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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá poskytováním informací o probíhajícím trestním 
řízení směrem od orgánů činných v trestním řízení k jednotlivcům účastnícím 
se na procesu i k široké veřejnosti. Text práce je vystavěn na východiscích, kte-
rými jsou mj. právo na informace, právo na soukromí a veřejný zájem na řád-

ném, spravedlivém průběhu trestního řízení. Samotné jádro spočívá v kritické 
analýze české právní úpravy, konkrétně ustanovení § 8a až 8d trestního řádu 
s odbočkami do zvláštních předpisů. Na závěr jsou shrnuty problematické ob-
lasti a nabídnuto jejich řešení i s návrhem de lege ferenda.  
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Abstract 

The diploma thesis deals with the giving information of ongoing criminal pro-
ceeding on the authorities to individuals involved in the process and general 
public. Content of the thesis is built on the basis of e. g. right to information, 
right to privacy and public interest in the proper equitable conduct of criminal 

proceeding. The core itself is based on critical analysis of Czech legislation spe-
cifically § 8a to 8d the Code of Criminal Procedure with references to specific 
regulations. Finally, problematic areas are summarized and their solution is 
proposed with the proposal de lege ferenda. 
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Seznam pojmů a zkratek 

AZ – Zákon o advokacii 

BGÖ – Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der 
Verwaltung (Švýcarsko), obdoba zákona o svobodném 
přístupu k informacím  

CPP – Code de procédure pénale (Francie), obdoba trestního 
řádu 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP – Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod (1950) 

GVG – Gerichtsverfassungsgesetz (Německo), obdoba zákona 
o soudech a soudcích   

IFG – Informationsfreiheitsgesetz (Německo), obdoba zá-

kona o svobodném přístupu k informacím  

LZPS – Listina základních práv a svobod 

MPOPP – Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
(1966) 

NS – Nejvyšší soud České republiky  

NSS – Nejvyšší správní soud České republiky    

OČTŘ – Orgány činné v trestním řízení 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

SStGB – Schweizerisches Strafgesetzbuch (Švýcarsko), obdoba 
trestního zákoníku  

SStPO – Schweizerische Strafprozessordnung (Švýcarsko), ob-
doba trestního řádu  

StGB – Strafgesetzbuch (Německo), obdoba trestního zákoníku  

TKP – Telekomunikační provoz 

TOPOZ – Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim 
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TrŘ – Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TrZ – Zákon trestní zákoník 

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) 

ÚPD – Úmluva o právech dítěte 

ÚS – Ústavní soud České republiky 

VDLP – Všeobecná deklarace lidských práv 

ZoOOÚ – Zákon o ochraně osobních údajů 

ZoSPI – Zákon o svobodném přístupu k informacím   

ZOTČ – Zákon o obětech trestných činů 

ZPČR – Zákon o Policii České republiky 

ZSM – Zákon o soudnictví ve věcech mládeže    

ZSS – Zákon o soudech a soudcích 

ZSZ – zákon o státním zastupitelství 
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1 Úvod 

Říká se, že informace jsou v dnešní době cennější než zlato či drahokamy. Kdo 

má informace, má moc a může ovládat ostatní. Není těžké je využít k vlastnímu 

prospěchu na úkor spravedlnosti a života ostatních osob. Existují oblasti, kde 

je zvlášť důležité udržet nejrůznější data v bezpečí a chránit je před nežádou-

cími úniky k novinářům a široké veřejnosti. Jednou z nich je probíhající trestní 

řízení, které je zvlášť na svém počátku poskládáno ze střípků citlivých údajů, 

které mohou při neoprávněném či nechtěném zveřejnění zmařit celý smysl 

procesu, anebo na dlouhou dobu či doživotně zničit pověst do té doby bezú-

honné osoby. Autorka je absolventkou oboru mediální studia a žurnalistika, 

a proto ji celkově zajímá tok informací a jejich regulace. Do nedávna měla mož-

nost danou problematiku vnímat pouze ze strany novinářů, teď ji vidí i ze 

strany právních předpisů a osob, které jsou pro novináře zdroji. Autorka 

doufá, že nastudováním daného problému jí vznikne komplexní vhled do pro-

blematiky.  

Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení představuje přitaž-

livou problematiku zahrnující v sobě nejrůznější protichůdné zájmy, práva 

a svobody. Orgány činné v trestním řízení, které informace sdělují a zveřejňují, 

se musí řídit v zákoně jasně vymezenými pravidly, přičemž sledují naplnění 

účelu trestního řízení – objasnění trestného činu a spravedlivé potrestání jeho 

pachatele. V celém procesu uvolňování informací je důležité dbát na soukromí 

účastnících se osob a na spravedlivé projednání věci, kdy především je bez-

podmínečně nutné dodržovat zásadu presumpce neviny. Zákonné poskyto-

vání informací představuje legální a legitimní cestu, jak lze informace získat, 

a je zrcadlovým odrazem svobody projevu, konkrétně jeho specifické složky 

práva na informace. Na druhé straně stojí nežádoucí nezákonné úniky infor-

mací z probíhajícího trestního řízení, které zvláště v přípravném řízení mohou 

představovat výrazný zásah do celého procesu.   

S ohledem na zadání diplomové práce bude hlavní pozornost zaměřena 

na poskytování informací, které pojednávají o osobách a o samotném trestním 

řízení, směrem z mechanismu spolupracujících orgánů činných v trestním ří-

zení k jednotlivcům aktivně se podílejících svým výkonem či účastí na procesu 

trestního řízení a dále k novinářům, popř. rovnou již k široké veřejnosti. Jedná 

se o jednosměrných obvykle řetězovitý proces toku informací z jedné strany 



ÚVOD 

10 

od státních orgánů až na stranu druhou k neparticipujícím obyvatelům nejen 

této republiky. I když je proces jednosměrným, je poháněn povinnostmi 

a právy z obou stran. Autorka se bude v práci soustředit především na úpravu 

problematiky v zákoně o trestním řízení soudním s potřebnými odbočkami do 

jiných právních předpisů, jmenovitě mj. zákon o ochraně osobních údajů, zá-

kon o svobodném přístupu k informacím či zákon o soudnictví ve věcech mlá-

deže. Problematika ochrany informací nezletilých v souvislosti s předpisem 

pojednávajícím o mladých stíhaných bude pouze komplementární až okrajo-

vou záležitostí, neboť se autorka domnívá, že si tato specifická oblast zaslouží 

vlastní zpracování např. v rámci samostatného článku.   

Cílem práce bude přehledně popsat a kriticky zanalyzovat současnou 

právní úpravu poskytování informací o probíhajícím trestním řízení směrem 

od orgánů činných v trestním řízení k jednotlivcům a široké veřejnosti. Au-

torka se daný jev bude snažit postihnout od samého počátku, kdy a jak se v bu-

doucnu uvolněné informací formují, a které faktory na tuto tvorbu působí, až 

po možné sankcionování porušení mlčenlivosti a nezákonné úniky informací 

pocházejících z trestního řízení. Při procházení úpravy bude autorka identifi-

kovat problematické oblasti a navrhovat jejich možná řešení s konečným vý-

sledkem v návrhu ustanovení de lege ferenda. 

Práce se bude skládat z pěti kapitol. Počáteční bude pojednávat o výcho-

discích poskytování informací, mezi něž patří svoboda projevu, konkrétně 

právo na informace, spravedlivý proces, právo na soukromí a rodinný život 

a v neposlední řadě na druhé straně stojící veřejný zájem na řádném průběhu 

procesu trestního řízení a naplnění jeho účelu. Východiska budou zasazena do 

kontextu mezinárodní, unijní a české právní úpravy a doplněna významnou 

evropskou judikaturou. Následující kapitola bude vymezovat důležitý pojem 

informace, jejich kategorizaci a užití pro tematiku práce.  Třetí kapitola tvořící 

hlavní a nejrozsáhlejší část práce se bude zabývat podrobnou kritickou analý-

zou české právní úpravy především ustanovení § 8a až 8d trestního řádu s od-

kazy na jiné a zvláštní právní předpisy obsahující jak podpůrné prostředky 

k samotnému procesu poskytování, tak opatření k sankcionování nezákon-

ných úniků. V této části práce budou zvýrazněny a pojmenovány konkrétní 

problémy doplněny autorčinými názory a úvahami. Následovat bude kapitola 

zasvěcená komparatistickým úvahám z okolních zahraničních úprav, kon-

krétně Anglie, Francie, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska, kde bude po-

ukázáno na možné odlišnosti. Závěrečná kapitola bude věnována stručnému 
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shrnutí věcných poznatků a problematických oblastí právní úpravy. Význam-

nou část kapitoly bude tvořit návrh de lege ferenda ustanovení § 8a až 8d trest-

ního řádu. 

Za účelem hodnocení současné právní úpravy bude v hlavní části práce 

využita kombinace normativního a analytického přístupu. Vybraná ustano-

vení budou popsána a analyzována taková, jaká jsou de lege lata. Následně je 

autorka bude kriticky studovat a navrhovat jejich změny. Při úvahách bude 

využito základních výkladových metod, zvláště pak jazykové, teleologické, 

systematické, popř. historické. V kapitole zabývající se zahraniční úpravou 

bude uplatněna metoda komparace, kdy česká úprava bude srovnávána s ci-

zozemskou, a bude poukázáno na možné odlišnosti.    

Diplomová práce bude psána za stavu právních předpisů účinných ke dni 

1. 3. 2019. 

  



ÚVOD 

12 

 



VÝCHODISKA A JEJICH ZAKOTVENÍ V MEZINÁRODNÍ, UNIJNÍ A DOMÁCÍ ÚPRAVĚ 

13 

2 Východiska a jejich zakotvení v mezinárodní, 

unijní a domácí úpravě  

Z pohledu nezaujatého pozorovatele je trestní řízení nepřehlednou směsicí 

různých protichůdných zájmů subjektů, které se ho účastní. Na jedné straně 

stojí OČTŘ, jejichž záměrem je naplnit cíl trestního řízení. Tím je náležité ob-

jasnění trestných činů a zákonné, spravedlivé potrestání jejich pachatelů1. Při 

své činnosti by se bez výjimky měly držet určených pravidel spravedlivého 

procesu a své úkony provádět ve veřejném zájmu. Aby dosáhly vytyčeného 

cíle, musí chránit řádný průběh celého procesu, s čímž souvisí i ochrana infor-

mací o samotném trestním řízení. 

V zájmu OČTŘ je především chránit tzv. věcné informace o probíhajícím 

trestním řízení, kupříkladu popisy důkazů, taktiky orgánů v přípravném řízení 

apod. Tyto informace mají pro trestní řízení zásadní strategický význam, pře-

devším v jeho přípravné fázi. Musí tak při své povinnosti informovat veřejnost, 

která tvoří zrcadlovou povinnost k základnímu právu na informace a vychází 

z ústavního pořádku, pečlivě vážit uvolňované informace a nesmí ohrozit další 

vývoj událostí.  

Na straně druhé jsou ve hře zájmy subjektů, které se řízení účastní v ja-

kémkoli myslitelném postavení. Osoby se vztahem k trestnímu řízení2  vedle 

dosažení spravedlnosti nejvíce usilují o ochranu svého soukromého a rodin-

ného života, který může a v mnohých případech je celým procesem pozname-

nán i bez přítomnosti televizních kamer a zvědavých sousedů. I když tento zá-

jem nestojí u OČTŘ jakožto prodloužené ruky státu, který soukromí osob ga-

rantuje, na prvním místě, je neméně důležité vážit uvolnění osobních infor-

mací a v případě prospěchu jejich utajení jim zajistit dostatečnou ochranu. 

Třetí stranu tohoto rovnostranného trojúhelníku tvoří osoby, které většinou 

kromě vlastní zvědavosti nemají k danému trestnímu řízení žádný vztah. 

Obecně tuto bez pochyby nejpočetnější skupinu nazýváme veřejnost, která je 

 
1 § 1 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].  

2 Osoba se vztahem k trestnému řízení je např. obviněný, obžalovaný, poškozený, oběť trest-

ného činu, zúčastněná osoba, znalec, tlumočník, advokát, zákonný zástupce, důvěrník 

apod.  
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v souvislosti s trestním řízením obohacena právem být informována. Právo 

svobodně získávat a šířit informace je protiváhou k povinnosti OČTŘ informo-

vat o své činnosti. Veřejnost může získat informace o trestním řízení buď 

přímo, kupř. účastí na hlavním líčení v soudní síni či podáním žádosti o infor-

mace, anebo prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků, které po 

získání konkrétních informací využívají další svobody, a to svobody projevu. 

Z lehké úvahy o stavbě zájmů v probíhajícím trestním řízení vidíme, že 

nám někdy nebudou stačit jen dvě misky vah, ale půjde spíše o nebezpečné 

manévrování výletní lodi mezi starořeckou Skyllou, Charybdou a spravedl-

ností. Následující část práce pojednává o přiblížení jednotlivých stavebních 

kamenů, přičemž pochopení jich samotných je nutné pro celkový koncept po-

skytování informací o probíhajícím trestním řízení. 

2.1 Informování veřejnosti o činnosti orgánů činných 

v trestním řízení  

Člověk coby společenský tvor se přirozeně snaží zapojovat do vývoje a chodu 

společnosti. Aktivně i pasivně zkouší participovat na procesech státní moci mi-

nimálně v podobě veřejných diskuzí, do kterých přináší své vlastní poznatky 

a názory. Každý by tak měl mít dostatek informací získaných podle vlastní 

volby, aniž by v tomto směru byl omezován zásahy státní moci kteréhokoliv 

stupně a druhu.  

Státním orgánům je naopak výslovně uložena povinnost o své činnosti in-

formace poskytovat, a to z hlediska účelu dostatečným způsobem3.  Tento 

dvousměrný proces je primárně zastřešen základním právem na informace, 

které slouží jako spouštěcí mechanismus pro státní orgány, které informace 

zveřejňují buď samy, anebo na žádost oprávněného subjektu. Procedura je za-

vršena využitím svobody projevu. 

 

 

 
3 POSPÍŠIL, Ivo; LANGÁŠEK, Tomáš; ŠIMÍČEK, Vojtěch; WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina zá-

kladních práv a sobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 437.      
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2.1.1 Zakotvení v mezinárodní a unijní úpravě 

Na mezinárodní úrovni je právo na informace deklaratorně zakotveno v článku 19 

VDLP a závazně pak v článku 19 MPOPP4. V evropském prostoru závazně pů-

sobí článek 10 EÚLP, který prakticky přebírá text MPOPP. Ve srovnání Úmluva 

obsahuje podstatně širší rozsah kvalifikovaných důvodů, např. zabránění 

úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní 

moci. Na rozdíl od MPOPP výslovně nezahrnuje právo na aktivní vyhledávání 

informací.   

Důležitým dokumentem je také Doporučení č. 135  k poskytování infor-

mací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médiíi. Jako preferovanou 

formu poskytování informací, kterou mají OČTŘ užívat v případě, že se tak 

rozhodnou samy učinit, Doporučení uvádí tiskové zprávy, tiskové konference 

oprávněných úředníků nebo cokoli tomuto postaveno na roveň6. Samy od sebe 

by OČTŘ měly pravidelně informovat o průběhu trestních řízení, která jsou 

předmětem veřejného zájmu, nebo která si získala zvláštní pozornost veřej-

nosti, a to především u dlouhotrvajících řízení. Poskytnuté informace by měly 

pojednávat o základních dějích, kdy ale jejich zpřístupnění nesmí být na úkor 

utajení vyšetřování či policejních šetření; nesmí zdržovat či překážet výsledku 

trestního řízení7. V rámci Evropské unie bychom pak nalezli velmi stručný člá-

nek 11 Charty EU, který nepřináší nic nového a svým obsahem se nejvíce blíží 

VDLP. 

 
4 Závazný dokument v rámci mezinárodní práva tvoří jádro a podstatu tzv. hard law, kterým 

se smluvní strany, které se k dokumentu zavázaly, musí řídit a podřídit se jeho pravi-

dlům. Opakem je tzv. soft law, kdy se ve většině případů jedná o autoritativní doporučení 

či návody, které jsou dodržovány ne proto, že by byly závazné, ale kvůli autoritě, která je 

vydala. Více k rozlišení hard a soft law kupř. na: https://www.ecchr.eu/en/glo-

ssary/hard-law-soft-law/  

5 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování informací, tý-

kajících se trestních řízení, prostřednictvím médií 

6 Zásada 5 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování infor-

mací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií. Council of Europe [online]. © 

Council of Europe 2017 [cit. 22. 10. 2018].     

7 Zásada 6 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování infor-

mací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií. Council of Europe [online]. © 

Council of Europe 2017 [cit. 22. 10. 2018].     

 

https://www.ecchr.eu/en/glossary/hard-law-soft-law/
https://www.ecchr.eu/en/glossary/hard-law-soft-law/
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2.1.2 Zakotvení v domácí úpravě  

Právo na informace je v LZPS zakotveno v článku 17, který svým obsahem sou-

hlasí s mezinárodní a evropskou úpravou; výčet legitimních důvodů omezení 

je užší než v EÚLP a více se podobá VDLP. Pátý odstavec nemá sám o sobě 

omezující účel, ale naopak zdůrazňuje informační povinnost orgánů veřejné 

moci. Zúžení této povinnosti také samo podléhá limitům stanoveným v od-

stavci čtvrtém.8 Na zákonné úrovni je právo na informace upraveno v zákoně 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vzhledem k problema-

tice práce také v zákonech č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), konkrétně ustanovení § 8a až 8d, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mlá-

deže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže) a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Relevantní 

právní předpisy budou součástí právní analýzy v hlavní části práce. 

2.1.3 Relevantní případy Evropského soudu pro lidská práva 

ESLP se kombinací práva na informace, svobody projevu a poskytování infor-

mací o probíhajícím trestním řízení zabýval ve dvou pro práci významných 

rozsudcích, konkrétně se jedná o případy Bédat proti Švýcarsku a Campos 

Daâmaso proti Portugalsku. Autorka následně sdělí stanoviska Soudu.  

