - > 78 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 2 --> 22 % 

> Zveřejnění informací o hlavním líčení nebo veřejném zasedání způsobilých 

ztotožnění: 

celkový počet referencí: 1 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 1 - > 100% 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0 % 

> Zveřejnění textu či vyobrazení způsobilých ztotožnění: 

celkový počet referencí: 2 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 2 --> 100% 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 0 --> 0 % 

> Zveřejnění pravomocného rozsudku bez uvedení jména: 

celkový počet referencí: 2 

- počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: I --> 50% 
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počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 1 ->50% 

> Zveřejnění jména oběti: 

celkový počet referencí: 11 

- počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 8 - > 73 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 3 - > 27% 

Z hlediska informování o protiprávních činech (odpovídajících trestnému 

činu vraždy) výše uvedených osob spáchaných v České republice se deník Blesk 

provinil dvakrát, a to v případech referencí o obětech těchto činů. 

Za nejzásadnější exces lze považovat jednoznačně opakované (hned třikrát) 

zveřejňování jména a příjmení důchodce (včetně uvedení jeho věku a bydliště) 

zavražděného třemi učni.124 V případě mladistvých delikventů se však periodikum 

striktně řídilo zákonnými normami - uveřejnilo pouze křestní jména a fotografie 

publikovalo s černým tmavým pruhem přes oči tak, aby nedošlo k jejich 

identifikaci. Stejný (nesprávný) postup zvolil Blesk v případě sdělení o vraždě 

jiného důchodce - faráře. Uveřejnění jména, příjemní a fotografie zavražděné 

starostky obce Liberk Jany Malé ovšem v rozporu s právní úpravou není, neboť se 

jedná o osobu veřejně činnou neboli tzv. osobu veřejného zájmu. 

Nejzávažnější nedostatky se vyskytly (a to nejen v rámci osob spadajících 

do působnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže - viz dále) v případech 

referencí o vraždách spáchaných v zahraničí. Ochrana osobnosti je garantována 

každé fyzické osobě bez ohledu na místo bydliště nebo státní občanství (viz výše), 

a proto je nepřípustné jakkoliv (ať už písmem či obrazem) identifikovat oběti, 

popř. pachatele před pravomocným rozhodnutím soudu nebo i po něm. Tak tomu 

bylo kupř. v případě zprávy o vraždě pětačtyřicetiletého bezdomovce na Floridě 

(titulek „Umlátili ho před kamerou"), kdy deník Blesk zveřejnil nejenom jméno a 

příjmení oběti, ale i pachatelů (včetně uvedení věku) a navíc přidal fotografie 

delikventů bez jakýchkoliv prvků znemožňujících identifikaci. Se stejnými 

124 Práce záměrně neuvádí plné znění napadených informací a údajů, aby taktéž neporušovala zákonná ustanovení. 
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prohřešky se lze setkat i v několika dalších článcích (titulky „Dívka (14) umlátila 

chlapa!", „Krvavé dívenky", „Malý vrah (14) ubodal kamarádci'). 

R e f e r o v á n í o v raždách „ Radech „a se neaplikuje ikon o soudci,, 

(tj. ze jména v případech, kdy je pachatelem trestného činu osoba starší 18 let): 

> Zveřejnění jména domnělého pachatele před zahájením trestního stíhání: 

celkový počet referencí: 1 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: I - > 100 % 

> Zveřejnění jména domnělého pachatele před pravomocným rozsudkem: 

celkový počet referencí: 67 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 61 --> 91 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 6 —> 9 % 

> Zveřejnění jména pachatele po pravomocném rozsudku: 

celkový počet referencí: 36 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 34 - > 94 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 2 --> 6 % 

> Zveřejnění jména pachatele odsouzeného podmíněně: 

celkový počet referencí: 0 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 0 —> 0 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0 % 

> Zveřejnění jména pachatele po zahlazení odsouzení: 

celkový počet referencí: 0 

počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0 % 

počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 0 -> 0% 

> Zveřejnění jména pachatele po odpykání trestu: 

celkový počet referencí: 0 

- počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0% 

- počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 0 - > 0% 
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> Zveřejnění jména oběti: 

celkový počet referencí: 125 

- počet referencí v souladu se zákonem stanovenými požadavky: 91 --> 73% 

- počet referencí v rozporu se zákonem stanovenými požadavky: 34 --> 27% 

> Dodatečné sdělení: 

- celkový počet publikovaných sdělení o trestním řízení vedeném proti fyzické osobě, které 

nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím: 0 

- celkový počet publikovaných sdělení o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické 

osobě, které nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím: 0 

celkový počet publikovaných sdělení o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti 

fyzické osobě, které nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím: 0 

celkový počet publikovaných dodatečných sdělení: 0 

Referování deníku Blesk o trestných činech vraždy je podmiňováno 

charakterem periodika coby bulvárního média 125 - neštěstí a lidské utrpení je zde 

prezentováno skandálně syrovým způsobem s cílem přilákat pozornost čtenáře. 