 

Případ Bédat proti Švýcarsku9  

V daném případě Soud konstatoval, že každý novinář si při komentování pro-

bíhajícího trestního řízení musí být vědom určitých limitů, kterými jsou zau-

jatost, šance na spravedlivý proces nebo podkopávání důvěry veřejnosti v roli 

soudů v řízení trestní justice10. Důvěrnost vyšetřování není bezdůvodná. Na 

jedné straně chrání zájmy řízení pomocí předjímání nebezpečí poškození 

nebo zničení důkazů, na straně druhé ochraňuje také zájmy osoby, proti níž se 

řízení vede, zejména z hlediska presumpce neviny a jejího soukromí. Konečně 

 
8 POSPÍŠIL, Ivo; LANGÁŠEK, Tomáš; ŠIMÍČEK, Vojtěch; WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina zá-

kladních práv a sobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 436.      

9 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 3. 2016, ve věci stížnosti č. 

56925/08 Bédat proti Švýcarsku 

10 srov. Rozsudek ESLP, věc Bédat proti Švýcarsku, bod 51.  
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je důležitá pro ochranu procesu tvorby názorů a rozhodování v rámci justice.11  

Publikování prohlášení, které výše uvedené limity nebere v potaz, v době, kdy 

vyšetřování stále běží, může znamenat riziko ovlivnění směru trestního řízení 

ať už ve vztahu k práci OČTŘ, k rozhodnutí obhájců, k postoji poškozených 

stran nebo k objektivitě řízení12. ESLP se mj. domnívá, že existence občansko-

právních prostředků ochrany, nezbavuje stát pozitivní povinnosti chránit sou-

kromý život osob, které jsou subjektem trestních řízení, v souladu s článkem 

8 EÚLP13.ii   

Případ Campos Daâmaso proti Portugalsku14 

V daném případě Soud shodně s případem Bédat upozornil na meze přípust-

ného komentování, které by novináři píšící články o probíhajících trestních ří-

zeních měli mít na paměti15. Skutečnost, že byl dotčený článek uveřejněn v zá-

sadním okamžiku trestního řízení (přednesení obžaloby), kdy je respektování 

presumpce neviny o to významnější, je relevantní a za jiných okolností by byla 

přitěžující pro píšící novináře. V daném případě ale Soud podotknul, že otiš-

tění konkrétního článku bylo jen dalším z řady článků téhož autora na stejná 

témata. Relevantní též bylo, že článek reprodukoval obsah obžaloby, který byl 

věrohodný a objektivně správný.16 ESLP dospěl k závěru, že za daných okol-

ností ani legitimní zájem na ochraně probíhajícího předběžného přípravného 

řízení nemůže mít přednost před právem stěžovatele na rozšiřování informací 

o trestním řízení.17   

2.2 Role veřejného zájmu   

Veřejný zájem je v případu poskytování informací o probíhajícím trestním ří-

zení dvousečnou zbraní, kdy jednou může převážit veřejný zájem na utajení 

 
11 srov. ibid., bod 68.  

12 srov. ibid., bod 69.   

13 srov. Rozsudek ESLP, věc Bédat proti Švýcarsku, bod 77.    

14 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 4. 2008, ve věci stížnosti č. 

17107/05 Campos Daâmaso proti Portugalsku 

15 srov. Rozsudek ESLP, věc Campos Daâmaso proti Portugalsku, bod 31.  

16 srov. ibid., bod 35. 

17 srov. Rozsudek ESLP, věc Campos Daâmaso proti Portugalsku, bod 36. 
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dané informace, podruhé se naopak za veřejný zájem schovávají novináři pí-

šící o známém politikovi, který se ocitl na soudní lavici. I když se s výrazem 

veřejný zájem v právním řádu České republiky setkáváme téměř na každém 

kroku, samotný pojem není nikde uspokojivě definován. Můžeme říci, že spadá 

do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů – slovních výrazů užitých v práv-

ních normách správního práva, které nejsou právem přesně definovány nebo určeny 

svým vlastním jazykovým významem18. 

Právní řád České republiky umožňuje stanovení veřejného zájmu také 

v souvislosti s výkonem činnosti19. Podle ÚS20 je veřejný zájem třeba nalézt 

v procesu rozhodování o určité otázce a nelze jej v konkrétní věci a priori sta-

novit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě ty-

picky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné. U každého rozhodnutí 

má svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi řešeného případu, což 

musí být výslovně formulováno21. Lze ho vyložit jen rámcově jako opak zájmu 

ryze soukromého, tedy jako zájem obecný či obecně prospěšný, který v zásadě sdílí 

společnost jako celek. A protože ani trestní řád neobsahuje legální definici, je úko-

lem OČTŘ v každém jednotlivém případě s ohledem na jeho specifické skutkové 

okolnosti zjistit, zda existuje veřejný zájem na poskytnutí informací, konkretizovat 

ho a následně ho z hlediska potřebnosti a závažnosti poměřit s osobnostními právy 

dotčeného subjektu.22   

Dle judikatury ESLP23 má veřejnost na poskytnutí a dostupnosti infor-

mací o trestním řízení legitimní zájem; následné připomínky k fungování 

soudnictví se tak týkají veřejného zájmu. Svoboda projevu coby politické 

právo sama o sobě požívá vysoké úrovně ochrany a v případě, že se týká zále-

žitosti veřejného zájmu, mají státní orgány jen úzký prostor pro její omezení. 

 
18 KŘÍŽOVÁ, Jana; SYLLOVÁ, Jindřiška. Veřejný zájem – pojem a jeho použití ve správním 

právu. Parlamentní institut [online], leden 2015, duben 2016, studie č. 5.352. [cit. 24. 1. 

2019]. s. 6.   

19 Ibid., s. 9.  

20 Nález ÚS ČR, sp. zn Pl. ÚS 24/08, bod 11.  

21 srov. Rozsudek NSS ČR, č. j. 6 As 65/2012 – 166, bod 38.   

22 srov. Rozsudek NSS ČR, č. j. 12 Ksz 5/2016 – 133, bod 43.   

23 srov. Rozsudek ESLP, věc Morice proti Francii, bod 152.  
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Status veřejného zájmu dává svobodě projevu vysokou míru ochrany i tehdy, 

pokud připomínky obsahují určitou míru nepřátelství.24    

Imperativ veřejného zájmu tak zpravidla převáží v případech zveřejnění 

informací o trestné činnosti veřejně činných osob, např. politiků, úředních 

osob, kdy čin spáchali v souvislosti s výkonem své veřejné činnosti. Zveřejnění 

totožnosti takové osoby je natolik ve veřejném zájmu, že právo na informace 

převáží nad ochranou soukromí.25  

2.3 Role ochrany soukromého a rodinného života  

Probíhajícího trestního řízení se účastní vymezený okruh osob, bez nichž by 

samotné řízení ztrácelo smysl. Je jím například obviněný, později obžalovaný, 

nebo oběť trestného činu. S jistou mírou zdrženlivosti lze říci, že nikdo ze sou-

kromých osob se do trestního řízení vlastně dostat nechce. Oběť, která si již 

vytrpěla dost trestným činem, a zatím nevinný „pachatel“, který bude v bu-

doucnu přiměřeně potrestán spáchanému činu, nemají zájem na tom, aby je-

jich fotka visela na internetu nebo v novinách. Je tedy nutné chránit soukromí 

těchto osob, což ostatně garantuje sám stát. Soukromí a rodinný život jsou tak 

dalším faktorem, který má vliv při rozhodování OČTŘ, zda danou informaci 

pojednávající o probíhajícím trestním řízení zpřístupní veřejnosti, či nikoli.  

Soukromý život je dle názoru ESLP velmi široký pojem, který není možné 
a ani žádoucí vyčerpávajícím způsobem definovat. Nicméně by bylo příliš re-
striktivní omezit jej jen na vnitřní kruh, v němž může jednotlivec žít svůj 
osobní život, jak si zvolil, a vyloučit tak zcela vnější svět, který v tomto kruhu 
nebude zahrnut; do jisté míry musí zahrnovat právo založit a rozvíjet vztahy 
s jinými lidmi a vnějším světem (srov. rozsudky ESLP ve věci Costello-Roberts 

proti Velké Británii a Niemietz proti Německu). V základech práva na ochranu 
soukromého a rodinného života je negativní koncept svobody neboli být ne-
chán na pokoji. Přináší existenci jakési soukromé zóny, do které nemá nikdo 
vstupovat, ani zasahovat.    

 
 

 
24 srov. ibid., bod 125.   

25 HERCZEG, 2011, s. 293 
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2.3.1 Zakotvení v mezinárodní a unijní úpravě 

Na univerzální úrovni je právo na soukromý a rodinný život chráněno dekla-

ratorním článkem 12 VDLP a závazným článkem 17 MPOPP, jejichž znění jsou 

totožná. Ochrany proti zásahům do soukromého života a rodiny požívá pouze 

fyzická osoba, zatímco proti zásahům do domova a korespondence může být 

chráněna též osoba právnická. 

Právo na respektování rodinného a soukromého života je v rámci evrop-

ského prostoru obsahem článku 8 EÚLP. Nejedná se o absolutní právo, ale 

o právo derogovatelné, což znamená, že v souladu se zákonem a v pro demo-

kratickou společnost nezbytných případech je možné do něj zasáhnout. Jeho 

obsah také deklaruje Charta EU, kdy povinnost zákonné ochrany a případy le-

gitimního zásahu zakotvuje článek 16 SFEU, podle kterého Evropský parla-

ment a Rada přijmou pravidla o ochraně fyzických osob při zpracovávání 

osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy.  

Významným dokumentem v souvislosti s ochranou soukromí a probíha-

jícím trestním řízením je Doporučení č. 1326, především zásada 8. Podle ní by 

poskytování informací o obviněných, případně jiných účastnících, v průběhu 

trestního řízení mělo respektovat právo na ochranu soukromí podle článku 8 

EÚLP. Zvláštní ochranu pak zaslouží nezletilí a jinak zranitelné skupiny, stejně 

jako oběti trestných činů, svědci a rodiny osob, proti nimž se trestní řízení 

vede. Speciální pozornost je nutno věnovat škodlivému dopadu, jaký by na 

osoby mohlo mít odhalení informací usnadňujících jejich identifikaci.27    

2.3.2 Zakotvení v domácí úpravě  

Ochrana soukromí je na vnitrostátní úrovni primárně zaručena v článcích 7 

odst. 1 a 10 LZPS. Dále je garantována zákonem č. 40/2009 Sb., trestním záko-

níkem, např. skutkovou podstatou upravenou v § 180 a postihy v ní obsahují-

cími, nebo zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, konkrétně 

 
26 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování informací, tý-

kajících se trestních řízení, prostřednictvím médií 

27 Zásada 8 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování in-

formací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií. Council of Europe [online]. 

© Council of Europe 2017 [cit. 22. 10. 2018].     
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úpravou přestupků v ustanoveních § 44a a 45a a postihů za naplnění jejich 

znaků.    

2.3.3 Ochrana osobních informací  

Štrasburský soud dovodil, že ochrana osobních údajů (viz 3.1) je nedílnou sou-

částí práva na soukromí a rodinný život (srov. rozsudek ESLP, věc Z. proti Fin-

sku). Pro nerušený výkon tohoto práva tak, jak ho zaručuje článek 8 EÚLP, má 

ochrana osobních údajů primární význam. Je tedy nutné, aby vnitrostátní 

právo poskytlo přiměřené záruky, které zabrání odhalení anebo zveřejnění 

osobních údajů, jež by nebylo slučitelné se zmíněným článkem, mutatis mu-

tandis článkem 3 odst. 2 písm. c), dále články 5, 6 a 9 Úmluvy o ochraně osob 

se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (CETS No. 108)28. 

Úmluva č. 108 je jediná právně závazná mezinárodní dohoda v oblasti ochrany 

osobních údajů. Podle pozměňovacího protokolu se v budoucnu bude vztaho-

vat na všechny druhy zpracovávání údajů v jurisdikci smluvních stran, a to ve 

veřejném i soukromém sektoru.29 Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. 9. 

2018 souhlasí s podpisem Protokolu a ukládá prvnímu místopředsedovi vlády 

a ministru vnitra, aby provedl zhodnocení potřeby legislativních opatření 

k provedení Úmluvy ve vnitrostátním právním řádu, a případně též předložil 

vládě návrh takových opatření, a to v termínu do 30. září 202030. Každá 

smluvní strana dohlíží na to, aby osoby náležející k pověřenému úřadu nebo 

 
28 Úmluva Rady Evropy č. 108 ze dne 28. 1. 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizo-

vané zpracování osobních dat, vyhlášena pod č. 115/2001 Sb. m. s. Ministerstvo vnitra 

České republiky [online]. © 2018 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 9. 12. 2018].  

29 Návrh Rozhodnutí Rady COM(2018) 449 final ze dne 5. 6. 2018, kterým se členské státy 

zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy 

o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS č. 108). In: 

EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 21. 1. 2019]. 

30 Usnesení vlády České republiky č. 617 ze dne 26. 9. 2018 o sjednání Protokolu o změně 

Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Úřad 

vlády České republiky [online]. © 2018 [cit. 10. 12. 2018]. 
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jednající jeho jménem byly odpovídajícím způsobem vázány povinností zacho-

vávat tajemství nebo důvěrnost takových informací31. Neplnění pravidel může 

představovat porušení práva na soukromí.  

Silně ovlivněno Úmluvou je Doporučení č. 1532, které podrobněji doplňuje 

ochranu jí poskytovanou na další zájmovou oblast. Se vzrůstáním automatizo-

vaného zpracovávání osobních údajů výpočetní technikou rostou i potenciální 

rizika zásahu do soukromí jednotlivce zneužitím metod automatizovaného 

zpracování údajů, a tím pádem potřeba tuto oblast více regulovat. Shromaž-

ďování osobních údajů pro účely policie by mělo být omezeno na to, co je ne-

zbytné pro prevenci skutečného nebezpečí určité trestné činnosti nebo k je-

jímu potlačení. Mezi danými účely je mj. i sdělování soukromým stranám v pří-

padě zákonné povinnosti, oprávnění nebo souhlasu či k odvrácení vážného 

a bezprostředního nebezpečí. Sdělené údaje se užívají pro účely uvedené v žá-

dosti o jejich sdělení a jiné užití je podmíněno souhlasem sdělujícího subjektu. 

Odpovědný orgán přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění přiměřeného 

fyzického a logického zabezpečení údajů a k zabránění neoprávněného pří-

stupu, sdělování nebo změny. Při tom musí přihlédnout k rozdílné povaze 

a obsahu souborů.   

Jak již autorka dříve nastínila, osobní údaje vyskytující se v rámci probí-

hajícího trestního řízení se mohou týkat nejrůznějších účastnících se osob. 

V případě informací o obviněných i obžalovaných osobách proti sobě stojí zá-

jmy chráněné v článcích 8 a 10 EÚLP, které doplňuje princip presumpce ne-

viny zakotvený v článku 6 odst. 2 Úmluvy. V takových případech je dle ESLP 

třeba hledat spravedlivou rovnováhu mezi soukromím stíhané osoby a svobo-

dou tisku rozšiřovat informace obecného zájmu a právem veřejnosti tyto in-

formace obdržet (srov. rozsudek ESLP, věc A. proti Norsku). Za situace, kdy 

fotografie zveřejněná v rámci zpravodajství o probíhajícím trestním řízení 

nemá sama o sobě žádnou informační hodnotu, musí existovat pádné důvody, 

aby takový zásah do práva obviněného na respektování soukromého života 

 
31 ČL. 15 odst. 2 Úmluvy Rady Evropy č. 108 ze dne 28. 1. 1981 o ochraně osob se zřetelem 

na automatizované zpracování osobních dat, vyhlášena pod č. 115/2001 Sb. m. s. Minis-

terstvo vnitra České republiky [online]. © 2018 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 9. 

12. 2018].   

32 Doporučení Výboru ministrů Rec(87)15 ze dne 17. 9. 1987  upravující používání osobních 

údajů v policejním sektoru 
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byl ospravedlněn. ESLP33 v této souvislosti zaznamenal dva případy, v nichž 

figurovaly fotografie a byly porušeny články EÚLP.   

Současně s nařízením GDPR34 a trochu v jeho stínu vznikla také tzv. trest-

něprávní směrnice35, která obsahuje zvláštní pravidla pro ochranu osobních 

údajů a volný pohyb osobních údajů v oblastech justiční spolupráce v trestních 

věcech a policejní spolupráce. Směrnice uvádí, že pokud jsou osobní údaje 

zpracovávány v průběhu trestního vyšetřování a soudního řízení v trestních 

věcech, mělo by být možné stanovit, že právo na informace, přístup k osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz a omezení zpracování má být vykonáváno 

v souladu s vnitrostátní úpravou soudního řízení36. Podle článku 15 je možné 

omezit právo na přístup subjektů k informacím úplně nebo částečně v tako-

vém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické společnosti s náleži-

tým přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické 

osoby nutné a přiměřené, přičemž cílem je zabránit maření úředních nebo 

 
33 Jednalo se o případy ve věci Khuzhin a další proti Rusku (č. 13470/02) a ve věci Toma 

proti Rumunsku (č. 42716/02). V případě Khuzhin se jednalo o fotografii získanou z 

trestního spisu, jež se objevila v televizním pořadu ještě před zahájením soudního přelí-

čení. V případě Toma byl obviněný vyfotografován médii přímo ve vazbě. 

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fy-

zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In: 

EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 20. 11. 2018].  

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fy-

zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. In: EUR-

Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 20. 11. 2018]. 

36 Bod 49 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 4. 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými 

orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo vý-

konu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 

unie [cit. 20. 11. 2018]. 
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právních šetření, vyšetřování nebo postupů, zabránit nepříznivému ovlivňo-

vání prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu 

trestů. Neméně významnými jsou také články 4, 6, 7 a 29.  

Nařízení GDPR trestněprávní směrnici doplňuje v místech, kde se sice 

jedná o činnost soudů a dalších justičních orgánů, ale ty tak nečiní za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu 

trestů. Relevantním je článek 10, který pojednává o zpracování osobních údajů 

týkajících se rozsudků v trestních věcech či trestných činů. V úvahu by v sou-

vislosti se zaměřením práce přicházely pouze rozsudky nepravomocné.     

2.4 Role spravedlivého procesu  

„Právo na spravedlivý proces je zvláštní tím, že zatímco většina ostatních práv 

zaručuje jednotlivci nějaký výsledný hmotněprávní nárok, toto právo není záru-

kou výsledku, tedy domožení se konkrétního hmotného práva, není tedy právem 

na vítězství v soudním řízení, ale jen zárukou kvality cesty, kterou se má k tomuto 

výsledku dojít“37. Cílem této podkapitoly rozhodně není obsáhnout problema-

tiku spravedlivého procesu, nýbrž pouze zvýraznit jeho části přímo související 

s problematikou této práce, konkrétně nestranný a nezávislý soud, presumpci 

neviny a veřejnost řízení.  

2.4.1 Zakotvení v mezinárodní a unijní úpravě 

Na univerzální úrovni je obecně právo na spravedlivý proces prohlášeno 

články 10 a 11 VDLP. Mezinárodněprávně závazným jej činí článek 14 MPOPP. 

Účast na veřejném hlavním líčení je jedna z možností, jak získat informace 

o probíhajícím trestním řízení, čímž je naplněna část práva být informován. 

Omezit přístup veřejnosti do soudní síně lze tak pouze na základě legitimního 

důvodu, kdy dle prvního odstavce zmíněného článku MPOPP takovými jsou 

morálka, veřejný pořádek, národní bezpečnost v demokratické společnosti, 

soukromý zájem stran či zvláštní okolnosti zájmů spravedlnosti.  

Právo na spravedlivý proces můžeme nalézt také v univerzálních 

úmluvách vztahujících se ke specifickým skupinám obyvatel, např. článek 40 

 
37 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 15-16  
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ÚPD zohledňující zvláštní potřeby mladých stíhaných a odsouzených, který 

podrobněji rozvádí zásadu zakotvenou v čl. 14 odst. 4 MPOPP.   

V rámci evropského prostoru je zásadním článek 6 EÚLP. Úmluva v pod-

statě zakotvuje totožné důvody pro částečné nebo úplné vyloučení tisku a ve-

řejnosti z procesu jako článek 14 MPOPP, výjimkou je výslovné doplnění dů-

vodu zájmu nezletilých v článku 6. Stejně jako MPOPP explicitně uvádí vedle 

veřejnosti entitu tisku. Novináři by totiž stejně jako veřejnost měli mít přístup 

k veřejnému projednávání a vyhlášení rozsudku, aniž by byli omezováni např. 

nutností předběžné akreditace; vyloučeni mohou být pouze tehdy, pokud je 

obecně vyloučena veřejnost38. V jistých případech může totiž ostrá mediální 

kampaň způsobit újmu spravedlnosti procesu tím, že ovlivní veřejné mínění 

a také porotce, kteří se mají k vině obviněného vyslovit (srov. rozsudek ESLP, 

ve věci Craxi proti Itálii). Tedy nejenže novinář, jakožto soukromá osoba, po-

škodí čest a pověst chráněnou soukromoprávním odvětvím práva, ale může 

narušit i veřejný zájem na spravedlivém průběhu trestního řízení, a tedy i na-

plnění účelu trestního řízení jako takového. V našich poměrech pravděpo-

dobně neovlivní soudce profesionály (srov. nález ÚS ČR, Pl. ÚS 2/10, bod 42), 

i když ani oni nejsou lidé izolovaní v sociální bublině, ale může negativně pů-

sobit na nestrannost přísedících laiků v trestních senátech na okresních sou-

dech. Není možné vyloučit ani ovlivnění jiných osob či orgánů účastnících se 

trestního řízení.  

Dále dle EÚLP musí být rozsudek vyhlášen veřejně, kdy podle judikatury 

ESLP39 pojmem veřejně se nemyslí pouze ústní projev soudce, ale kupříkladu 

i uložení rozhodnutí v kanceláři, která je bez omezení dosažitelná veřejností. 

Pokud by bylo nutné o nahlédnutí žádat (typicky rozhodnutí je uloženo ve 

spise) a osvědčovat kvůli tomu právní zájem, pak ESLP judikoval, že v takovém 

případě se nejedená o naplnění veřejnosti vyhlášení rozsudku, neboť vyho-

vění žádosti záleží na volné úvaze soudu a není splněna podmínka volného 

 
38 Zásada 12 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování in-

formací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií. Council of Europe [online]. 

© Council of Europe 2017 [cit. 22. 10. 2018].     

39 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 11. 1997, ve věci stížnosti č. 

21835/93 Werner proti Rakousku. European Court of Human Rights [online]. HUDOC [cit. 

19. 2. 2019].   
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přístupu k celému textu předmětného rozhodnutí. Na EÚLP pro oblast Evrop-

ské unie navazuje Charta EU články 47 a 48.  

Presumpce neviny je zakotvena ve druhé zásadě Doporučení č. 1340, kdy 

v souladu s respektováním zásady presumpce neviny jako nedílné součásti 

práva na spravedlivý proces nesmí být názory a informace týkající se probíha-

jícího trestního řízení šířeny prostřednictvím médií na úkor obviněného. Z ju-

dikatury ESLP plyne, že zásada presumpce neviny bude porušena, pokud ze 

soudního rozhodnutí nebo vyjádření veřejného činitele týkajícího se osoby ob-

viněné či obžalované z trestného činu vyplývá stanovisko, že tato osoba je vina 

ještě předtím, než jí byla vina prokázána zákonným způsobem (srov. rozsudek 

ESLP, ve věci Allenet de Ribemont proti Francii, bod 35). Soud zdůraznil důle-

žitost volby slov veřejnými činiteli v jejich prohlášeních před tím, než byla 

osoba souzena a shledána vinnou za konkrétní trestný čin (srov. rozsudek 

ESLP, ve věci Böhmer proti Německu, bod 56). Čl. 6 odst. 2 EÚLP nebrání OČTŘ 

informovat veřejnost o probíhajícím trestním vyšetřování, vyžaduje však, aby 

to činily s náležitou diskrétností a rezervou, jak to vyžaduje presumpce ne-

viny41. Z této zásady je podle docenta Herczega42  možné dovodit pozitivní po-

vinnost státu zajistit opatření, která by držela tisk při informování o trestních 

věcech v mezích věcného a pravdivého zpravodajství. Smluvní státy tak mo-

hou ustanovení EÚLP porušit nejen aktivním jednáním svých orgánů, ale také 

nekonáním v případě, že stát jednat má, např. laxní vyšetřování úniku infor-

mací z trestního spisu, neboť stát vystupuje jako garant efektivní ochrany práv 

zaručených EÚLP.   

 

 

 

 
40 Zásada 2 Doporučení Výboru ministrů Rec(2003)13 ze dne 10. 7. 2003 k poskytování in-

formací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií. Council of Europe [online]. 

© Council of Europe 2017 [cit. 22. 10. 2018].   

41 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 14 [cit. 22. 10. 2018]. 

42 HERCZEG, Jiří. Mediální odsouzení a presumpce neviny. Trestněprávní revue. 2016, č. 10, 

s. 226. . In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 

19. 2. 2019].  
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2.4.2  Zakotvení v domácí úpravě 

V rámci českého ústavního pořádku je úprava spravedlivého procesu rozptý-

lena jak v Ústavě ČR, konkrétně v článcích 81, 82, 90 a 96, tak v LZPS, kon-

krétně v článcích 36 až 40. Na zákonné úrovni je vzhledem k tématu práce roz-

vedena především zákony č. 141/1961 Sb., trestní řád, č. 182/1993 Sb., o Ús-

tavním soudu, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže, nebo zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soud-

cích.  

  Na jedné straně je právo na spravedlivý proces tradičně vztahováno 

pouze k soudům, na straně druhé hlava pátá LZPS na několika místech vý-

slovně vztahuje své příkazy i na jiné orgány. Listina v mnoha ohledech posky-

tuje širší ochranu než například EÚLP, což plyne již ze skutečnosti, že by 

Úmluva měla být v zásadě pouze nejvyšším společným jmenovatelem úprav 

států Rady Evropy, zatímco naší úpravě nic nebrání jít i vysoko nad společný 

standard Rady Evropy.43 Naproti tomu okruh důvodů, pro které lze vyloučit 

veřejnost je v naší zákonné úpravě užší, neboť TrŘ neobsahuje možnost vy-

loučit veřejnost z důvodu zájmů spravedlnosti. 

2.5 Role svobody projevu  

„Základní právo na svobodný projev je třeba považovat za konstitutivní znak de-

mokratické pluralitní společnosti, v níž je každému dovoleno vyjadřovat se k vě-

cem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy“44. ESLP v rozsudku Handyside 

proti Spojenému království45  uvedl, že svoboda projevu je nepostradatelná 

podmínka rozvoje demokracie a podmínka individuální seberealizace kaž-

dého jednotlivce. Úzce souvisí s informačním právem a je završením běhu in-

formací z jedné strany na druhou. Výsledek práva na poskytnutí informace je 

totiž obsahem následného využití základní svobody projevu a projevem vol-

 
43 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 30 – 31  

44 Usnesení ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 10/09, bod 74.  

45 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 12. 1976, ve věci stížnosti č. 

5493/72 Handyside proti Spojenému království. European Court of Human Rights [on-

line]. HUDOC [cit. 19. 2. 2019].  
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ného šíření sdělení, které lze omezit pouze ze zákonných a kvalifikovaných dů-

vodů. Takovým důvodem může být i zájem na zachování tajnosti probíhajícího 

trestního řízení a jeho spravedlivém průběhu.  

2.5.1 Zakotvení v mezinárodní a unijní úpravě 

Na mezinárodní úrovni je svoboda projevu deklarována v článku 19 VDLP. 

Jeho obsah je závazně proveden druhým a třetím odstavcem článku 19 

MPOPP. Chráněna je také článkem 10 EÚLP, podle kterého výkon svobody pro-

jevu zahrnuje i povinnosti a odpovědnost. Proto může podléhat formalitám, 

podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanovuje zákon, a které jsou ne-

zbytné v demokratické společnosti mj.  v zájmu národní bezpečnosti, předchá-

zení nepokojům a zločinnosti, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění 

úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní 

moci. Tento výčet účelů je ve srovnání s MPOPP nepřehlédnutelně širší46. Svo-

boda projevu je také pro oblast Evropské unie zakotvena v čl. 11 Charty EU, 

který je velmi stručný a oproti MPOPP vidí osobu jako pasivního příjemce in-

formací, stejně jako EÚLP. Ani Charta EU, ani EÚLP nestanovuje aktivní složku, 

tedy svobodné získávání – vyhledávání informací.    

2.5.2 Zakotvení v domácí úpravě 

Svoboda projevu je na ústavní úrovni našeho vnitrostátního právního řádu 

obecně chráněna článkem 17 LZPS. Možnost omezit toto garantované právo je 

limitováno výčtem účelů, který se v zásadě kryje s omezeními uvedenými 

v MPOPP. Proto, bude-li Ústavní soud posuzovat omezení těchto práv, musí 

nejprve zjistit, zda se překrývají s omezeními zaručenými Listinou a v případě 

pozitivní odpovědi, bude platit vyšší standard zaručený Listinou.47      

 
46 POSPÍŠIL, Ivo; LANGÁŠEK, Tomáš; ŠIMÍČEK, Vojtěch; WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina 

základních práv a sobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 425.      

47 Ibid., s. 425. 
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3 Základní pojem informace  

Pod pojmem informace si lze představit prakticky cokoli, co má nějakou vypo-

vídající hodnotu v lidské interakci. V literatuře existuje mnoho pohledů na to, 

co informace vlastně je48. Encyklopedické slovníky na problematiku nahlížejí 

zcela pragmaticky, kdy se informací převážně rozumí sdělení, zpráva, údaj ne-

boli všechno, co podává zprávu o tom, co se stalo, co se děje nebo co se teprve 

stát má. Informace jako abstraktum může tedy pojednávat o čemkoli a o kom-

koli. V dnešní době, kdy jsme zahlceni informacemi ze všech stran, je pro kaž-

dého zcela přirozené, že, co se dozví z jedné strany, pošle dál. Ve skutečnosti 

ale existují určité limity, které bezmyšlenkovité šíření informací nemůže či by 

při nejlepší vůli nemělo překročit. Z hlediska každodenního života se jedná na-

příklad o určitá morální pravidla či pravidla slušného chování a vychování, 

kdy jejich porušení je sankcionováno maximálně opovržením společnosti. Po-

kud se ale přesuneme o stupeň výš, dostaneme se do prostoru, kde vládnou 

právní normy a sankce jsou zde přeci jen o něco přísnější. 

Musíme si uvědomit, že každý zákon podávající definici určitého pojmu, 

tak činí primárně pro své potřeby. Nicméně pokud se podíváme na příklady 

veřejnoprávních předpisů, můžeme nalézt několik společných rysů. V nejobec-

nější rovině definuje informaci ZoSPI v § 3 odst. 3 větě první jako „jakýkoliv 

obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči“. 

Jedná se o definici velmi širokou, kterou lze aplikovat i mimo hranice daného 

zákona. Dalšími, i když specializovanými, zákony, které pojem informace ve 

svých výkladových ustanoveních obsahují, jsou zákony č. 412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací49 a o bezpečnostní způsobilosti, a zákon č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí50. Neboť se jedná 

 
48 Např. doktor Kolman uvádí, že v generální rovině je informace každý vjem, jenž daný sub-

jekt percipuje. V nejobecnějším smyslu je informace energetický či hmotný projev, který 

má smysl pro toho, kdo jej sděluje či přijímá. (KOLMAN, 2010, s. 11) 

49 § 2 písm. a) … utajovanou informací se rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná 

na jakémkoli nosiči… 

50 § 2 písm. a) … informace o životním prostředí se rozumí informace v jakékoli technicky pro-

veditelné podobě, které vypovídají zejména o … 
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o zvláštní zákony, tak podmínka jakéhokoli obsahu zde logicky nemůže být na-

plněna, zbývající části definice jsou ale téměř identické. Podle doktora Kol-

mana51 je pro oblast práva nejlépe využitelná definice sémantická, která infor-

maci určuje jako jakýkoli energetický či hmotný projev, který může mít smysl 

jednak pro toho, kdo informaci sděluje, nebo pro toho, kdo sdělovanou infor-

maci přijímá. Nemyslí se jí tak pouze tištěný prostý text či slova, ale zahrnuje 

také fotografie, kresby, nejrůznější nahrávky apod. Spokojme se tedy s tím, že 

informace je jakýkoli projev či obsah zachycený v jakékoli podobě na jakém-

koli nosiči, který má smysl pro určité účastnící se subjekty daného vztahu.   

Jak autorka naznačila, informace, i když je abstraktním pojmem, musí mít 

nějaký obsah, význam či smysl. Jeho náplní může být pojednání prakticky 

o komkoli a o čemkoli. V tomto smyslu lze informace pro potřeby práce dále 

členit na a) informace o osobách, jazykem zákonodárce tzv. osobní údaje, a b) 

informace věcné. Obě kategorie informací se musí vztahovat k trestnímu ří-

zení a mohou se vzájemně prolínat. 

3.1 Informace o osobách, tzv. osobní údaje  

„Pojem osobní údaj se v českém právním řádu objevil poprvé zřejmě v souvislosti 

s přijetím zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních sys-

témech. Tento zákon definoval osobní údaj v § 3 tak, že uváděl: Informace, které 

se vztahují k určité osobě, jsou osobními údaji. Je zjevné, že je to definice velmi 

stručná“.52 Takto výstižně začíná článek dvojice autorů doktorů Bártíka a Ja-

nečkové. Novodobou o něco komplikovanější definici dnes nalezneme v § 4 

písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kdy osobním úda-

jem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určeného nebo určitelného 

subjektu údajů53. Podle názoru magistra Nonnemanna54 je užití slova subjekt 

 
51 KOLMAN, Petr. Právo na informace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 12.  

52 BÁRTÍK, Václav; JANEČKOVÁ, Eva. Osobní údaj ve světle judikatury. Daně a právo v praxi. 

2015, č. 7-8. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019]. 

53 Otázka určenosti či určitelnosti závisí na možnosti přímo či nepřímo rozpoznat subjekt 

údajů. Více viz 4. 3. 1. 1 

54 NONNEMANN, František; ZVÁNOVEC, Vít. Ochrana osobních údajů nezletilců. Jurispru-

dence. 2008, č. 8. s. 18. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 

2019]. 
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nevhodné a sám popisuje osobní údaj jako druh informace, která vypovídá 

o konkrétním člověku, jímž může být kterýkoliv člověk, včetně dětí. Autorka 

by jen dodala, že v § 4 písm. d) zmíněný zákon vysvětluje, že subjektem je myš-

lena pouze osoba fyzická, nikoli osoba právnická. Údaje o právnické osobě 

tedy chrání příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(např. obchodní tajemství). O osobním údaji v návaznosti dále pojednávají na-

příklad zákony č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, č. 283/1993 Sb., o státním zastu-

pitelství, č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest-

ních, nebo č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkiii. Tyto právní předpisy samotnou 

definici osobního údaje neobsahují, ale pracují s ním v dalších souvislostech. 

Není pochyb, že osobním údajem první kategorie v české právní úpravě 

jsou jména, příjmení a adresa osoby, neboť s těmito pojmy zákony explicitně 

pracují. Na druhé straně lze za osobní údaj považovat i cokoli jiného, co impli-

citně vyplývá ze smyslu zákona, např. E-mailovou adresu přidělenou zaměst-

nanci zaměstnavatelem, která obsahuje příjmení a někdy také označení za-

městnavatele55. NSS ve své rozhodovací praxi již uznal za osobní údaj i číslo 

mobilního telefonu (srov. rozsudek NSS ČR, 1 As 98/2008 – 155). Smyslem je, 

že na základě daných informací víme, o kom je řeč. Za osobní údaj lze považo-

vat jak objektivní, pravdivé, prokázané nebo ověřené skutečnosti, tak i subjek-

tivní a nepravdivá sdělení. Podobně může být osobním údajem i fakticky ne-

podstatná či méně významná informace, např. velikost bot nebo přezdívka, 

důležité je spojení s konkrétní fyzickou osobou.56 

Základní právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Ev-

ropské unie tvoří Nařízení GDPR, které definici osobního údaje uvádí v článku 

4 pod bodem 1. Jsou jím veškeré informace o identifikované nebo identifiko-

vatelné fyzické osobě. Dle Stanoviska pracovní skupiny ÚOOÚ57 tato definice 

 
55 Problematikou se zabývali kupříkladu magistr F. Nonnemann (2013) nebo dvojice autorů 

doktor V. Bartík a doktorka E. Janečková (2015). 