Tomu odpovídá nejenom kompozice, ale i formální úprava a zvolené výrazové 

prostředky (viz titulky ,Mrtvolu řezal, pálil a pak zahodil"; „Chtěl jsem ho jen 

sníst"-, Rozlámal oběti lebku palicí!"; „Rozčtvrtila partnera, vypila kávu a šla 

spát; ,JZabil družku a šel na zprávy"; JIrůza! Ženě rozdupal hlavu"; 

„Odsouzenec: Mozek jsem mu vystřelil náhodou!"; Zavražděného prý sežrala 

prasata!"; „ Umlátil muže pánví!" aj.). 

S minimálním množstvím nedostatků, popř. nepřesností nebo 

nejednoznačných sdělení se setkáme v rámci informování o pachatelích trestných 

činů vraždy spáchaných na území republiky. Bulvární periodikum se obvykle 

125 Bulvární - obecně označení pro něco neseriózního, laciného, vulgárního. Bulvární v tomto širokém smyslu 
neznamená ani v žurnalistice pouze noviny prodávané na ulici, ale obecně jakékoli neseriózní médium, kterepřináši 
neověřené informace, specializuje se pouze na senzace a p o d á v á je jednoduchou a zábavnou formou, která nenutí 
k přemýšlení, ale k pouhé konzumaci (novináři bulvárů mají dokonce předepsanou poměrně omezenou slovní 
zásobu, aby byla pochopitelná co nejširšímu publiku). Bulvár také často směšuje realitu s iluzemi a preferuje 

skandály a neštěstí, které prezentuje jako nejdůležitější zprávy. , . , „ , . , u • oom , n ^ 
(OSVALDOVÁ, B.; HALADA, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libn, 2002. str. 32.) 
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přidržuje spisu obžaloby, jde-li o probíhájící trestní řízení, popř. pravomocného 

rozhodnutí soudu, jde-li o řízení ukončené, jediným závažnějším proviněním jsou 

v tomto ohledu (i při současném respektování principu presumpce neviny) některé 

zavádějící formulace před pravomocným rozhodnutím soudu (viz titulky „ Vrah 

z Mostu", „Za vraždu auto na leasing"). Redaktoři Blesku by se do jeho vydání 

měli zdržet jakýchkoliv hodnotících soudů či poznámek, které by mohly být 

vnímány jakožto výraz jejich subjektivního přesvědčení o vině obviněného; tento 

závěr platí (jak již bylo výše řečeno) i tehdy, kdy se zdá, že je vina určité osoby na 

spáchání trestného činu zcela zřejmá. Jako naprosto nepřípustné lze proto hodnotit 

reference o kauzách tzv. „lesního vraha" (viz titulky „Lesní vra/;" zabíjel jen tak; 

„Lesní vrah" mlčky podepsal obžalobu) či „Jitky Smrti" (viz titulek „Jitka Smrt" 

možná vraždila dvakrát!) do pravomocného rozsudku. 

Ne příliš striktně je ze strany bulvárního deníku dodržován zákaz 

uveřejňování jmen obětí. Tyto osoby jsou nejednou prezentovány buď přímo - tj. 

publikováním jména, příjmení, popř. věku či bydliště (kupř. vražda bratrance 

tenistky Martiny Navrátilové), anebo nepřímo, tedy uvedením počátečních písmen 

jména a příjmení, popř. jiných znaků, podle nichž lze označenou osobu vzhledem 

k místním nebo jiným souvislostem ztotožnit. Blesk tímto způsobem v jenom 

případě (viz titulek „Zdeňka ubodali a podřízli mu hrdlo!") identifikoval, a to 

zveřejněním jména, počátečního písmena příjemní, věku a bydliště zavražděného 

muže s dodatkem, že se jedná o manžela ředitelky místní základní školy. Za 

neoprávněný zásah do osobnosti jedince však nelze považovat uveřejnění jména 

oběti, jde-li o tzv. osobu veřejného zájmu (viz zprávy o vraždě kolumbijského 

fotbalisty Elsona Becerra, švýcarské lyžařky Corinne Reyové-Belletové, 

nigerijského konzula Michaela Lekara Wayida či kontroverzního podnikatele 

Františka Mrázka) anebo je-li oběť identifikována na základě výpovědí svých 

příbuzných (viz titulky „Milión za mrtvého syna nedostali"-, „Agresivní feťák 

udělal z bratra svého vraha"-, „Příbuzní: Širůček zničil celou rodinu j. 