56 KUČEROVÁ, Alena. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012. s. 54. 

57 Stanovisko WP 29 č. 4/2007 ze dne 20. 6. 2007 k pojmu osobní údaje. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. © 2012 [cit. 3. 12. 2018]. Před nařízením byla platná Směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995, ke které se Stanovisko 

WP 29 č. 4/2007 k pojmu osobního údaje vztahuje. Definice osobního údaje ve Směrnici 
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odráží úmysl evropského zákonodárce směřující k širokému pojetí osobních 

údajů, který trval v průběhu celého legislativního procesu58.  

Výraz osobní údaj označuje informace dotýkající se soukromého a rodin-

ného života jednotlivce v úzkém smyslu, stejně jako informace o jakémkoli 

druhu činnosti, kterou se daný jednotlivec zabývá, např. o jeho pracovních 

vztazích, ekonomickém či společenském chování59. Údaje se jednotlivce týkají 

v případě, že se vztahují k jeho totožnosti, charakteristickým znakům či cho-

vání, anebo jejich užití určuje či ovlivňuje způsob, jak s ním lidé zachází nebo 

jak jej hodnotí60. Z hlediska obsahu se pojem osobní údaj vztahuje na libovolný 

typ informací, např. i na citlivé osobní údaje ve smyslu článku 9 GDPR. Definice 

v evropské úpravě byla převzata z mezinárodních dokumentů. Osobním úda-

jem je podle nich každá informace týkající se identifikované nebo identifiko-

vatelné fyzické osoby61. 

    Ve vztahu k tématu práce se osobní údaje vztahují k osobám, které ně-

jakým způsobem figurují v procesu trestního řízení, kdy záleží na jejich posta-

vení. Prakticky rozlišujeme čtyři skupiny těchto osob. První z nich jsou sa-

motné OČTŘ, druhou osoby, proti nimž se řízení vede, dále osoby poškozené, 

oběti trestného činu či zúčastněné osoby a poslední kategorii tvoří třetí osoby 

se vztahem k danému trestnímu řízení. V souvislostech se tedy jedná o osobní 

údaje zmíněných osob, kupř. o informace vedoucí k totožnosti obviněného 

nebo jméno a adresa poškozeného. 

3.1.1 Osobní údaje dětí a mladistvých  

Nejvíce sledovanou a chráněnou věkovou skupinu tvoří nezletilé osoby. 

Osoby, které nedosáhly věku osmnácti let, jsou tak dalšími z možných sub-

jektů, které se vyskytují v probíhajícím trestním řízení. Zákon je dále rozlišuje 

 

je prakticky totožná s tou současnou, a proto je možné Stanovisko zmínit a aplikovat i 

v souvislosti s Nařízením GDPR.  

58 Stanovisko WP 29 č. 4/2007 ze dne 20. 6. 2007 k pojmu osobní údaje. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. © 2012 [cit. 3. 12. 2018]. s. 4.  

59 Ibid., s. 6.  

60 Ibid., s. 10. 

61 Čl. 2 Úmluvy Rady Evropy č. 108 ze dne 28. 1. 1981 o ochraně osob se zřetelem na automa-

tizované zpracování osobních dat, vyhlášena pod č. 115/2001 Sb. m. s. Ministerstvo vnitra 

České republiky [online]. © 2018 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 9. 12. 2018]. 
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na trestně odpovědné mladistvé ve věku od patnácti do sedmnácti let a trestně 

neodpovědné děti, které nedosáhly věku patnácti let. Z povahy věci se tyto 

osoby mohou dostat do pozice obviněného, poškozeného, svědka nebo jinak 

se účastnící osoby. Nikdy se nemohou vyskytovat např. v pozici OČTŘ, 

OSPODu, státního orgánu apod. Oproti dospělým osobám se na nezletilé apli-

kují při poskytování informací mírně odlišná pravidla, která se více zaměřují 

na jejich ochranu. I když v základech respektují obecná mezinárodní a ústav-

něprávní východiska.  

Důležitým mezinárodněprávně závazným dokumentem týkajícím se spe-

ciálně věkové kategorie osob do osmnácti let je Úmluva o právech dítěte z roku 

198962. Vzhledem k problematice je nejdůležitější článek 16, který chrání sou-

kromý život dítěte, a článek 40 specificky zaměřený na práva stíhaného mla-

distvého. Beijingská pravidla63 z roku 1985 uvádí, že je nutné zabránit újmám 

způsobeným dítěti prostřednictvím nepatřičné publicity nebo procesem ná-

lepkování. Efektu stigmatizace, předsudků a možnosti vlivu na přístup ke 

vzdělání, práci či bydlení, je důležité se vyhnout také podle Úmluvy č. 108, 

která je pro Českou republiku závazná.    

Nezletilý má právo na soukromí, ať se nachází v jakémkoli postavení, a to 

ve všech stádiích. V případě trestního řízení se tímto myslí od počátečního 

kontaktu dítěte s představiteli zákona po konečné rozhodnutí příslušné auto-

rity. Obecné zásady OSN64 zdůrazňují, že jakékoli informace, které souvisí se 

 
62 Úmluva o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989. United Nations, New York [online]. © UNIC 

Praha [cit. 22. 10. 2018].  

63 Minimální standardní pravidla OSN ze dne 29. 11. 1985 týkající se výkonu soudnictví za 

účasti mladistvých (Pekingská pravidla). Unidet Nations Human Rights office of the high 

commissioner [online]. © OHCHR 1996-2018 [cit. 22. 10. 2018]. Rezoluce přijaté VS jsou 

považovány za doporučení a nejsou právně závazné členskými státy, jedná se o tzv. soft 

law. Více k rozhodování OSN v této souvislosti na: https://outreach.un.org/mun/con-

tent/how-decisions-are-made-un   

64 Bod 27 Obecných zásad OSN týkajících se justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky 

trestné činnosti z řad dětí (Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and 

Witnesses of Crime) ze dne 22. 7. 2005. United Nations, New York [online]. [cit. 22. 10. 

2018]. Podle čl. 62 odst. 2 Charty OSN může ECOSOC činit doporučení, jejichž cílem je 

podporovat úctu k lidským právům a základním svobodám pro všechny a jejich zachová-

vání.    
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zapojením dítěte do soudního řízení, by měly být chráněny. Primárně je nutné 

chránit informace, které mohou vést k identifikaci dítěte, před zveřejnění, pro-

zrazením či jejich odhalením.  Každé dítě účastnící se trestního řízení tak má 

v případě své výpovědi zaručeno právo na soukromí v podobě vyloučení ve-

řejnosti, kdy v místnosti smí zůstat pouze odborníci se speciálním povolením 

soudu, kteří se musí zdržet následného veřejného šíření informací. Veřejné 

slyšení je možné jen ve velmi výjimečných a dobře definovaných případech. 

Veřejný charakter ústního jednání je zakotven také v Jednacím řádu ESLP65, 

konkrétně v článku 63. Přístup do jednacího sálu může soud zakázat noviná-

řům a veřejnosti zcela nebo na určitou dobu. V odůvodnění může uvést mj. zá-

jmy mladistvých nebo ochranu soukromého života účastníků řízení, tedy 

i osob mladších osmnácti let. V některých případech se bude jednat o kombi-

naci těchto důvodů. Vyhlášení rozhodnutí je v souladu se zásadou veřejnosti 

trestního řízení veřejnosti přístupné vždy. Obecný komentář č. 1066 však do-

poručuje, aby vynesení rozsudku neodhalilo identitu dítěte.      

Záznamy mladého stíhaného musí být vždy drženy v tajnosti před třetími 

stranami s výjimkou těch, které se přímo účastní na vyšetřování a rozhodo-

vání případu67. OČTŘ by měly pečlivě zpracovávat tiskové zprávy o trestných 

činech, které údajně spáchaly děti, a omezit jejich vydávání na velmi ojedinělé 

 
65 Jednací řád Evropského soudu pro lidská práva ze dne 1. 8. 2018. European Court of Hu-

man Rights [online]. [cit. 22. 10. 2018]. Dokument obsahuje pravidla a všechny ostatní 

adminsitrativní aspekty fungování Evropského soudu pro lidská práva (ARNOLD, 2007, 

s. 54).  

66 Obecný komentář č. 10 ze dne 25. 4. 2007 k právům dětí v rámci soudnictví ve věcech mlá-

deže. United Nations Human Rights office of the high commissioner [online]. © OHCHR 

1996-2018 [cit. 22. 10. 2018]. Komentáře Výboru jsou právně nezávazné. Ten však jejich 

naplňování sleduje prostřednictvím projednávání periodických zpráv jednotlivých států. 

Více na: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-osn-pro-prava-ditete-vy-

dal-komentar-k-nejlepsimu-zajmu-ditete-107820/    

67 Ibid., bod 66.  
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případy. 68 Dle Doporučení č. 2069  je vhodné kromě tiskových zpráv užívat 

také širokou škálu dalších výstupů, jako je televize či internet, aby bylo možné 

efektivně formovat názor veřejnosti a zvyšovat její důvěru v soudní systém. 

Velmi důležité je chránit soukromí dětí, které se do trestního řízení dostaly 

zcela nedobrovolně, a to v pozici oběti/poškozeného nebo svědka.  

K ochraně osobních údajů dětí se vyjádřila pracovní skupina EU pro 

ochranu údajů ve svém Stanovisku70. Navázala tak na článek 16 ÚPD o právu 

na soukromí, kdy explicitně vyjádřila, že musí být respektováno všemi, do-

konce i zákonnými zástupci dítěte. Pracovní skupina EU se dále zabývala mož-

ným střetem soukromí dítěte a jeho nejlepším zájmem. Pokud je požadováno 

soukromí dítěte, tak nejlepším způsobem, jak ho zajistit je chránit jeho osobní 

údaje. V případě konkurence by ale právo na ochranu údajů mělo ustoupit 

před principem nejlepšího zájmu dítěte. Jako příklad uvádí poskytnutí zdra-

votní dokumentace OSPODu v případě zanedbávání nebo zneužívání dětí či 

poskytnutí údaje o dítěti učitelem sociálnímu pracovníkovi.71   

Dne 10. června 2016 vstoupila v platnost Směrnice72  o procesních záru-

kách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnému osobami v trestním 

řízení, kterou je potřeba implementovat do června letošního roku. Podle čl. 14 

je ochrana soukromí dětí, které jsou obviněné nebo obžalované v trestních ří-

zeních, velmi důležitá a její nezbytnost je uznávána i mezinárodními doku-

menty, a proto je třeba ji během trestního řízení zajistit. Směrnice zdůrazňuje, 

 
68 Bod 64 Obecného komentáře č. 10 ze dne 25. 4. 2007 k právům dětí v rámci soudnictví ve 

věcech mládeže. United Nations Human Rights office of the high commissioner [online]. © 

OHCHR 1996-2018 [cit. 22. 10. 2018]. 

69 Doporučení výboru ministrů Rec(2003)20 ze dne 24. 9. 2003 o nových způsobech zvlá-

dání delikvence mládeže a úloze justice pro mladistvé. CRIN [online]. © 2018 Child 

Rights International Network [cit. 22. 10. 2018]. 

70 Stanovisko WP 160 č. 2/2009 ze dne 11. 2. 2009 k ochraně osobních údajů dětí (Obecné 

pokyny a zvláštní případ škol). Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. © 2012 [cit. 3. 

12. 2018]. 

71 Ibid., s. 5 

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. 5. 2016 o procesních 

zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. 

In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 3. 12. 

2018]. 
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že soukromí je stěžejním prvkem resocializace. Podle názoru profesora Šá-

mala73  česká právní úprava plně vyhovuje jejím požadavkům.   

Soukromí a osobní údaje dětí by měly být chráněny v souladu s vnitro-

státními právními předpisy. Obecně tak nesmí být poskytnuty nebo zveřej-

něny žádné informace nebo osobní údaje, které by přímo či nepřímo odhalily 

totožnost dítěte, kdy konkrétně by se státy měly zaměřit na přístup ke všem 

záznamům a dokumentům, které tyto údaje obsahují, zejména pak v řízeních, 

v nichž jsou děti zapojeny. Pod pojem informace řadíme podobu, podrobné 

popisy samotného dítěte nebo jeho rodiny, včetně jmen, adres, audio-, video-

záznamů apod. Nicméně je na jednotlivých státech, jak si to samy zařídí; při-

čemž Pokyny74 navrhují výběr možností mezi legislativními opatřeními nebo 

sledováním samoregulace médií.     

Mladiství, nebo přesněji vyjádřeno slovy ZSM mládež, jsou v problematice 

poskytování informací o probíhajícím trestním řízení skupinou s určitými 

zvláštnostmi, a tedy i zvláštní právní úpravou. Těžiště leží v zákoně 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), konkrétně v §§ 52 až 54, 92 ve spojení s § 3 odst. 5. Východiskem je 

zákaz porušování osobní integrity mládeže a jejich soukromí, kupříkladu zve-

řejňováním informací. Vzhledem k veřejnoprávní oblasti lze do této sféry za-

sáhnout jen zákonem nebo na jeho základě, a i v takovém případě jen ve spo-

lečensky nezbytné míře.75 V ZSM je zakotveno několik příkladů, kdy lze zákaz 

zveřejňování prolomit, kdy se jedná o zcela výjimečné situace. ZSM se neome-

zuje jen na ochranu delikventních dětí, ale zaručuje také nedotknutelnost 

osobních údajů jejich zákonných zástupců, osob poškozených jejich činy, 

 
73 ŠÁMAL, Pavel; POKORNÁ, Andrea. Ke směrnici o procesních zárukách pro děti, které jsou 

podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Trestněprávní revue. 2017, č. 6, 

s. 131. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 

19. 2. 2019]. 

74 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem přijaté Výborem ministrů 

Rady Evropy dne 17. 11. 2010 a důvodová zpráva. Coram International [online]. © 2017 

The Children’s Legal Centre [cit. 22. 10. 2018]. s. 22.  

75 SOTOLÁŘ, Alexandr. K ochraně soukromí mladistvých podle zákona o soudnictví ve vě-

cech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, č. 4, s. 128. In: Beck-online [online právní infor-

mační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019].     
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svědků jejich jednání a poměrně širokého okruhu dalších osob participujících 

na řešení jejich případů76. Zvláštní pozornost si zaslouží nezletilé osoby 

účastny na řízení v různých pozicích odlišných od obviněného, neboť i na ně 

má trestní řízení určitý dopad. Oproti ochraně osobních údajů mladých stíha-

ných jsou údaje účastnících se osob obecně chráněny v menším rozsahu, pro-

tože povinnost chránit je mají ze zásady jen OČTŘ. ZSM je reflexí požadavků, 

které plynou z mezinárodních smluv, kdy hovoříme zejména o výše zmíněné 

ÚPD (čl. 3, 13, 16, 37 a 40), ale také EÚLP (čl. 6 odst. 1), VDLP (čl. 14) a MPOPP 

(čl. 14 odst. 4, 23 a 24)77. 

Dalšími právními předpisy, které alespoň částečně upravují poskytování in-

formací o probíhajícím trestním řízení ve vztahu k mládeži, jsou zákon č. 141/1961 

Sb., trestní řád, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. V případě TrŘ se jedná o ustanovení §§ 8a až 8d, která se obecně 

vztahují k poskytování informací v trestním řízení. TrŘ se užije pouze v případě, 

že danou záležitost neupravuje zvláštní zákon, zde tedy ZSM, který je k TrŘ ve 

vztahu speciality. Řízení proti dětem mladším patnácti let se řídí pravidly dle OSŘ. 

Zatímco TrŘ, ZSM a potažmo OSŘ jsou v tomto ohledu důležité pro samotný pro-

ces poskytování informací, ZOOÚ a TrZ zakotvují právně relevantní následky 

v případě porušení právní povinnosti. Při aplikaci všech výše zmíněných ustano-

vení nesmíme jistě opominout úpravu ústavního pořádku České republiky, zvláště 

čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 1 LZPS. 

Dodržování právně závazných pravidel či profesních kodexů chování (př. 

Etický kodex novináře) je zásadní zvláště s ohledem na skutečnost, že jakákoli 

újma způsobená následkem zveřejnění jmen, fotografií či jiných informací je často 

nenapravitelná78. O to horší je fakt, že v praxi často není zákaz zveřejňování infor-

mací, které sice nezahrnují přímo osobní údaje dotčených osob, ale obsahují sku-

tečnosti, které je umožňují identifikovat, respektován a ve všech případech také 

 
76 VÁLKOVÁ, Helena. Trestní právo mládeže po deseti letech: úspěchy, překážky, výzvy. 

Státní zastupitelství. 2013, č. 3, s. 15. 

77 JELÍNEK, Jiří. Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení. Bulletin advokacie 

[online]. 2003, č. 11-12, s. 36 [vid. 22. 10. 2018]. 

78 Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem přijaté Výborem ministrů 

Rady Evropy dne 17. 11. 2010 a důvodová zpráva. Coram International [online]. © 2017 

The Children’s Legal Centre [cit. 22. 10. 2018]. s. 57.  
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není chráněno soukromí osob poškozených dětskou delikvencí. Dle profesorky 

Válkové79 nadto nejsou adekvátně využívány sankce, které lze uplatnit vůči těm, 

kteří nesplní příslušné povinnosti při ochraně jejich soukromí, i když jejich škála 

je poměrně rozsáhlá.   

3.1.2 Otázka právnických osob  

Informace o právnických osobách se dle ZoOOÚ nepovažují za osobní údaje, 

a proto nespadají pod jeho ochranu. Podle autorky pojem osobní údaj není ry-

zím pojmem právním, neboť označení osobní se více vztahuje k termínu osoba 

ve smyslu člověk jako persona. V případě, že by se jednalo o čistý právní pojem, 

pak by se vztahoval ke všem osobám, kromě fyzických tedy i k právnickým, 

které české právo za osoby považuje. Autorka si myslí, že by bylo vhodnější 

užívat pojem osobní údaj fyzické osoby či osobní údaj člověka, i když by to 

přineslo delší sousloví, které by ale bylo terminologicky přesnější. Na ochranu 

„osobních“ údajů právnické osoby se nevztahuje ani Nařízení GDPR, popř. 

trestněprávní směrnice, neboť subjektem je pouze fyzická osoba, které se 

osobní údaje týkají. Nařízení i Směrnice právnické osoby implicitně i expli-

citně vylučují. Tedy informace právnické osoby nelze chránit ani ZoOOÚ, ani 

GDPR, a tak je nutné je chránit soukromoprávní cestou, prostřednictvím ob-

čanského zákoníku.  