Absolutní rezignaci na ochranu osobnosti fyzických osob lze ovšem ve 

velké míře sledovat v případech vražd spáchaných v zahraničí. Bulvární 

periodikum nejednou publikovalo jméno a příjemní, popř. fotografii oběti, jakož i 
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delikventa před pravomocným rozhodnutím soudu (viz titulek „Zabili ji v 

Thajsku ' aj.). Nejzávažnějšího prohřešku se redaktoři Blesku dopustili v případě 

prezentace (jinak obecně mediálně známé kauzy) „kanibala" z Německa - muže, 

který zabil, rozčtvrtil a pozřel jiného muže na základě jeho předchozího souhlasu. 

Zřejmě pod tíhou toho, že byly okolnosti hrůzného činu v obecném podvědomí 

zcela známy, vzbuzovaly reference bulvárního deníku dojem [a to nejenom 

zvolenými výrazovými prostředky (viz titulky „Okradli kanibala!"; „Kanibal se 

bojí"), ale i detailním vylíčením skutečností vraždy], jako by již pachatel byl 

pravomocně odsouzen. Za naprosto nepřípustné lze kvalifikovat opakované 

uvádění jména, příjmení a dalších osobních údajů jeho oběti. 
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Deutsches Resum6 

Der Gegenstand der Bakkalauereusarbeit ist die Meldung der Boulevardpresse Blesk über 

die Straftat des Mordes im Zusammenhang mit dem Schutz der Persönlichkeit einer physischen 

Person. 

Die Wahl der Referenz sowie auch des Massenmediums ist nicht zufällig. Das zum 

Verlagskonzern Ringier CR, a.s. gehörende Tagesblatt Blesk dominiert seit ein paar Jahren auf 

dem heimischen Markt mit der Boulevardpresse. Weil „dieses bunte Tagesblatt der neuen Zeit 

keinen Themen ausweicht und übersichtliche aktuelle Berichte, etwas Interessantes und 

Senzationen aus dem Heim und auch aus der Welt bringt" (so die offizielle Präsentation auf 

eigenen Webseiten), ist es interessant zu beobachten, ob das Streben nach Skandalen nicht 

ElementarIbrderungen der genauen und nicht entstellten Berichterstattung, sowie ethische 

professionelle Regelungen und die den Schutz der Persönlichkeit physischer Person sichernden 

Rechtsnormen nicht überwiegt, und zwar im Gebiet, wo die eventuelle Abweichung 

unvorstellbare Folgen haben könnte für die, welche die Mitteilung betrifft. Obwohl das Thema 

der Meldung von Massenmedien über die Straftaten in verschiedenen Stadien des Strafprozesses 

schon vielnial verarbeitet wurde, das Ziel der Arbeit ist (im Gegensatz zu allen vorhergehenden), 

einen komplexen Überblick zu bieten und dann die theorethischen Kenntnisse auf der konkreten 

Forschung zu demonstrieren. 

Im ersten Teil der Arbeit wird durch die Deskriptionsmethode der gültige Rechtsrahmen 

des Schutzes der Persönlichkeit physischer Person ausgelegt (der soziale und rechtliche Status 

physischer Personen, die Position der Personalrechten im Rahmen des Zivilrechts, ihre 

Klassifikation und Charakteristik, formelle Quellen, Beschränkungen des allgemeinen 

Personalrechts, die Schutzmittel). 

Der zweite Teil konzentriert sich auf das Institut des allgemeinen Personalrechts im 

Kontext der Tätigkeit von Massenmedien. Damit, dass die Medien über die Gelegenheiten des 

öffentlichen Interesses berichten, stellen sie den Schutz vor Deformation der 

Gesellschaftsentwicklung sicher - der verfassungsmäßiger Schutz dieses Interesses wird durch 

die Verankerung der Meinungsfreiheit und des Informationsrechts gewährleistet. Aus der 

Beschaffenheit ergibt sich jedoch, dass dabei unerläßlich zum Zusammenstoß mit einzelnen 
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Gegenständen des allgemeinen Personalrechts kommt. Je bedeutungsvoller der In formal ionswert 

für die Öffentlichkeit ist, desto mehr tritt das Interesse auf den Schutz der Persönlichkeit zurück 

und umgekehrt. Dieser Widerspruch nimmt immer größer in dem Maße zu, in welchem sich im 

Zusammenhang mit der Entwicklung von Informationstechnologie die Folgen erhöhen, die der 

Eingriff in die Personalrechte bringt. Es geht um ein (in der gesellschaftlichen Hinsicht) 

außerordentlich bedeutungsvolles Kollisionsgebiet, wo es nicht möglich ist, klare Grenze 

festzusetzen - die unabhängigen Gerichte sollten immer unter konkreten Umständen des Falles 

sorgfältig erwägen, welches Recht vor einem anderen bevorzugen. Die Bakkalauereusarbeit 

erklärt kurz die Stellung der Massenmedien in der Gesellschaft, ihre Einreihung in der 

institutionellen Struktur und dann analysiert gründlich das Prinzip der Unschuldsvermutung - das 

Institut, das im Fall der Meldung über die Straftat des Mordes den gemeinsamen Punkt unter 

hoch erwähnten verfassungsmäßigen Rechte darstellt (die Verankerung des Prinzips in der 

tschechischen Rechtsordnung, dessen Interpretation, die Formen der Störung, die 

Veröffentlichung der Täter in verschieden Stadien des Strafprozesses, sog. Berichterstattung aus 

dem Gerichtssaal, das Institut der Nachmitteilung, besonderes Regime des Prozesses in 

Gelegenheiten der Jugend). 

Der dritte Teil befasst sich mit den elementaren Untersuchungsmethoden, die sich für die 

Analyse der Massenmedieninhalte benutzen, und beschreibt den Untersuchungsprozess im Fall 

der kvantitativen Inhaltsanalyse. 

Der vierte Teil enthaltet die eigene Untersuchung (d. h. die Applikation der kvantitativen 

Inhaltsanalyse auf die den Mord betreffenden Mitteilungen der Boulevardpresse Blesk vom 1. 

Januar bis zum 31. Mai 2006 - die Analyse der gesammelten Daten und ihre Interpretation). 
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Seznam použitých pramenů 

Obecně závazné právní akty státu (zákony a jiné právní předpisy):'26 

- zákon ě. 140/1961 Sb., trestní zákon 

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

- zákon ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

- zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích 

- zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 

České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 

Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon) 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

- zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech 

- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky 

- zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

- zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti 

- zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazku vzniklých činností 

Státní bezpečnosti 

126 Práce vychází ze zákonů a jiných právních předpisů v úplném znéní. 
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zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 

- zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku (tzv. tiskový zákon) 

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů 

- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský 

zákon) 

- zákon ě. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně 

zákona č. 527/1990, o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon ě. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů 

- zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání 

- zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 

- zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 

soudcích) 

- zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a 

orgánů 

- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní Činy a 

o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže) 

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 

6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) 
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- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 

některých souvisejících zákonů 

- zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a 

o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 

- zákon ě. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Mezinárodní smlouvy v režimu ěl. 10 Ústavy České republiky a jiné akty mezinárodního práva: 

Všeobecná deklarace lidských práv 

(rezoluce Valného shromáždění OSN č. 217/1II.A z 10. 12. 1948) 

Mezinárodni pakt o občanských a politických právech 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.) 

Úmluva o právech dítěte 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.) 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.) 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 96/2001 Sb. m. s.) 

- Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 97/2001 Sb. m. s.) 
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PŘÍLOHY 



> Prostředky občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního práva 

• OBECNÉ 

a) ochrana obrannou svépomocí (§ 6 OZ) včetně jejích specifických variant, 

zejména zadržovacího (retenčního) práva (§ 175n. OZ), odvrácení hrozící škody 

( § 4 1 7 OZ), krajní nouze (418 odst. 1 OZ) a nutné obrany (§418 odst. 2 OZ); 

b) ochrana poskytovaná třetí osobou (ochrana mocí třetí osoby): 

> povinnost třetí osoby upozornit příslušné státní orgány na závažnou 

škodu hrozící osobnosti jedince, 

> povinnost třetí osoby zakročit k odvrácení závažné škody hrozící 

osobnosti jedince, je-li tohoto zákroku neodkladně třeba; 

c) ochrana poskytovaná příslušným orgánem státní správy (§ 5 OZ); 

d) ochrana soudní - petitorní (§ 4 OZ): 

- ochrana poskytovaná soudem před zahájením řízení, 

ochrana poskytovaná prostřednictvím předběžných opatření, 

- ochrana poskytovaná prostřednictvím žalob: 

návrh domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu 

(tzv. žaloba zdržovací - zápovědní - negatorní - prohibiční), 

- návrh domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu 

(tzv. žaloba odstraňovači - restituční), 

- návrh domáhat se přiměřeného zadostiučinění - satisfakce 

(tzv. žaloba na přiměřené zadostiučinění-satisfakci); 

ústavní stížnost podaná Ústavnímu soudu 

• ZVLÁŠTNÍ (SPECIFICKÉ) 

' Ústavní stížnost nelze považovat za standardní prostředek ochrany osobnosti fyzické osoby, neboť směřuje toliko 
proti p ravomocnému rozhodnutí obecného soudu, j ímž bylo porušeno některé ústavně zaručené základní právo čí 
svoboda. 