 K ochraně „osobních“ údajů právnické osoby se vyjádřil i NSS80. Neboť 

je ochrana osobních údajů dle § 1 ZoOOÚ poskytována fyzickým, nikoli práv-

nickým, osobám, není proto dle názoru soudu důvodné odmítnout žádost 

o poskytnutí informace ve formě kopie rozhodnutí vydaného v konkrétní věci 

právnické osobě.  

3.2 Informace věcné  

Výše autorka vymezila pojem osobní údaj, který je jedním ze dvou druhů in-

formací vztahujících se k trestnímu řízení. Druhým jsou prakticky všechny 

 
79 VÁLKOVÁ, Helena. Trestní právo mládeže po deseti letech: úspěchy, překážky, výzvy. 

Státní zastupitelství. 2013, č. 3, s. 16. ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 19. 2. 2019].  

80 Rozsudek NSS, č. j. 6 A 83/2001 – 39. 
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ostatní informace, které se nějakým způsobem dotýkají trestního řízení jako 

takového; ne již účastnících se osob. Může se jednat např. o informace o tak-

tice, průběhu nebo dosavadních výsledcích konkrétního trestního řízení. 

V kostce pod tzv. informace věcné patří všechny údaje pojednávající o činnosti 

OČTŘ s vyloučením osobních údajů. V některých situacích se informace, které 

poskytují osobní údaje, týkají v první řadě věcí, a nikoli jednotlivců. Zmíněné 

věci ale obvykle někomu patří, mohou být určitým způsobem jednotlivci ovliv-

ňovány nebo na ně naopak mít vliv, případně se mohou nacházet ve fyzické či 

zeměpisné blízkosti těchto jednotlivců nebo jiných věcí. V takovém případě je 

třeba mít za to, že se informace těchto jednotlivců nebo jiných věcí týkají jen 

nepřímo.81  Bez pochyby tedy existují informace, které se prolínají oběma ka-

tegoriemi. 

Specifickými a čistě věcnými informacemi jsou tzv. utajované informace 

dle zákona č. 412/2005 Sb. Utajovanou informací je ta, která je v jakékoli po-

době zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, jejíž vyzrazení nebo zneužití může 

způsobit újmu zájmu České republiky či může být pro tento zájem nevýhodné, 

a která je zapsána v seznamu utajovaných informací82. Návrh zpracovává 

Úřad83 a konečný seznam vydává vláda svým nařízením84. Informace má cha-

rakter utajované, pokud naplňuje materiální i formální znaky předepsané zá-

konem. Zákonodárce zmocňuje vládu, aby u jednotlivých kategorií utajení 

a priori určila materiální znak, resp. stanovila meze. V nichž se určení materi-

álního znaku pro posuzovanou kategorii má pohybovat. Materiálním znakem 

obecně je, že vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České repub-

lice nebo může být pro tento zájem nevýhodné. Formálními znaky je záznam 

informace, označení v souladu se zákonem a uvedení v seznamu utajovaných 

informací.85   

  

 
81 Stanovisko WP 29 č. 4/2007 ze dne 20. 6. 2007 k pojmu osobní údaje. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. © 2012 [cit. 3. 12. 2018]. s. 9.  

82 § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. 

83 Úřad pro ochranu osobních údajů, pozn. autorky  

84 V současné době se jedná o nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 

85 DVOŘÁK, Jan; CHROBÁK, Jiří. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způ-

sobilosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 405. 
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4 Rozbor současné české koncepce 

a identifikace problémů 

Termín „probíhající trestní řízení“ má z hlediska trestního práva v zásadě 

marginální význam, zatímco v případě poskytování informací v rámci správ-

ního práva a tématiky práce má význam zásadní. I přesto není nikde sám 

o sobě jasně definován. V základě je nutné jej odlišovat od širšího pojmu trest-

ního řízení. Z hlediska teorie je možné rozlišovat probíhající trestní řízení 

largo sensu a stricto sensu. Obecně probíhající trestní řízení začíná usnesením 

o zahájení trestního stíhání proti určité osobě, která se od této chvíle nazývá 

obviněný. Rozdíl mezi probíhajícím trestním řízení v užším a širším slova 

smyslu je okamžik ukončení. První jmenované končí již pravomocným merit-

ním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím ve věci samé (srov. rozsudek NSS 

ČR, 1 As 97/2009 – 125), a obecně do něj nezařazujeme mimořádné opravné 

prostředky. Ty mohou být stále obsahem probíhajícího trestního řízení v šir-

ším slova smyslu, které končí až vyčerpáním všech možných opravných pro-

středků a v extrému až propuštěním odsouzeného z trestu odnětí svobody, 

popř. zahlazením odsouzení (srov. rozsudek NSS ČR, 1 As 97/2009 – 123). 

Zveřejnění neurčitých informací před usnesením o zahájení trestního stí-

hání a informace po pravomocném rozhodnutí soudní moci nemůže průběh 

řízení stricto sensu narušit do takové míry jako informace ze samotného jádra 

procesu, kdy je zájem na tajnosti, objektivnosti a spravedlnosti největší. Ta-

kové informace mohou po svém zveřejnění napáchat i imateriální újmu účast-

níků řízení (srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze, 8 a 375/2011 – 61, 

nález ÚS ČR, I. ÚS 554/04). V extrémním důsledku může dokonce usvědčení 

a potrestání pachatele zmařit nebo narušit důvěru společnosti v systém. Je 

úkolem OČTŘ probíhající trestní řízení chránit a s ním i věcné a osobní informace 

z trestního řízení pocházející. 

Zákonná ustanovení navazující na ústavněprávní rovinu obsahují pravidla a li-

mity poskytování informací z probíhajícího trestního řízení, kterými se musí pri-

márně OČTŘ, ale v některých případech i jiné osoby řídit. Informace tak musí po-

skytovat zákonným postupem, během nějž nesmí překročit zákonné meze a je třeba 
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zkoumat proporcionalitu zásahu do práv osob, a také to, zda se OČTŘ nedopustily 

excesu86. 

Důležité je také rozlišovat z jaké fáze trestního řízení informace pocházejí, 

kdy přípravné řízení se vyznačuje svou tajnou povahou a hlavní líčení před soudem 

naopak zpravidla veřejnou. Dále také existují určité subjekty a objekty účastny na 

řízení, které je nutné chránit přeci jen o něco více, autorka má konkrétně na mysli 

věcné informace o utajovaných skutečnostech a osobní údaje nezletilých. U osob 

se, kromě věku, rozlišuje jejich postavení v řízení. Zvláštní kategorií jsou pak práv-

nické osoby, které nepožívají tolik ochrany jako osoby fyzické.  

Neboť existují dvě cesty, kterými se mohou informace o probíhajícím trestním 

řízení dostat k médiím a veřejnosti, a to legální upravená zákonem a nelegální tzv. 

únik informací, existuje i úprava postihů osob, které se vydají špatnou cestou. Le-

gálně se mohou informace o probíhajícím trestním řízení na světlo světa dostat buď 

prostřednictvím povinnosti OČTŘ informovat o své činnosti, kdy tak OČTŘ učiní 

z vlastního uvážení a samy od sebe, anebo prostřednictvím základního práva na 

poskytnutí informací jako odpověď na žádost konkrétní osoby. Zvláštní otázkou je 

situace, kdy se informace z trestního řízení dostane ven prostřednictvím člověka – 

svědka, který daný okamžik sám zažil, a na základě svobody projevu může tento 

vjem dále šířit. Podle doktora Repíka87 není oznamovatel trestného činu či poško-

zený vázán povinností mlčenlivosti a nic mu tak v poskytování pravdivých infor-

mací sdělovacím prostředkům nebrání. Šetření záležitosti nelegálního úniku infor-

mací pak může ještě více ztížit, pokud novinář využije možnosti utajení svého 

zdroje. 

Česká právní úprava oproti ústavám a mezinárodním úmluvám o lidských prá-

vech, kde je právo na informace chráněno jen jako výjimka z principu tajnosti, po-

stupuje opačně, neboť vychází z afirmace práva na rozšiřování a přijímání zaruče-

ného LZPS i mezinárodními úmluvami a jeho korelátu, povinnosti státních orgánů 

přiměřeným způsobem informace o své činnosti poskytovat.88      

 
86 HAVLÍČEK BRAIN TEAM. Zákonný postup orgánů činných v trestním řízení. Neoprávněný 

zásah. Česká judikatura. 2010, č. 4, s. 15-26. In: CODEXIS [právní informační systém]. AT-

LAS Consulting [cit. 19. 2. 2019].   

87 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 14 [cit. 22. 10. 2018]. 

88 Ibid., s. 13. 
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V následující části práce budou rozebrány jednotlivé aspekty procesu po-

skytování informací o probíhajícím trestním řízení, přičemž bude vždy pouká-

záno na problematické oblasti, ke kterým se autorka vyjádří.  

4.1 Poskytování informací obecně  

Informaci mohou OČTŘ poskytnout buď jejím zveřejněním, anebo sdělením. 

Zveřejněním se myslí takové jednání, které je způsobilé učinit obsah infor-

mace přístupný blíže neurčenému většímu počtu osob, kdy není vyloučeno ani 

jeho další šíření (srov. DRAŠTÍK, FENYK a kol., 2017, s. 68; ŠÁMAL a kol., 2013, 

s. 148; JELÍNEK a kol., 2017, s. 603). NSS dodává, že „pojem zveřejnění je ob-

vykle spojován s každým uvedením informace na veřejnost, přičemž z textu zá-

kona nelze vysledovat možnost jiného výkladu“89. Kupříkladu může být zveřej-

něním vyobrazení na letácích, ústní informace deklarovaná na shromáždění 

občanů, volebních mítincích, schůzích politických stran apod.90 Informace mo-

hou OČTŘ poskytnout veřejnosti buď přímo, např. skrze své internetové 

stránky, anebo nepřímo prostřednictvím třetí osoby, např. reportéra televize, 

rozhlasu či novin91. Samozřejmě není vyloučeno využití obou postupů záro-

veň, což se v praxi děje často. Pojem sdělení se v trestním řádu nachází na ně-

kolika místech, např. v souvislosti se sdělením obvinění. Téměř ve všech pří-

padech92 dál zákonodárce pojmu sdělení smysl komunikace mezi konkrétně 

danými osobami. Z teleologického i jazykového výkladu lze usuzovat, že sdě-

lení se od zveřejnění liší tím, že osoba, která sděluje, zná adresáta daného sdě-

lení.  

 
89 Rozsudek NSS ČR, č. j. 2 As 304/2017 – 42, bod 43.  

90 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákon a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7. aktual. vyd. 

Praha: Leges, 2017. s. 604.  

91 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 68.  

92 Výjimka je například v § 64 odst. 4 TrŘ v souvislosti s doručováním do vlastních rukou. 

V případě, že si adresát písemnost nepřevezme a neexistuje schránka, do které by mu ji 

odesílatel mohl vhodit, pak o tom, že se písemnost vrátila zpět k odesílateli, vyvěsí sdě-

lení na úřední desce. Zde se sdělení více méně přibližuje zveřejnění.  
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4.1.1 Základní kritéria při poskytování informací orgány činnými 

v trestním řízení  

Obecně o poskytování informací týkajících se činnosti OČTŘ směrem k veřej-

nosti pojednává § 8a TrŘ. Tímto ustanovením je provedena povinnost zakot-

vena v čl. 17 odst. 5 LZPS.  

Věta první prvního odstavce stanovuje kritéria, která musí OČTŘ při po-

skytování zvažovat. Primárně zveřejněná informace nesmí ohrozit objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení. Podstatou objasnění věci je rekon-

strukce celého příběhu založeného na jednotlivých skutečnostech. OČTŘ tak 

nesmí poskytovat např. údaje o taktice, průběhu a dosavadních výsledcích 

konkrétního trestního řízení. Poskytnutím takové informace by OČTŘ mohly 

ztratit výhodu v případě, že by se taková informace dostala k osobě, proti níž 

se řízení vede a ta by toho využila ve svůj prospěch. Podobně by mohly ztratit 

šanci na nalezení pravdy tehdy, kdy by svědci mohli i neúmyslně vypovídat 

zkresleně podle poskytnutých informací, čímž by jejich výpověď ztratila hod-

notu důkazu pro trestní řízení. V neposlední řadě by mohlo dojít k sekundární 

viktimizaci oběti trestného činu, kdy tato by mohla také přijít o své „odškod-

nění“.  Důležitost tohoto kritéria je v nepřímé úměře s pokročilostí trestního 

řízení, kdy největší riziko pro objasnění skutečností je na samém počátku.93  

Neboť je ústavní povinností OČTŘ o své činnosti informovat, musí v pří-

padě, že nastanou podmínky, kdy je nutné informaci chránit a neposkytnout, 

tento svůj odmítavý postoj nějak zákoně osvětlit. Podle ÚS94  je zřejmé, že po-

licejní orgán se nechce zpronevěřit zákazu zveřejnění podle § 8a a nemůže 

tedy ve výzvě uvádět podrobné důvody vedoucí k závěru o tom, že publiko-

vaná informace z přípravného řízení může být způsobilá ohrozit či dokonce 

mařit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Na druhé straně se 

nemůže jen kuse omezit na prosté konstatování vlastní domněnky či dokonce 

užívat formulace v podmiňovacím způsobu. Ty snižují váhu daných důvodů, 

a tím i vážnost celé výzvy. Navozují právní nejistotu na straně příjemce oh-

ledně jeho následujícího chování i postupu. Hledání přiměřené míry odůvod-

nění musí odrážet všechny podstatné okolnosti každého jednotlivého případu. 

 
93 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 67. 

94 Nález ÚS ČR, sp. zn. I. ÚS 2155/16 – 1, bod 36.  
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Dále nesmí OČTŘ o zúčastněných osobách zveřejnit údaje, které přímo 

nesouvisí s trestnou činností. Jednoduše řečeno smí OČTŘ zveřejnit pouze 

osobní údaje přímo související s projednávanou věcí. Jedná se o provedení čl. 

10 LZPS, kterým je sledována ochrana před neoprávněným zasahováním do 

soukromí a rodinného života. Z toho vyplývá, že by se OČTŘ měly omezit na 

poskytování podstatných informací týkajících se skutečností, které byly dosud 

provedenými důkazy dostatečně prokázány.95 Doktor Repík96 byl toho názoru, 

že takovéto vymezení je příliš úzké a že je třeba respektovat zájmy i třetích, na 

řízení nezúčastněných osob. Autorka by chtěla poznamenat, že výslovně zájmy 

třetích nezúčastněných osob v tomto smyslu TrŘ chrání pouze v § 8c dodaném 

novelou č. 52/2009 Sb. souvisejícím s odposlechy a TKP. Za určitých okolností 

by se dle jeho názoru neměly zveřejnit ani údaje, které mají vztah k trestní 

činnosti. Na veřejnost by se tak neměly v žádném případě dostat kupř. detaily 

ze soukromého života, obchodní činnosti apod. 

➢ Problematika výkladu I. 

Podle názoru autorky je užití slovního spojení „přímo nesouvisí“ velmi 

vágní, přičemž dává prostor pro diskreci OČTŘ, a může svádět ke 

dvěma extrémům. V prvním případě mohou OČTŘ odmítat na základě 

tohoto důvodu poskytnout informace, které sice s trestnou činností 

souvisí, ale pocházejí například ze soukromí dané osoby; což podpo-

ruje tezi doktora Repíka. Nenaplnily by tedy svou úlohu poskytovat 

informace o své činnosti. Na druhou stranu se může stát, že poskytnou 

vše, co souvisí s trestnou činností, přičemž to neohrožuje samotné 

trestní řízení, a zároveň tak přehlédnou převažující zájem na ochranu 

soukromí. Výklad sousloví pravděpodobně v praxi nečiní větší potíže, 

neboť autorka nenašla relevantní judikaturu, která by podávala bližší 

vodítka k tomuto ustanovení. Nicméně pokud by takový problém na-

stal, bude na soudech, aby se s touto otázkou vypořádaly. Do té doby 

tedy OČTŘ musí bedlivě vážit mezi právem na soukromí a právem na 

informace. 

 

 
95 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 147.  

96 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 13 [cit. 22. 10. 2018]. 
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➢ Problematika výkladu II. 

Když zákonodárce mluví o trestné činnosti, není dle autorky na první 

pohled zcela jasné, o jakou trestnou činnost se vlastně jedná. O tu, 

která je právě probírána v živém trestním řízení, nebo o jakoukoli 

trestnou činnost dané zúčastněné osoby? Tento problém lze poměrně 

snadno odstranit systematickým a teleologickým výkladem, kdy 

podle názoru autorky se jedná o probíhající trestní řízení a vztah zú-

častněné osoby, lépe řečeno údajů o ní.  

➢ Problematika výkladu III. 

OČTŘ nesmí zveřejnit údaje o zúčastněných osobách. Vzhledem k ná-

sledující větě daného ustanovení se musí autorka ptát, zdali se jedná 

o jakoukoli osobní informaci, která s trestnou činností nesouvisí, 

anebo je zde nutné užít i kritérium určitelnosti osoby, tedy jednalo by 

se o informace, které by vedly k totožnosti konkrétní osoby? Autorka 

si myslí, že druh informací, které nesouvisí s trestnou činností a záro-

veň by mohly vést k totožnosti dané osoby, by, a to minimálně v pří-

pravném řízení (v souladu s následující větou ustanovení), měl ovliv-

nit pohled OČTŘ, které by s ním vzhledem k právu na soukromí měly 

zacházet opatrněji než s běžnou osobní informací.  

➢ Problematika užívání pojmosloví I.  

Pojem zúčastněná osoba je terminus technicus trestního práva proces-

ního. Podle § 42 odst. 1 TrŘ je zúčastněnou osobou ten, komu byla 

jeho věc nebo část majetku zabrána nebo být zabrána má. Tedy je to 

osoba, která v rámci trestního řízení má přesně určenou roli. V ko-

mentovaném kritériu zákonodárce dle názoru autorky velmi ledabyle 

užívá sousloví „zúčastněná osoba“ ve smyslu osoby účastnící se trest-

ního řízení, především také osoby poškozené, oběti trestného činu či 

svědka, aniž by si byl vědom zvláštní charakteristiky tohoto pojmu. 