Ústava České republiky 

(ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky): 

ČI. 10 
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 

použije se mezinárodní smlouva. 

ČI. 90 

Soudy jsou povolány především ktomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu 

právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

ČI. 96 odst. 1 

Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy 

veřejně. 

=> Listina základních práv a svobod 

(usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky): 

ČI. 1 

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

nezcizitelné, nezrušitelné a nepromlčitelné. 

ČI. 3 odst. 1 

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

ČI. 4 

(i) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a 

v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 



(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek 

stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen 

,, Listina ") upraveny pouze zákonem. 

(3) Zákonná omezeni základních práv a svobod musí platit stejné 

pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. 

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod 

musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení 

nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro která byla 

stanovena. 

Čl. 6 

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života 

v souvislosti sjednáním, které podle zákona není trestné. 

Č1.7 

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen 

v případech stanovených zákonem. 

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestu. 

Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí zaručené Čl. 7 odst. I Listiny 

souvisí s ochranou osobní svobody podle čl. 8 i s články dalšími - garance osobní 

svobody (čl. 8), zákaz nucených prací (čl. 9), osobnostní práva a právo na ochranu 

soukromého a rodinného života (čl. 10) i listovní tajemství a tajemství jiných písemností a 

záznamů, tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným 

zařízením (čl. 13) jsou ve vztahu kčl. 7 odst. 1 v poměru speciality a tím i aplikační 

přednosti. 

Čl. 8 

(1) Osobní svoboda je zaručena. 



(2) Nikdo nesmí být stíhán ani zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

který stanoví zákon. Nikdo nesmi být zbaven svobody pouze pro neschopnost 

dostát smluvními závazku. 

(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen 

v případech stanovených v zákoně. Zadřená osoba musí být ihned seznámena 

s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu 

nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí 

vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. 

(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz souíice. 

Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou 

osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji 

propustit na svobodu. 

(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a 

na základě rozhodnutí soudu. 

(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena 

v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 

hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. 

Čl. 10 

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života. 

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Čl. 12 

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný 

příkaz soudce. Způsob p r o v e d e n í domovní prohlídky stanoví zákon. 

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to 

v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a 

svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. 

Pokud je obydlí užíváno také pro ú č e l y p o d n i k á n í nebo provozování jiné hospodářské činnosti, 



mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné 
správy. 

Z\ 

ČI. 13 

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a 

způsobem, který stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo 

jiným podobným zařízením. 

ČI. 14 

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativni 

Republiky, má právo svobodně je opustit. 

(3j Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro 

bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdrávi nebo ochranu 

práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany 

přírody. 

(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské 

Federativni Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštěni své vlasti. 

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem. 

ČI. 17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož 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 opatřeni 

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv 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. 



ČI. 32 odst. 1 

Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana děti a mladistvých je zaručena. 

ČI. 34 odst. 1 

Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. 

ČI. 35 

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

ČI. 37 odst. 2 

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 

správy, a to od počátku řízení. 

ČI. 38 odst. 2 

Každý má právo, aby jeho věc byla projednávána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho 

přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen 

v případech stanovených zákonem. 

ČI. 39 

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo 

majetku, lze za jeho spáchání uložit. 

ČI. 40 

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za 

nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem nebyla 

jeho vina vyslovena. 

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost 

k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo 

prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho 

podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon 



stanoví, v kterých případech má obvinéný právo na bezplatnou 

pomoc obhájce. 

=> Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.): 

Cl. 17 odst. 1, podle kterého nikdo nesmí být vystaven svévolnému 

zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, 

ani útokům na svou čest a pověst; 

Cl. 19 odst. 2, podle kterého každý má právo na svobodu projevu. 

=> Úmluva o právech dítěte 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.): 

Čl. 13, podle kterého dítě má právo na svobodu projevu; 

Čl. 16, podle kterého žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému 

zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo 

korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst; dítě má 

právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 

=> Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.): 

- Čl. 6 odst. 1 ve znění protokolů č. 3, 5, 8, podle kterého každý má právo na 

to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který 

rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoliv trestního obvinění proti němu; rozsudek musí být vyhlášen 

veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého 

nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 

bezpečnosti v demokratické společnosti nebo když to vyžadují zájmy 

nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu 



považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by vzhledem ke zvláštním 

okolnostem veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 

- Čl. 8 ve znění protokolů č. 3, 5, 8, podle kterého každý má právo na 

respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence; státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat 

kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 

- Čl. 10 ve znění protokolů č. 3, 5, 8, podle kterého každý má právo na 

svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a 

rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez 

ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování 

povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnost; výkon těchto 

svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může 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 nestranností soudní moci. 

- Čl. 14 ve znění protokolů č. 3, 5, 8, podle kterého užíváni práv a svobod 

přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na 

jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné smýšlení, národnost nebo sociální původ, příslušnost 

k národnostní menšině, majetek, nebo jiné postavení. 

=> Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník: 

§ 1 odst. 3 

Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony. 



§ 11 

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy 

§ 12 

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 

fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 
svolením. 

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 

obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

(3) Podobizny obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby 

pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, 

filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmi být v rozporu 

s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 

§ 13 

(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahu do 

práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby ji bylo dáno 

přiměřené zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve 

značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba 

též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, 

za nichž k porušení práva došlo. 

§ 14 

zrušen 

§ 1 5 

Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo 

partnerovi2 a dětem, a není-lijich, jejím rodičům. 

' Zákon č. 115/2006 Sb. , o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 



§ 95 

Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za 
ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu. 

=> zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů (tzv. tiskový zákon): 

§ 1 1 
(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo řízení ve věcech 

přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů 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 ia'eřejněni informace o konečném 

výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o 

pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit. 

(2) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a není-li jich, 
jejím rodičům. 

(3) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ochraně osobnosti a o ochraně jména a dobré pověsti 

právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 a 2 nedotčena. 

§ 12 

(1) Žádost o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení musí mít písemnou formu. 

(2) Ze žádosti o uveřejnění odpovědi musí být zřejmé, v čem se skutkové tvrzení, obsažené 

v uveřejněném sdělení, dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména nebo 

dobré pověsti právnické osoby. Součástí žádosti musí být též návrh znění odpovědi nebo 

dodatečného sdělení. 

(3) Žádost o uveřejnění odpovědi musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne 

uveřejnění napadeného sdělení v periodickém tisku, jinak prá\>o na uveřejnění odpovědi zaniká. 

(4) Žádost o uveřejnění dodatečného sdělení musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů od 

právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení pravomocně skončeno, jinak právo na uveřejnění 

dodatečného sděleni zaniká. Bylo-li pravomocné rozhodnutí zrušeno, platí předchozí ustanoveni 

obdobně. 



§ 13 
(1) Odpovědného dodatečné sdělení je vydavatel povinen uveřejnit 

a) ve stejném periodickém tisku, v němž bylo uveřejněno napadené 

sděleni, a to takovým způsobem, aby nové sděleni bylo umístěním a 

formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sděleni, a 

je-li napadena pouze jeho část, této jeho části, 

b) s výslovným označením „ odpověď" nebo „dodatečné sdělení 

c) na vlastní náklady, 

d) v témže jazyce, ve kterém bylo uveřejněno napadené sděleni, 

e) s uvedením jména a příjmení nebo názvu osoby, která o uveřejnění 

odpovědi nebo dodatečného sdělení žádá. 

(2) Není-li možné odpověď nebo dodatečné sdělení uveřejnit ve lhůtě podle odstavce 2, vydavatel je 

povinen tak učinit v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku. Vydavatel je 

povinen o tomto postupu do 8 dnů ode dne doručeni žádosti o uveřejnění odpovědi nebo 

dodatečného sdělení písemně informovat osobu, která žádost podala, a v této informaci označit 

vydáni periodického tisku, v němž dojde k uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. 

(3) Není-li možné odpověď nebo dodatečné sděleni uveřejni, ve stejném periodickém tisku, v němž 

bylo uveřejněno napadené sdělení, je vydavatel povinen na vlastní náklady zajistit uveřejnit 

odpovědi nebo dodatečného sdělení za podmínek stanovených tímto zákonem v periodickém tisku, 

na němž se dohodne s osobou, která o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení žádá. 

Předmětem takové dohody musí být též místo a forma uveřejnění odpovědi nebo dodatečného 

sděleni. 

(4) Vydavatel je povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 dnů ode doručení žádosti o 

uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. 

§ 14 

(1) Neuveřejní-li vydavatel odpověď nebo dodatečné sdělení anebo nedodrží-li podmínky pro 

uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení stanovené v § 13 odst. 1 až 3, rozhodne o 

povinnosti uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení na návrh osoby, která o jejich uveřejnění 

žádala, soud. Totéž platí, nedošlo-li k dohodě podle § 13 odst. 4. 

(2) Návrh musí být podán soudu do 15 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro uveřejnění odpovědi nebo 

dodatečného sdělení, jinak právo domáhat se uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení u 

soudu zaniká. 