Těžko předpokládat vzhledem k systematickému a teleologickému 

výkladu, že zákonodárce měl na mysli chránit pouze jeden druh osoby 

na trestním řízení se podílející, nicméně není důležité, co zákonodárce 

zamýšlel, ale jak je v zákoně vyjádřeno, neboť občané zde nejsou od 

toho, aby si domýšleli, co zákonodárce chtěl ustanovením říci. Autorka 

by navrhovala slovo „zúčastněných“ zaměnit např. za „účastnící se“.   
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➢ Problematika užívání pojmosloví II. 

V označení § 8a až 8d je s odkazem výše taktéž užito výrazu zúčastně-

ných“, což autorka rovněž považuje za nešťastné. Proto by autorka po 

vzoru předešlé řešené otázky navrhovala slovo „zúčastněných“ vyne-

chat a název tak zaměnit kupř. za „… a osobách na něm se účastnících“. 

Podobně celé označení je graficky v textu postaveno takovým způso-

bem, jako by se vztahovalo k ustanovení § 8a až 12, i když ve skuteč-

nosti označení odpovídá pouze ustanovením § 8a až 8d; následující 

ustanovení se pak vztahují k celému trestnímu řádu.   

Třetím základním kritériem je dodržování presumpce neviny ve smyslu 

§ 2 odst. 2 TrŘ. Garance presumpce neviny platí nejen pro řízení před soudem, 

ale a fortiori i pro řízení před podáním obžaloby97. OČTŘ tedy musí poskytovat 

neutrálně formulované, objektivní a fakticky správné informace. Ustanovením 

je provedena zásada zakotvená v čl. 40 odst. 2 LZPS. Obviněného či obžalova-

ného nelze do pravomocného odsuzujícího rozsudku označovat za pachatele 

či obdobnými výrazy.98 O určité osobě jako o pachateli určitého trestného činu 

je pak přípustné informovat veřejnost až po pravomocném odsuzujícím roz-

sudku (srov. rozhodnutí NS, 30 Cdo 1413/2012).   

Princip presumpce neviny je především procedurální zárukou v trestním 

řízení, ale jeho rozsah je podle docenta Herczega99 širší v tom smyslu, že zava-

zuje nejen trestní soud zabývající se trestnými činy, ale také všechny ostatní 

instituce státní správy. Porušit ji tak může nejen soudce či soud, ale i jiné or-

gány veřejné správy. Stát samozřejmě neodpovídá za výroky soukromých 

osob (př. poškozený, svědek), ledaže by soud nereagoval na zřejmé excesy. 

S presumpcí neviny není tedy slučitelné ani vyjádření soudce nebo jiného ve-

řejného činitele, z něhož plyne, že osoba je vinna ještě před pravomocným roz-

hodnutím soudu. Pokud se soudce v příslušné věci mimo odůvodnění vyjádří, 

 
97 HERCZEG, Jiří. Mediální odsouzení a presumpce neviny. Trestněprávní revue. 2016, č. 10, s. 

226. ISSN 1213-5313. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství 

C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019].  

98 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 10. 

99 HERCZEG, Jiří. Mediální odsouzení a presumpce neviny. Trestněprávní revue. 2016, č. 10, s. 

226. ISSN 1213-5313. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství 

C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019]. 
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že osoba je vinna za situace, kdy tato nebyla pravomocně odsouzena, pak tato 

skutečnost zakládá silné podezření, že daný soudce není subjektivně ne-

stranný (srov. nález ÚS ČR, I. ÚS 1965/15, body 36 a 42).   

➢ Problematika užívání pojmosloví  

Zákonodárce v ustanovení dle autorky zcela nesmyslně užívá kostr-

batou část věty „aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsu-

zujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se 

vede trestní řízení hledět, jako by byl vinen“. Následně do závorky dá 

odkaz na ustanovení § 2 odst. 2 TrŘ. Vzhledem k tomu, že v zákonech 

existuje mnoho míst, kde zákonodárce předpokládá pokročilou zna-

lost práva a odvolává se na základní právní princip ignorantia legis 

non excusat, je ustanovení napsáno zcela polopaticky, kdy je završeno 

zmíněným odkazem v závorce. Autorka si myslí, že zásada presumpce 

neviny je natolik známá, že ji není nutné takto opisovat.  

Při poskytování informací ze své činnosti musí OČTŘ v rámci diskrece po-

drobit danou informaci třem výše zmíněným kritériím. V případě, že je infor-

mace v tomto smyslu tzv. „neškodná“ je možné ji následně zveřejnit či sdělit. 

V opačném případě se jedná o informaci tzv. „zakázanou“ a OČTŘ ji z různých 

důvodů poskytnout nesmí. Podle NSS není „výluka poskytování informací sa-

moúčelná, nýbrž souvisí s veřejným zájmem na naplnění účelu trestního řízení – 

řádné prošetření skutku, který naplňuje znaky trestného činu“ 100. Má dočasný 

charakter, a proto nepředstavuje výluku trvalou. Její dočasnost je dána dobou 

trvání trestního řízení s ohledem na smysl a účel trestního řízení. Po pravo-

mocném skončení trestního řízení již proto není na místě nadále poskytování 

těchto informací bránit (srov. rozsudek NSS ČR, 6 As 18/2009 – 70).      

Podle § 8a odst. 3 OČTŘ odepřou informaci poskytnout s odkazem na 

ochranu zájmů uvedených v odst. 1 a 2 daného ustanovení. Konkrétně se jedná 

o veřejný zájem na spravedlivém a účelném průběhu řízení a naplnění jeho 

smyslu a cíle, o právo na soukromí a rodinný život se zvláštním ohledem na 

zájmy nezletilých osob. Zákonodárce zde explicitně dal v souladu s ústavní zá-

sadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí pravomoc OČTŘ „zakázané“ 

informace odepřít poskytnout.  

 

 

 
100 Rozsudek NSS ČR, č. j. 6 As 18/2009 – 69,  
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➢ Problematika uspořádání 

Podle autorky je již v odst. 1 analyzovaného ustanovení zmíněno, že 

OČTŘ mají dbát na dané zájmy, kdy zcela logicky vyplývá, že pokud na 

tyto zájmy dbají, bylo by zcela v rozporu s tímto informace zájmy po-

škozující zveřejnit. A protože je není možné zveřejnit, je logické, že 

OČTŘ musí informace, které jdou proti daným zájmům, odmítnout po-

skytnout. Podle názoru autorky je tato část věty § 8a odst. 3 nadby-

tečná a bylo by jí možné bez následků vynechat.  

➢ Problematika výkladu  

Zákonodárce zde užívá pojmu „odepřít“. Slovo odepřít je prakticky 

synonymum ke slovu odmítnout, což jen podporuje předešlou kri-

tiku. Použití termínu odepřít v autorce evokuje spíše koncept, kdy 

je OČTŘ o danou informaci ze strany veřejnosti, popř. novinářů, vý-

slovně žádáno. Vycházejíc z takovéto premisy by pak bylo možné 

analyzovanou část věty užít pouze ve vztahu k žádostem o infor-

mace. Na to se ale již také vztahuje obecný odst. 1. Tato úvaha jen 

potvrzuje nadbytečnost části věty za středníkem.  

4.1.2 Výjimky ze zákazu poskytování informací  

Ze zákazu poskytování informací o probíhajícím trestním řízení existují dva 

okruhy výjimek obecně zakotvených v § 8div TrŘ. První tvoří výjimka spojená 

s veřejným zájmem a druhou je udělení souhlasu dotčené osoby.101  Výjimky 

spojené s veřejným zájmem jsou nutné zejména k zajištění efektivní činnosti 

OČTŘ a pro dosažení účelu trestního řízení102. Možnost udělení souhlasu zase 

vyjadřuje, že účelem úpravy není chránit osobu, jestliže o to sama nestojí. 

Ustanovení § 8d odst. 1 TrŘ uvádí první okruh výjimek. V nezbytném roz-

sahu je tak možné zveřejnit jinak „zakázané“ informace pro účely pátrání po 

osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, pokud to umožňuje sám trestní 

 
101 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 79. 

102 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 164. 
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řád, např. zásada veřejného průběhu hlavního líčení, anebo v případě, že ve-

řejný zájem sám převyšuje právo na ochranu soukromí. U těchto výjimek není 

konkrétně stanovený adresát, a tedy se užijí na každého, kdo s informací dis-

ponuje; nejen na OČTŘ, ale na všechny, zvláště pak na novináře103.  

Pátrání po osobách a věcech, kdy věci zde nejsou explicitně vyjádřeny, ale 

teleologicky by je bylo možné dovodit, je detailněji rozvedeno v § 68 ZPČR. 

Ustanovení deklaruje, že pátrání je součástí plnění úkolů policie dle § 2 daného 

zákona. Cílem je zjistit, kde se tyto osoby nebo věci nachází. Pouze k tomuto 

cíli proto směřují oprávnění svěřená policii zákonem v souvislosti s pátrá-

ním.104 Pro účel trestního řízení se tak typicky bude jednat o pátrání po pacha-

telích trestné činnosti jakožto osobách hledaných, nebo po osobách pohřešo-

vaných, u nichž je obava o jejich život či zdraví105.  

➢ Problematika uspořádání  

Zákonodárce v § 8d odst. 1 poukazuje mj. na dva možné účely zveřej-

nění „zakázaných“ informací – pátrání a dosažení účelu trestního ří-

zení. Podle názoru autorky by bylo možné důvod pátrání po osobách, 

popř. věcech, kdy zákonodárce jistě myslel osoby či věci důležité pro 

trestní řízení, vlastně podřadit pod důvod dosažení účelu trestního ří-

zení, neboť pátrání je výraz užší a specifický. Vycházejíc z tohoto, je 

pak explicitní zakotvení důvodu účelu pátrání nadbytečné a bylo by 

jej možné vynechat.   

➢ Problematika užití  

V případě, že se zveřejní „zakázané“ informace je více než pravděpo-

dobné, že tím bude porušen významný zájem, zde např. právo na sou-

kromí a rodinný život či zásada presumpce neviny. Je tedy nutné dbát 

na to, aby zveřejňování „zakázaných“ informací nebylo prováděno ne-

jen v nezbytném rozsahu, ale také jen v nezbytných až bezvýchodných 

situacích. Autorka tímto poukazuje na to, že by mělo být využíváno až 

 
103 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 79. 

104 VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014. s. 289 – 290.  

105 Ibid., s. 292.  
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subsidiárně, kdy neexistuje s odkazem na test proporcionality jiná va-

rianta dosažení daných cílů. Danému ustanovení by podle názoru au-

torky prospělo užití slova „subsidiárně“.   

I když § 8d odst. 1 TrŘ ukládá povinnost poměřovat zájmy pouze ve čtvr-

tém případě, tedy pokud převládá veřejný zájem nad soukromým, čl. 10 LZPS 

vyžaduje, aby příslušný OČTŘ tyto zájmy poměřoval vždy. I v ostatních přípa-

dech mohou specifické důvody na straně dotčené osoby převážit nad veřej-

ným zájmem, a proto se ve všech případech vyžaduje test proporcionality.106 

Při vyvažování veřejného zájmu a zásahu do soukromí osob v kontextu zveřej-

ňování informací o probíhajícím trestním řízení je nutno zohlednit faktory vy-

jádřené ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku (viz 2. 1. 3. 1), jak připomněl ve 

svém rozsudku Městský soud v Praze107. Celkově je ustanovení formulováno 

naprosto obecně, neboť blíže nevymezuje neurčitý právní pojem veřejného zá-

jmu (k pojmu veřejný zájem viz 2. 2); neobsahuje výčet jednotlivých veřejných 

zájmů ani kritéria, jež by OČTŘ měly v rámci testu proporcionality zohlednit 

při rozhodování (srov. rozsudek NSS ČR, 12 Ksz 5/2016 – 128, bod 62). Kárný 

senát shledal, že otázku zveřejňování informací z trestního řízení z důvodu ve-

řejného zájmu v podstatě neřeší žádná judikatura vysokých soudů a blíže se jí 

nezabývá ani odborná literatura (srov. rozsudek NSS ČR, 12 Ksz 5/2016 – 128, 

bod 63), s čímž nezbývá než souhlasit. Autorka by chtěla jen poukázat na sku-

tečnost, že v daném ustanovení nastává jediná situace vzhledem k tématu 

práce, kde je explicitně chráněno právo na soukromí u každého dotčeného a ne 

jen u nezletilých osob. Implicitně je samozřejmě chráněno v § 8a odst. 1 tím, 

že OČTŘ dbají na to, aby nezveřejnily o zúčastněných osobách údaje, které 

přímo nesouvisejí s trestnou činností. Námětem pro další zamyšlení by také 

jistě mohl být rozdíl mezi účastnící se osobou a osobou dotčenou.    

 
106 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 80. 

107 Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 5 A 138/2014 – 38.  
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Druhý okruh výjimek je stanoven v § 8d odst. 2 TrŘ. „Zakázaná“ informace 

může být poskytnuta, pokud osoba, jíž se údaj týká, udělila ke zveřejnění vý-

slovný souhlas. Souhlas osoby tak odstraňuje protiprávnost zveřejnění108. Zá-

kon v tomto případě explicitně žádá výslovný souhlas; ten nelze presumovat 

a ani ho konkludentně dovozovat109. Z ustanovení vyplývá, že souhlas se vzta-

huje k osobním údajům jako druhu informace o probíhajícím trestním řízení.  

➢ Problematika výkladu 

Je nutné, aby souhlas byl výslovný, a nelze jej presumovat ani konklu-

dentně dovozovat, a tak se nabízí otázka, zda je možné jej zpětně kon-

validovat. Autorka se obává, že pokud bychom připustili variantu 

zpětné konvalidace, nastal by v praxi chaos, a tak se přiklání k vari-

antě, že toto možné není.  

➢ Problematika souvislostí I. 

Formulace zákonodárce „pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, 

udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas“ není zrovna nejšťast-

nější variantou. Nabízí se totiž druhý smysl možného jazykového a lo-

gického výkladu, který samozřejmě neobstojí proti systematickému 

výkladu. Podle autorky formulace může vyznít také tak, že osobou zde 

může být myšlena osoba, které je adresován zákaz zveřejnění; ne 

osoba, ke které se „zakázaná“ informace vztahuje. Pak by nastal lo-

gický paradox, že by si osoba sama sobě výslovně odsouhlasila „zaká-

zané“ informace zveřejnit. Autorka netvrdí, že se přiklání k oběma 

možnostem, jen poukazuje na nekorektní formulaci daného ustano-

vení.  

➢ Problematika souvislostí II. 

První věta daného ustanovení se vůbec nezabývá myšlenkou rozsahu 

informace, k níž je možné dát souhlas. Autorka si klade otázku, co by 

se stalo, kdyby se informace týkala více osob, anebo by např. potenci-

álně mohla vést k totožnosti jiných osob. Bylo by tedy možné infor-

maci zveřejnit, i když souhlas udělila pouze osoba jedna? Autorka si 

 
108 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 167.  

109 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 81. 
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myslí, že by v takovém případě bylo nutné získat souhlas všech dotče-

ných osob. Samozřejmě by mohla nastat extrémní situace, kdy by se 

taková informace mohla potenciálně dotknout velkého počtu osob. 

V takovém případě by autorka doporučovala danou informaci i přes 

souhlas dotčené osoby vůbec nezveřejňovat.   

Pokud taková osoba zemřela či byla prohlášena za mrtvou, uděluje sou-

hlas manžel, partner nebo její děti; subsidiárně pak rodiče. V případě, že mo-

hou dát souhlas partner/manžel i děti, pak musí dát souhlas všechny tyto 

oprávněné osoby. Každá oprávněná osoba tak může vyloučit zveřejnění chrá-

něných informací zesnulé dotčené osoby.   

➢ Problematika výkladu  

V případě poskytnutí souhlasu od manžela/partnera, dětí či rodičů zá-

konodárce užívá jen prostého výrazu souhlas bez slova výslovný, kte-

rého užívá v případě, že daná osoba žije. Autorka si myslí, že podle 

systematického a teleologického výkladu lze dovodit, že i zde bude vy-

žadován výslovný souhlas. Nicméně z logické úvahy by se o výslovný 

souhlas jednat nemuselo, neboť zveřejnění osobních údajů má nej-

větší vliv na osobu, jíž se bezprostředně týká. Dále jistě působí i na 

osoby, které ji znají nebo jsou s ní nějakým způsobem spojené. Podle 

názoru autorky je tak možné, že tento sekundární vliv již nemusí do-

sahovat takové intenzity, aby byl zákonem vyžadován výslovný sou-

hlas. 

➢ Problematika souvislostí I. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se informace týká zemřelé osoby, by byla 

zajímavá myšlenka naplnění vůle zemřelého. Autorka by mimo zamě-

ření své práce chtěla nadhodit otázku, zda by bylo možné po osobách 

oprávněných udělit po smrti dotčené osoby souhlas požadovat jakési 

naplnění vůle zemřelého. Zda by bylo možné tuto problematiku upra-

vit a priori v závěti. Autorka si je vědoma, že by taková závěť z důvodu 

svého soukromoprávního zaměření neměla vliv na OČTŘ, a tak by 

v úvahu přicházeli pouze jiné osoby.  

➢ Problematika souvislostí II. 

Souhlas mohou udělit děti, manžel/partner a subsidiárně rodiče ze-

mřelého. Autorka neví a nikde nedohledala, zda zákonodárce využil 

tak úzkého výčtu možných osob záměrně, či nikoliv. Nicméně si myslí, 
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že zde není legitimní důvod z výčtu vynechávat například vnoučata či 

prarodiče určité osoby. Jistě by se dalo odkazovat na blízkost osob, což 

ale také funguje pouze obecně a nikoli specificky, neboť informace 

o zesnulé osobě se nutně nemusí dotknout pouze nejbližších osob. Au-

torka si myslí, že by bylo lepší využít možné paralely z dědického 

práva a subsidiárně k manželovi/partnerovi a dětem místo pojmu ro-

dičů zakotvit potomky a předky. Jediným vyvstávajícím problémem 

by bylo, že by se rozšířil počet osob, od kterých je kumulativně nutné 

získat souhlas. Podle autorky by se ale tímto zvýšila ochrana osob-

nosti zesnulé osoby. Tak stejně by se mohla nabízet otázka, proč jsou 

děti – potomci na stejné úrovni jako manžel/partner, zatímco rodiče 

jsou až subsidiárně. Autorka si myslí, že je to vzdálený vliv mentality 

právě dědického práva.   