§ 15 
(1) Vydavatel není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže 

a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo 

správní delikt, 

b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu 5 dobrými mravy, 

c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část, je citací sdělení 

třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou 

interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno. 

(2) Vydavatel není povinen uveřejnit odpověď, jestliže žádost o jeji uveřejnění směřuje vůči sděleni 

uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu osoby, která žádost podala. 

(3) Vydavatel není povinen uveřejnit dodatečné sdělení, jestliže ještě předtím, než mu byla žádost o 

jeho uveřejnění doručena, uveřejnil sdělení odpovídající dodatečnému sdělení z vlastního podnětu 

a dodržel přitom podmínky stanovené tímto zákonem. 

=> Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon: 

§60 

(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, 

vysloví soud, že se osvědčil, jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest 

vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat 

podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a 

a) stanovit nad odsouzeným dohled, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 59 odst. 1, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 

26 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 26a a 26b. 

(2) Neučinil-li soud do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom měl 

podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněné odsouzený osvědčil. 

(3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil 

(odstavec 2), hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu. 



§ 69 

1) Soud zahladí odsouzení, vedl-lí odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po 

promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržité po dobu nejméně 

a) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pét let, 

b) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, 

c) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok, 

k trestu propadnutí majetku, k trestu xyhošténí nebo k trestu zákazu pobytu, 

nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin. 

2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů a vyznamenání nebo k ztrátě vojenské hodnosti, řídí 

se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest 

uložen. 

3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčeni jeho \ýkonu 

svým vzorným chováním a poctivým poměrem k práci, že se napravil, může soud zahladit 

odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršeni 

nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. 

4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest 

byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu 

trestu; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta republiky, řídí se délkou trestu 

takto zmírněného. 

§70 

(1) Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(2) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud 

neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu 

nejdeíší. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se užije přiměřeně též na případ, že pachateli bylo uloženo 

vedle sebe více trestů, stran kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na 

pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. 

§219 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. 

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci i 

a) na dvou nebo více osobách, 



b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

c) opětovně, 

d) na těhotné ženě, 

e) na osobě mladší než patnáct let, 

f ) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro \ýkon jeho pravomoci, 

g) na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčeni, 

vyznání nebo proto, že je bez vyznáni, nebo 

h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, 

anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 

§220 

Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě při porodu 

nebo hned po něm, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízeni soudním (trestní řád): 

§ 8 a 

(1) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost 

poskytováním informací sdělovacím prostředkům. Přitom dbají toho, 

aby neohrožovaly objasnění skutečností důležitých pro posouzení 

věci, nezveřejňovaly o osobách, které mají účast v trestním řízení, 

údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušilv 

zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina 

vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 

jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). 

(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 orgány činné v trestním řízení 

odepřou poskytnutí informací. 

§ 3 3 

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o 

nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit 

návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i 

během úkonů prováděných orgány činnými v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého 



výslechu nemůže radi, o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, ahy byl 

vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonu přípravného řízeni (§ 

165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez 

přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti 

k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena. 

(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby rozhodne 

předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za 

sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na 

náhradu nákladů obhajoby může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda 

senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou 

nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé 

náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. 

(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě obviněného a jeho obhájce i 

osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být 

prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím státního 

zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni. Proti rozhodnutí podle 

odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému přiznán nárok na bezplatnou 

obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu 

obhájce neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro rozhodnuti podle 

odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 

2, § 39 odst. 2, § 40 a 40a se použijí obdobně. 

(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy obviněného o jeho právech poučit a 

poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. 

§200 

(1) Při hlavním líčeni může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo 

utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, 

anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda senátu učinit i 

jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část hlavního líčení. 

(2) Rozsudek musí být vyhlášen vždy veřejně. 

(3) O vyloučeni veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, které veřejně vyhlásí. 



§201 

(1) I když veřejnost nebyla vyloučena podle § 200, může soud odepřít přístup 

k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit 

důstojný průběh hlavního líčení. Může také učinit nezbytná opatřeni proti 

přeplňování jednací síně. 

(2) I když veřejnost byla vyloučena podle § 200, může soud z důležitých důvodů 

povolit jednotlivým osobám k hlavnímu líčeni přistup. Na žádost 

obžalovaného musí být povolen přístup dvěma jeho důvěrníkům. Je-li 

obžalovaných více, má právo na volbu důvěrníků každý z nich. Jestliže by tak 

celkový počet důvěrníků vzrostl na více než šest a obžalovaní se mezi sebou o 

výběru nedohodnou, provede výběr soud. Byla-li veřejnost vyloučena pro 

ohrožení utajovaných informaci chráněných zvláštních zákonem, případně 

bezpečnosti nebo jiného důležitého zájmu svědků, mohou být za důvěrníky 

zvoleny jen takové osoby, proti nimž nemá soud námitek. 

(3) Byla-li veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných informaci chráněných 

zvláštním zákonem, upozorní předseda senátu přítomné na trestní následky 

toho, kdyby nepovolaným osobám vyjevili informace, o nichž se při jednání 

dovědí; může též zakázat, aby si přítomní činili písemné poznámky. 

=> Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích): 

§ 2 ods t . 10 

Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit 

a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech 

výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně. 

§ 6 

(1) Řízení před soudy je ústní a veřejné. Výjimky stanoví zákon. 

(2) Rozsudky se vyhlašují jménem republiky a vždy veřejně. ) a trestním řádu- Rozsudek musí být 

vyhlášen vždy veřejně. 

(3) Uskutečňovat obrazové nebo z\>ukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního 

jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy 



senátu nebo samosoudce lze pořizovat n>ukové záznamy; kdyby způsob jejich prováděni mohl 

narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování 
zakázat. 

=> Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže): 

§ 3 odst. 5 

V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobni údaje osoby, proti níž se řízení vede, a její 

soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení zásady, že je 

považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

§52 

Dokud není trestní stíhání pravomocně skončeno, mohou orgány činné podle tohoto zákona 

zveřejňovat jen takové informace o řízení vedeném proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení 

účelu trestního řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého a osobních údajů, a to 

i jiných osob zúčastněných na řízení. 

§53 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit 

žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení 

mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnilv tohoto 

mladistvého identifikovat. 

(2) Za postup v rozporu s odstavcem i se nepovažuje sdělení informací 

během trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich 

zveřejnění, anebo je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž 

obdobně platí o sdělení informací probačním úředníkem dalším osobám, 

pokud je jejich sdělení nutné pro získání informací, které se vztahují k 

vypracování zprávy vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze 

kvalifikované provádět dohled nad mladistvým nebo o něj pečovat, 



popřípadě kontrolovat plněni podmínek a omezení, které mu byly 

stanoveny, a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu. 

(3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí 

nikomu dále sdělovat, pokud toto sděleni není nutné pro účely uvedené 

v tomto ustanovení. O tom musí být poučeny. 

(4) Osoby kterými byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny 

a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o 

mladistvém, kterého se tyto informace týkají, 

b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl 

k těmto informacím přístup. 

§ 54 

(1) Hlavního líčení a veřejného zasedáni se mohou účastnit pouze obžalovaný mladistvý, jeho dva 

důvěrníci, jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel nebo 

druh, poškozený a jeho zmocněnec, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní 

ochrany dětí, úředníci, probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení. Na 

návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 

(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by vedly ke 

ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je zakázáno. 

Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti 

mladistvého. 

(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého. Odsuzující rozsudek 

může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedeni jména a příjmení 

mladistvého a při přiměřené ochraně mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění. 

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru provinění 

rozhodnout 

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného 

odsuzujícího rozsudku neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené 

ochrany zájmů mladistvého, 

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením 

jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění 

jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť závažné proviněni a 

takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti. 



§64 

(1) Nejde-li o řízení proti uprchlému, nelze hlavni Učeni a veřejné zasedání konat 
v nepřítomnosti mladistvého. 

(2) O hlavním líčení a veřejném zasedání je třeba vyrozumět též příslušný orgán sociálně-

právní ochrany dětí. Státní zástupce musí být i při veřejném zasedání vždy přítomen. 
(3) Při hlavním líčení a veřejném zasedání proti mladistvému 

a) soud pro mládež vyloučí veřejnost, i když předtím rozhodl o jeho veřejném 

konáni podle § 54 odst. I, také tehdy, jestliže je to na prospěch mladistvého, 

b) zástupce příslušného orgánu sociálně-právni ochrany dětí má právo činit 

návrhy a dávat vyslýchaným otázky; slovo k závěrečné řeči mu přísluší po 

mladistvém. 

(4) V průběhu celého hlavního líčení a veřejného zasedání dbá předseda senátu ochrany 

zájmů mladistvého obviněného a zájmů poškozeného. 

§ 9 4 

(1) Výsledek řízení o uloženi opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu 

jinak trestného, může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředích jen po právní moci 

rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, a jen bez uvedení jména a příjmení dítěte, dalších 

účastníků řízení a jejich opatrovníků nebo jiných zástupců. 

(2) Výjimky ze zákazu uveřejnění uvedených v odstavci 1 může povolit v odůvodněných případech 

soud pro mládež. 