➢ Problematika pojmosloví 

Souhlas může udělit partner. Pojem partner ale může být terminus 

technicus, kdy se jím dle § 1 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registro-

vaném partnerství, myslí osoba, která uzavřela partnerství. Vzhledem 

k historickému výkladu, kdy ustanovení §8d bylo vloženo v roce 2011 

a zákon o registrovaném partnerství je účinný od roku 2006, je tedy 

možné pojem partner v analyzovaném ustanovení považovat za 

shodný s daným zákonem. Otázkou je, zda zákonodárce měl na mysli 

pouze „právního“ partnera, anebo i partnera čili osobu s druhou 

osobou žijící ve společné domácnosti, i když nesezdanou. Na jiných 

místech např. § 100 o výslechu svědka nebo § 163 o trestním stíhání 

se souhlasem poškozeného trestní řád pro tuto osobu užívá pojmu 

„druh“. Je pravděpodobné, že osoba žijící s jinou na hromádce podle 

zákonodárce nemá tak blízký vztah k zesnulému, aby mohla udělit 

souhlas se zveřejněním osobních informací. To se autorce vzhledem 

k ostatním souvislostem, kde je zahrnut i druh, zdá poněkud para-

doxní.  

Třetí věta daného ustanovení říká, že souhlas se zveřejněním nemůže 

udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči osobě, jež 

zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. Jde o logický paradox, kdy je nutné 

ctít zásadu presumpce neviny. Stíhaná osoba je dle zákona v probíhajícím 
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trestním řízení nevinná, a pokud by měla možnost souhlas dát, pak jej dát 

může, neboť je do rozsudku nevinná.110  

➢ Problematika souvislostí  

Třetí větu § 8d odst. 2 shledává autorka taktéž velmi problematickou, 

neboť svojí formulací i několika smyslovým výkladem naprosto vybo-

čuje. Nejdříve je nutné si uvědomit, že dotčená osoba, jíž se „zakázaná“ 

informace týká je mrtvá (prohlášena za mrtvou), a tak dle zákona za ni 

může udělit souhlas manžel/partner, děti, anebo rodiče. Pohybujeme 

se tedy v kruhu těchto osob. V případě, že by taková osoba byla pacha-

telem, tedy osobou dle zákona pravomocně odsouzenou, trestného 

činu, který spáchala vůči zmíněné zesnulé osobě, nemohla by souhlas 

ke zveřejnění „zakázaných“ informací platně vyslovit. Jednoduše ře-

čeno by k němu ztratila oprávnění. A zde právě nastává několik háčků, 

na které zákonodárce nepomyslel. Překvapivým užitím hmotněpráv-

ního termínu „pachatel“ se dostáváme na rozcestí několika možných 

výkladů. Logicky ve vztahu k probíhajícímu trestnímu řízení by se mu-

selo při dodržení presumpce neviny jednat o v minulosti udělený sta-

tus „pachatel“. Tedy mezi těmito konkrétními osobami v minulosti pro-

běhl nějaký trestný čin, a přeživší byl legitimním způsobem označen 

jako pachatel. Při takovémto výkladu by vznikla situace, že osoba, která 

se v minulosti dopustila jakéhokoli trestného činu vůči osobě zesnulé, 

nebude nikdy v budoucnu způsobilá dát souhlas se zveřejněním; bez 

ohledu na časový rozestup událostí či možnému zahlazení. Představme 

si například zcela extrémní situaci, kdy by bylo něčí dítě pravomocně 

odsouzeno za pomluvu vůči svému rodiči, a navzdory pozdějším dob-

rým vztahům by nebylo možné, aby daný souhlas vyjádřilo. Autorka si 

myslí, že zákonodárce tuto větu do ustanovení dal proto, aby zabránil 

tomu, že potenciální „pachatel“ bude dávat souhlas o zveřejnění citli-

vých informací o oběti, kterou například chladnokrevně zavraždil. Bo-

hužel je ustanovení i přes dobré úmysly formulováno v úplně jiném 

smyslu, a tak by paradoxně nezabránilo informace zveřejnit vrahovi 

své manželky v rámci probíhajícího trestního řízení, neboť je naprosto 

nezbytné dodržet zásadu presumpce neviny. Podle názoru autorky by 

 
110 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 82. 
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situaci pomohla, ne ji zachránila, změna absolutního výrazu „pachatel“ 

za sousloví „stíhaná osoba“.    

Úprava § 8d pochází z roku 2011, čímž předchází účinnost TOPOZ, a proto 

žádným způsobem nepočítá s udělením souhlasu právnickou osobou, kde ale 

lze využít analogii. Se zveřejněním informací vztahujících se k právnické 

osobě, které nejsou považovány za osobní údaje, může souhlasit sama práv-

nická osoba, resp. osoba za právnickou osobu dle OSŘ jednající. Za zaniklou 

právnickou osobu uděluje výslovný souhlas její právní nástupce; pokud tohoto 

není, platí odst. 3; tedy je možno informaci bez dalšího zveřejnit.111 Ustanovení 

obecně provádí zásadu, že zásadně nemůže být zákonem omezován ve svých 

právech ten, na jehož ochranu zákaz směřuje112.    

Z každé výjimky vždy existuje další výjimka. Poskytování informací o pro-

bíhajícím trestním řízení tak není výjimkou. Ustanovení § 8d odst. 3 TrŘ umož-

ňuje bez dalšího poskytnout osobní údaje o osobě, která zesnula nebo byla 

prohlášena za mrtvou, v případě, že zároveň nežijí žádné osoby oprávněné za 

ni souhlas udělit. Informace tak lze zveřejňovat, jako kdyby byl souhlas dán113.   

➢ Problematika souvislostí  

V tomto případě se jedná o zcela volné zveřejnění daných informací, 

neboť zákonodárce nepředpokládá, že by jimi bylo možné ještě ně-

koho zasáhnout. Autorka se odvolává na svůj dřívější názor, že okruh 

osob, který se může informace o zesnulé osobě dotknout, či uškodit je 

širší než manžel/partner, děti a rodiče, a proto i zde by měl podle je-

jího názoru být výčet osob širší.   

4.2 Cesta poskytování informací  

Úprava poskytování informací v trestním řádu, ustanovení § 8a až 8d, je zamě-

řena na poskytování informací vně – veřejnosti, nebo určitým účastnícím se 

 
111 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 83. 

112 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 167. 

113 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 83. 
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osobám. Trestní řád nemá prvotně význam pro regulaci poskytování infor-

mací uvnitř Policie či uvnitř státního zastupitelství – mezi útvary Policie či 

mezi různými úřady státního zastupitelství i různými státními zástupci téhož 

státního zastupitelství.114 Legální cestou se informace od OČTŘ mohou ven do-

stat dvěma cestami. Buď se OČTŘ samy rozhodnou informaci zveřejnit a napl-

nit tak povinnost informovat o své činnosti, anebo mohou informaci poskyt-

nout na základě žádosti o informace. 

4.2.1 Povinnost poskytovat informace o činnosti orgánů činných 

v trestním řízení     

Podle § 8a odst. 3 TrŘ OČTŘ o své činnosti v rámci probíhajícího trestního ří-

zení v souladu s Doporučením č. 13 pravidelně informují poskytováním infor-

mací dle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům.  

➢ Problematika výkladu  

Z daného ustanovení má autorka dojem, že jediný možný způsob, jak 

mohou OČTŘ informovat o své činnosti je prostřednictvím hromad-

ných sdělovacích prostředků. Aneb v českém právním řádu platí ús-

tavní zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, tedy že státní 

orgány mohou činit jen to, co jim je výslovně dovoleno, pak by z této 

prosté úvahy nebylo ze strany OČTŘ možno užít žádných jiných pro-

středků k informování veřejnosti. Dle názoru autorky by bylo vhodné 

do věty doplnit slovo „zpravidla“ a problém výkladu by byl vyřešen.  

➢ Problematika uspořádání 

Zákonodárce zde informace poskytované OČTŘ veřejnosti specifikuje 

odkazem na odst. 1 daného ustanovení. Podle názoru autorky je tento 

odkaz zcela nadbytečný a bylo by možné jej vynechat, neboť ta samá 

věta se zmiňuje o tom, že jde o informace o činnosti OČTŘ, a odst. 1 

sám stanovuje kritéria pro samotné poskytování.  

Jedná se o odpovídající povinnost státu k právu zakotvenému v čl. 17 LZPS, 

tedy povinnost informovat o vlastní činnosti deklarovanou v čl. 17 odst. 5 

 
114 KOUDELKA, Zdeněk. Nakládání s informacemi v Policii. Právo a bezpečnost. 2017, roč. 

2017, č. 2, s. 23. ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].  
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LZPS. Podmínky a meze stanovuje zákon, v tomto případě se jedná o § 8a až 

8d TrŘ. 

Podle Ústavního soudu115 je namístě, aby informace o věci a o osobě ob-

viněného byly veřejnosti podávány ve smyslu § 8a TrŘ, podle okolností kon-

krétního případu, s nezbytnou zdrženlivostí a s přiměřeným šetřením osob-

nosti obviněného. Tento postulát prostupuje celé znění § 8a TrŘ jako procesní 

normy. Řešení kolize mezi povinností informace chránit a povinností veřej-

nost informovat o své činnosti je velmi relativní a záleží na mnoha faktorech, 

např. adresát povinnosti, dotčená osoba, procesní stadium nebo probíhající či 

pravomocně skončené řízení116. OČTŘ mají k dispozici dostatek argumentů, 

které vycházejí nejen z české úpravy, ale i z myšlenek europeizovaných, aby 

mohly účinně regulovat oficiální tok informací směrem k hromadným sdělo-

vacím prostředkům117.  

OČTŘ informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací veřej-

ným sdělovacím prostředkům. Role médií je klíčová, neboť především skrze 

sdělovací prostředky vnímá česká veřejnost činnost nejen státního zastupitel-

ství118. Podle docenta Koudelky119 je § 8a TrŘ právní normou upravující cho-

vání OČTŘ a ne novinářů. Novinář bere odpovědnost jen v rámci tiskového zá-

kona, ochrany osobnosti, případně dalších právních norem, nikoli podle trest-

ního řádu. Pokud by média měla odpovídat i za zcela obecné informace o trest-

ním řízení, vedlo by to k popření smyslu § 8a TrŘ, kterým je v demokratické 

společnosti požadavek na veřejnost řízení, jako jednoho z prostředků kontroly 

státní moci veřejností (srov. Rozhodnutí NS ČR, 30 Cdo 2835/2011). Ustano-

vení § 8a TrŘ tak nijak neomezuje novináře ani obhájce v jejich svobodě slova, 

 
115 Usnesení ÚS ČR, sp. zn. I. ÚS 1521/12 – 1, bod 22.  

116 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 67.  

117 PALOVSKÝ, Tomáš. Právní regulace toku informací o probíhajícím trestním řízení: Úvahy 

de lege ferenda. Státní zastupitelství. 2007, č. 12, s. 34.  

118 MALÝ, Petr. Státní zástupci vs novináři – soupeři nebo partneři? Státní zastupitelství. 

2016, č. 6, s. 51 – 53. ISSN 1214-3758. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].          

119 KOUDELKA, Zdeněk. Novinářská svoboda a trestní řízení. Bulletin advokacie [online]. 

1997, roč. 27, č. 3, s. 24 [vid. 22. 10. 2018].  
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neboť tito mají ústavně zaručenou svobodu projevu a šíření informací120. Po-

vinnost novinářům zakládá kupř. § 23 ZPČR, který pojednává o situaci, kdy 

musí bez náhrady na základě žádosti neprodleně a bez úpravy obsahu 

a smyslu uveřejnit informace o závažném ohrožení života a zdraví osob, nebo 

veřejného pořádku.  

Konkrétní výkon povinnosti poskytování informací o činnosti orgánů 

činných v trestním řízení  

Informace z probíhajícího trestního řízení může poskytovat hned několik sub-

jektů OČTŘ, přičemž záleží na fázi, ve které se řízení nachází. V přípravném 

řízení připadají v úvahu policejní orgán coby konkrétní policejní útvar či kon-

krétní dozorový státní zástupce. Oba tyto subjekty jsou vázány mlčenlivostí121, 

kdy ale vzájemné poskytování informací uvnitř Policie, uvnitř státního zastu-

pitelství nebo mezi nimi navzájem není samo o sobě zveřejněním informací, 

a tedy takto není porušována mlčenlivost122. Ustanovení § 8a odst. 3 věta 

druhá TrŘ upravuje přednost dozorujícího státního zástupce, pokud si ji sám 

vyhradí. V případě, že má státní zástupce prioritu, může policejní orgán po-

skytnout tuto informaci jen s jeho předchozím souhlasem. Státní zástupce také 

může policejnímu orgánu dle trestního řádu dávat pokyny, kdy takto může 

upravit jeho postup při poskytování informací veřejnosti123. Tyto pokyny ná-

leží do skupiny vnitřních pokynů ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) ZoSPI (srov. 

rozsudek NSS 1 As 105/2010 – 73, bod 24). 

➢ Problematika uspořádání 

Vyhrazení priority státního zástupce či, nazývejme to, podmínění po-

skytnutí informací o trestním řízení jeho souhlasem je oprávnění, ne 

povinnost, domini litoris. Toto oprávnění se podle autorky více než 

k obecnému poskytování informací o trestním řízení vztahuje k pří-

pravnému řízení či oprávněním státního zástupce. Z těchto důvodů by 

 
120 KOUDELKA, Zdeněk. Novinářská svoboda a trestní řízení. Bulletin advokacie [online]. 

1997, roč. 27, č. 3, s. 27 [vid. 22. 10. 2018]. 

121 Policejní orgán je vázán mlčenlivostí vycházející z § 115 ZPČR. Mlčenlivost státního zá-

stupce je výslovně uvedena v § 25 ZSZ. 

122 KOUDELKA, Zdeněk. Nakládání s informacemi v Policii. Právo a bezpečnost. 2017, roč. 

2017, č. 2, s. 23. ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019]. 

123 Ibid., s. 23.  
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autorka danou úpravu spíše zařadila do části druhé trestního řádu – 

přípravné řízení, a to nejspíše k obecným ustanovením.  

➢ Problematika analogie  

Autorka by jen chtěla nadhodit otázku k zamyšlení, zda by bylo možné 

analogicky tento koncept souhlasu provést i u řízení před soudem. 

Zde je domini litoris soudce, a tak by si mohl poskytování informací 

z této fáze řízení, a to v souvislosti se zásadou veřejnosti hlavního lí-

čení z neveřejných řízení např. v zájmu mladistvých, podmínit svým 

souhlasem on, čímž by mohl potenciálně zamezit, aby informace po-

skytoval státní zástupce. Problém by pravděpodobně nastal v tom, že 

státní zástupce má po okamžiku podání obžaloby jiné postavení než 

v přípravném řízení, kdy již není zcela OČTŘ, nýbrž stranou sporu.  

Při střetu, jak nakládat s informacemi z trestního řízení, mezi Policií 

a státním zastupitelstvím, by věc řešila vláda jako vrcholný orgán výkonné 

moci, kam Policie i státní zastupitelství spadají. Od Policie by se informace vy-

žádal konkrétně ministr vnitra a ministr spravedlnosti zase od státního zastu-

pitelství, přičemž to je mu povinno poskytovat informace z jakékoli věci, ve 

které je činné.124    

Doktorka Záhorová-Nedbálková125 se ve své anketě zabývala otázkou, 

zda mají o trestní věci s novináři komunikovat dozoroví státní zástupci, anebo 

tiskoví mluvčí. Z odpovědí vyplynulo, že preferovaný je státní zástupce, neboť 

zná všechny podrobnosti, má zpravidla přesnější vyjadřování a ví, které infor-

mace může z taktického hlediska prezentovat a o kterých je vhodné prozatím 

pomlčet. Mimo jiné, by se státní zástupce měl držet zásady, že se vyplatí po-

skytovat novinářům pouze již zveřejněné faktické údaje bez subjektivních ko-

mentářů. V opačném případě může být jakákoli jejich komunikaci zneužita ze 

strany obhajoby k námitkám podjatosti.  

Státní zastupitelství, resp. státní zástupce, jsou oprávněni informovat mé-

dia, a tedy následně veřejnost, i s jistým stupněm expresivity konkrétního vy-

jádření. Jejich výroky by se však měly, zejm. nachází-li se trestní věc ještě ve 

 
124 Ibid., s. 23.  

125 ZÁHOROVÁ-NEDBÁLKOVÁ, Ingrid. Mají o trestní věci s novináři komunikovat dozoroví 

státní zástupci nebo tiskoví mluvčí? Anketa. Státní zastupitelství. 2016, č. 5, s. 5. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].      
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stadiu vyšetřování, obsahově pohybovat v pásmu určité míry pravděpodob-

nosti, nikoli absolutní jistoty o spáchání trestného činu, hraničící s předčas-

ným, odsudkem obviněného (srov. usnesení ÚS ČR I. ÚS 1521/12 – 1, bod 22). 

Nevýhodou je, že ne všichni státní zástupci jsou takticky připraveni čelit nega-

tivním tendencím médií. Sami novináři považují státní zástupce za velmi kva-

litní a důvěryhodný informační zdroj. Pozitivně hodnotí jejich ochotu a snahu 

vysvětlit právní pojmy, vyjadřovat se srozumitelně i pro laické publikum. Jako 

nevýhodu vnímají horší dostupnost, kdy jim chybí kontaktní osoby, na které 

by se bylo možné obrátit, jako například při komunikaci s policií.126 Z druhé 

strany, státní zástupci novinářům nejčastěji vytýkají opakující se projevy 

právní negramotnosti a neznalosti základních principů trestního řízení127.   

 Státní zástupce by ale neměl úplně mlčet a nic nekomentovat. V tako-

vém případě si pak veřejnost bez objektivních informací vytvoří pochybnosti 

o práci policie a státních zástupců128. Jinak řečeno opevnit se za hradbu mlčení 

nepřinese nikdy v očích veřejnosti dobrý výsledek. I když máme sto dobrých 

důvodů neposkytnout žádné vyjádření, pokud se tyto důvody veřejnost ne-

dozví, působí takový přístup vždy podezřele, vyhýbavě, neřkuli arogantně. 

I odmítnutí poskytnout nějakou informaci lze učinit vstřícně, ideálně s vysvět-

lením, proč není možné tuto informaci zveřejnit.129 

Podle ÚS130 nelze zapomenout na to, že státní zástupce se stane procesní 

stranou až v řízení před soudem po podání obžaloby v souladu s § 12 odst. 6 

 
126 MALÝ, Petr. Státní zástupci vs novináři – soupeři nebo partneři? Státní zastupitelství. 

2016, č. 6, s. 51 – 53. ISSN 1214-3758. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].          

127 MALÝ, Petr. Státní zástupci vs novináři – soupeři nebo partneři? Státní zastupitelství. 

2016, č. 6, s. 51 – 53. ISSN 1214-3758. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].          

128 ZÁHOROVÁ-NEDBÁLKOVÁ, Ingrid. Mají o trestní věci s novináři komunikovat dozoroví 

státní zástupci nebo tiskoví mluvčí? Anketa. Státní zastupitelství. 2016, č. 5, s. 5. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].      

129 MALÝ, Petr. Státní zástupci vs novináři – soupeři nebo partneři? Státní zastupitelství. 

2016, č. 6, s. 51 – 53. ISSN 1214-3758. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].          

130 Usnesení ÚS ČR, sp. zn. I. ÚS 1521/12 – 1, bod 22.  
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TrŘ a do té doby je osobou, která činí v přípravné fázi trestního řízení vý-

znamná procesní rozhodnutí také ve vztahu k obviněnému. 

Tiskoví mluvčí by se měli vyjadřovat spíše k obecnějším věcem, např. 

o práci státního zastupitelství nebo v konkrétních kauzách v počátečních stá-

diích řízení131. Podle docenta Vantucha132 je nevhodné, aby tiskový mluvčí Po-

licie ČR stavěl tiskovou zprávu na tzv. zajímavých informacích o vyšetřování 

policejního orgánu. Po zahájení trestního stíhání také nelze prezentovat sku-

tečnosti šetřené postupem dle § 158 a následující TrŘ, avšak nebyly proká-

zány, a nejsou tedy obsažené v unesení o zahájení trestného stíhání. Takové 

skutečnosti nemají oporu ve vyšetřovacím spisu a neodůvodňují tak závěr 

o důvodnosti trestního stíhání pro přísnější sankcionovaný trestný čin.   

Dále v hlavním či obdobném řízení se informace k veřejnosti dostanou větši-

nou prostřednictvím zásady veřejnosti (viz 2. 4).  

4.2.2 Právo na poskytnutí informací o činnosti orgánů činných 

v trestním řízení na žádost 

Ustanovení § 8a odst. 1 TrŘ je provedením čl. 17 LZPS, kterým je zaručena 

svoboda projevu a právo na informace, kdy navazuje také na čl. 10 EÚLP a čl. 

19 MPOPP. Podle NSS133 je právo na informace politickým právem a je nadřa-

zené činnosti orgánu veřejné moci, protože vyšší informovanost veřejnosti 

přispívá ke kontrole veřejné moci a zvyšuje důvěru občanů v efektivitu a hos-

podárnost její činnosti. Podle ÚS134 je sběr informací zásadním přípravným 

krokem novinářské činnosti a je inherentní, chráněnou částí svobody tisku. 

Realizace této funkce není omezena jen na média a profesionální žurnalisty. 

Při střetu práva na informace a ochrany soukromí musí tyto povinný subjekt 

posuzovat individuálně ve vztahu ke všem osobám zveřejněním dotčeným, 

 
131 ZÁHOROVÁ-NEDBÁLKOVÁ, Ingrid. Mají o trestní věci s novináři komunikovat dozoroví 

státní zástupci nebo tiskoví mluvčí? Anketa. Státní zastupitelství. 2016, č. 5, s. 5. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 2019].      

132 VANTUCH, Pavel. Informování veřejnosti o podezřelém. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 27. 6. 2007.  

133 Rozsudek NSS ČR, č. j. 1 As 97/2009 – 124.  

134 Nález ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 10/09, bod 75.  
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kdy musí také vyhodnotit význam jejich postavení ve veřejném životě (srov. 

rozsudek NSS ČR, 2 As 304/2017 – 42). 

Ustanovení § 8a TrŘ neobsahuje komplexní úpravu týkající se poskyto-

vání informací a nemůže tedy být zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 

odst. 3 ZoSPI. Nelze ho vykládat tak, že vylučuje poskytování informací o pro-

bíhajícím trestním řízení jinou formou než poskytováním informací veřejným 

sdělovacím prostředkům ve smyslu § 8a odst. 3 TrŘ. „Pouhá skutečnost, že se 

jedná o informaci o činnosti OČTŘ, ještě tak paušálně neznamená, že nemůže být 

nikdy poskytnuta, a záleží vždy na posouzení dle konkrétních okolností pří-

padu“135. Zmíněné ustanovení tak pouze upravuje speciální důvody, pro něž 

OČTŘ informace o své činnosti neposkytnou, ačkoli při vyřizování žádosti 

o poskytnutí informace postupují dle ZoSPI (srov. rozsudek NSS ČR, 1 As 

44/2010 – 103, bod 26).   

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informa-
cím  

Podle NSS136 je přístup veřejnosti k informacím podle ZoSPI řízen zásadou 

rovnosti a žádný žadatel nemůže být povinnými subjekty privilegován, i kdyby 

jeho zájem byl pro společnost sebepřínosnější. Také podle čtvrté zásady Do-

poručení č. 13 by měly OČTŘ informace již některým poskytnuté poskytnout 

všem, kteří si o takovou informaci zažádají, a to bez diskriminace. 

OČTŘ nemají povinnost informovat jednotlivce či jejich skupiny k indivi-

duálním žádostem o informace, neboť v ZoSPI je poskytování informací o pro-

bíhajícím trestním řízení explicitně vyloučeno; konkrétně v § 11 odst. 4 písm. 

a) ZoSPI se píše, že povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím 

trestním řízení. Nejedná se ale o kategorický zákaz, ač by se to mohlo zdát, 

nýbrž příslušný OČTŘ je povinen danou informaci poskytnout, jestliže ode-

pření není odůvodněno naléhavou společenskou potřebou.137 

Zajímavý je v této otázce vývoj judikatury, který je završen rozsudkem 

NSS z roku 2010. Krajský soud v Ústí nad Labem138 judikoval, že ZoSPI ukládá 

 
135 Rozsudek NSS ČR, č. j. 2 Ans 8/2011 – 68, bod 17. 

136 Rozsudek NSS ČR, č. j. 1 As 97/2009 – 119. 

137 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 69. 

138 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 15 Ca 189/2005 – 28. 
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povinným subjektům povinnost poskytovat veškeré informace, jejichž poskyt-

nutí není vyloučeno v § 7 až 11 daného zákona. ZoSPI nemění ani neruší pra-

vidla zakotvená v jiných předpisech, a tak § 11 odst. 4 písm. a) nejsou dotčena 

speciální ustanovení trestního řádu, který tak výlučně reguluje poskytování 

informací o probíhajícím trestním řízení. Na to navázal NSS několika svými 

rozhodnutími (srov. NSS 6 As 18/2009 – 63, 1 As 97/2009 – 119, 1 As 44/2010 

- 103), kde dospěl k následujícím závěrům. Diskutované ustanovení nelze au-

tomaticky interpretovat tak, že jakékoliv informace z probíhajícího trestního 

řízení nebudou žadateli poskytnuty. Tento doslovný a z kontextu vytržený vý-

klad je nepřijatelný. Zákon by neumožnil zkoumat pohledem okolností dané 

věci existenci naléhavé společenské potřeby základní právo omezit. Takovýto 

výklad by tak opomíjel § 8a odst. 1 a 2 TrŘ a nebyl by ústavně akceptovatelný. 

Ústavně konformní je poskytnout danou informaci, pokud její neposkytnutí 

není možno odůvodnit naléhavou společenskou potřebou. Povinný subjekt tak 

vždy musí s ohledem na právo na informace zvážit, zda by poskytnutím infor-

mace s vazbou či vztahem k probíhajícímu trestnímu řízení mohl být zmařen 

předmět či účel trestního řízení, tedy zpochybněna role státu při zjišťování 

trestných činů, odhalování, stíhání a odsuzování pachatelů trestných činů či 

obecně při upevňování zákonnosti. V takovém případě informaci odepře. Po-

vinný subjekt také zváží, nakolik je důvod neposkytnutí vskutku ospravedlněn 

naléhavou společenskou potřebou. Tou bude pravidelně zájem státu na tom, 

aby poskytnutí informace nenaplnilo výčet v § 8a odst. 1 TrŘ, kdy povinný sub-

jekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného 

činu. Takto je založena diskrece v rozhodování státního zastupitelství, čímž 

vzniká paradox, kdy postup OČTŘ bude přezkoumávat správní soud. Poskyto-

vání informací o probíhajícím trestním řízení na žádost je tak případ, kdy se 

primárně postupuje podle ZoSPI a zvláštní zákon, zde trestní řád, obsahuje jen 

některé zvláštní normy. OČTŘ proto musí při poskytování informací veřejnosti 

de § 8a TrŘ aplikovat i ZoSPI a povinné subjekty podle ZoSPI zase musí apli-

kovat i trestní řád139. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) ZoSPI je legitimní, pokud 

je interpretováno restriktivním způsobem v souladu s cíli daného omezení. 

 
139 KORBEL, František. Spory v justici o svobodný přístup k informacím. Trestní právo. 2013, 

roč. 17, č. 5-6, s. 14-21. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 

2019]. 
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K tomuto dodal Městský soud v Praze140, že odmítnout poskytnutí informací 

o probíhajícím trestním řízení s odkazem na toto ustanovení může povinný 

subjekt jen tehdy, pokud přesvědčivě doloží naléhavou společenskou potřebu 

neposkytnutí (zmaření předmětu a účelu trestního řízení). V závěru je nutno 

dodat, že NSS vyložil zdánlivě kategorické ustanovení o probíhajícím trestním 

řízení de facto obdobně jako § 11 odst. 6 ZoSPI o neprobíhajícím trestním ří-

zení, přestože toto je v zákoně konstruováno opačně141. 

Pro srovnání, jak je podobná situace řešena v zákoně č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí. V § 8 odst. 2 písm. c) daného zá-

kona se píše, že zpřístupnění informace může být odepřeno, pokud se žadatel 

touto cestou domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení (vy-

šetřování) v trestních věcech nebo se informace týká neukončených řízení. Ex-

plicitně je zde stanovena diskrece ohledně zpřístupnění informací z probíha-

jícího trestního řízení, a nikoli kategorický zákaz poskytnutí.    

Žadatelé o informace jsou či alespoň mohou být zainteresováni na legi-

timním sběru různých druhů informací o záležitostech veřejného zájmu. Je ne-

pochybné, že nepravomocný rozsudek, mutatis mutandis jiná informace, jež se 

dotýká trestního řízení, může takovéto záležitosti řešit. Ústavní soud142 zdů-

razňuje, že „bude nutné zkoumat v každé jednotlivé věci podle okolností kon-

krétního případu naplnění podmínky nezbytnosti omezení základního práva jed-

notlivce na informace, tedy zde i omezením práva na poskytnutí rozsudku ne-

pravomocného“. Od státu jako od nositele veřejné moci je požadováno poskyt-

nutí nepravomocného rozsudku, protože požadovaná informace je výsledkem 

rozhodovací pravomoci tedy výsledkem realizace veřejné moci, nikoliv sou-

kromoprávních úkonů (srov. nález ÚS ČR Pl. ÚS 2/10, bod 49). Podle ÚS143 mo-

hou překážky, jejichž účelem je zabránit přístupu k informacím veřejného zá-

jmu, odradit novináře od jejich vyhledávání. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) 

 
140 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 A 117/2016 – 39. 

141 KORBEL, František. Spory v justici o svobodný přístup k informacím. Trestní právo. 2013, 

roč. 17, č. 5-6, s. 14-21. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 

2019]. 

142 Nález ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 2/10, bod 40.  

143 Usnesení ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 10/09, bod 75.  

 



ROZBOR SOUČASNÉ ČESKÉ KONCEPCE A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ 

66 

ZoSPI jistě takovou překážkou je. Obsahově je možné podle něj omezit jen in-

formace, které vypovídají o procesech probíhajícího trestního řízení anebo 

vznikají a vyskytují se jedině v nich.  

Pod výluku spadají i informace, které sice vznikly mimo oblast trestního 

řízení, nicméně v určitý časový okamžik s probíhajícím trestním řízením sou-

visí a mají k němu vztah (srov. rozsudek NSS ČR, 6 As 18/2009 – 63).  Kupří-

kladu Městský soud v Praze144 má za to, že podléhá-li obecné informační po-

vinnosti údaj o platu zaměstnance placeného z veřejných prostředků, pak není 

důvod k tomu, aby z tohoto režimu byl vyňat údaj o odměně znalce za vypra-

covaný znalecký posudek nebo odborné vyjádření, jedná-li se též o vynaložené 

veřejné prostředky. Navíc pouhé zveřejnění částky vyplacené odměny nemůže 

mít samo o sobě sebemenší negativní dopad do trestního řízení. 

Povinnými subjekty dle ZoSPI jsou mj. státní orgány145. Státní zastupitel-

ství z hlediska dělby státní moci spadá do moci výkonné dle čl. 80 Ústavy ČR, 

kdy se nejedná o správní úřad ve smyslu čl. 79 Ústavy ČR, ale jde o specifický 

státní orgán moci výkonné, který je ve specifickém vztahu podřízenosti k mi-

nisterstvu spravedlnosti. Není tak vyloučeno, aby byl tento státní orgán povin-

ným subjektem ve smyslu ZoSPI, kdy všechny organizační stupně státního za-

stupitelství vykonávají část své působnosti v režimu ZoSPI.146 Rozhodnutí 

státního zastupitelství o žádosti o poskytnutí informací z dozorového spisu147 

státního zástupce spadá do režimu ZoSPI (srov. rozsudek NSS 2 As 93/2011 – 

79, bod 31)  a podléhá tak přezkumu ve správním soudnictví ve smyslu § 4 

odst. 1 SŘS, neboť nejde jen o postup OČTŘ dle trestního řádu, ale také o roz-

hodování o veřejném subjektivním právu na informace žadatele, který sám 

o sobě není účasten trestního řízení, podle ZoSPI a SŘ148. Povinným subjektem 

ve smyslu ZoSPI může být i Policie ČR, kdy tato nemůže odmítnout poskytnutí 

 
144 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 A 117/2016 – 39. 

145 § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

146 srov. Rozsudek NSS ČR, č. j. 2 As 93/2011 – 79, bod 20 – 21. 

147 Dozorový spis slouží k dokumentaci dozoru nad trestním stíháním a účasti státního zá-

stupce v prvním stupni trestního řízení, poskytuje přehled o průběhu trestního stíhání 

od nápadu věci až po její skončení. Vede se paralelně s trestním spisem a nelze jej podřa-

dit pod spisy ve smyslu § 65 TrŘ. 

148 KORBEL, František. Spory v justici o svobodný přístup k informacím. Trestní právo. 2013, 

roč. 17, č. 5-6, s. 14-21. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 

2019]. 
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požadovaných informací, které se jeví jako značně obsáhlé a nadstandardní 

(srov. rozsudek KS v Ústí nad Labem 15 Ca 189/2005 – 28). V případě exis-

tence práva na poskytnutí informace a tomu odpovídající povinnosti státu in-

formaci poskytnout je z hlediska smyslu a účelu tohoto práva nerozhodné, 

který státní orgán požadovaný údaj poskytne (srov. nález ÚS ČR, Pl. ÚS 2/10, 

bod 50). 

Pokud se status žádosti změnil z žádosti o poskytnutí informace o probí-

hajícím trestním řízení na žádost o poskytnutí informace z již skončeného 

trestního řízení, je následně pochybením, jestli se stále odkazuje na zákonná 

ustanovení a argumentuje se tak, jako by se stále jednalo o poskytování infor-

mací z probíhajícího trestního řízení (srov. rozsudek NSS 4 As 125/2013 – 50). 

Na závěr by autorka chtěla zmínit novinku, která má přispět k efektivněj-

šímu vymáhání a dodržování práva na informace; je jím zavedení tzv. infor-

mačního příkazu. Jedná se o opatření nadřízeného orgánu povinného sub-

jektu, kde je povinnému subjektu přímo uloženo poskytnutí informace. V odů-

vodněných případech, kdy žádný zákonný důvod nebrání poskytnutí infor-

mace a vyřízení žádosti současně nepředpokládá mimořádně rozsáhlé vyhle-

dávání informací, bude nadřízený orgán povinen vydat informační příkaz, 

v němž povinnému subjektu přikáže, aby požadované informace poskytl.149 

4.2.3 Poskytování informací z probíhajícího trestního řízení třetí 

osobou  

OČTŘ se nevyhnou situaci, kdy musí za účelem trestního řízení nebo k výkonu 

práv či plnění povinností daných osob těmto třetím osobám zpřístupnit infor-

mace, které měly dle § 8a odst. 1 věty druhé TrŘ zůstat utajeny. Osoby, jimž 

byly takovéto údaje sděleny, je pak nesmí dále poskytnout nikomu. Tento vý-

raz zákonodárce užil záměrně, aby zdůraznil, že jej daná osoba nesmí sdělit 

nejen veřejnosti, ale jednoduše komukoli, tedy i jednotlivé osobě, např. novi-

náři, reportérovi ale i jakémukoli jinému subjektu150. Výjimkou by bylo sdělení 

 
149 LEGS. Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Právní rozhledy. 2018, č. 10, 

s. II. In: In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 

19. 2. 2019].   

150 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 155. 
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pro dané účely. Důležité je podotknout, že se jedná o osoby rozdílné od OČTŘ 

a jsou jimi výlučně osoby fyzické nebo právnické, nikoli státní orgány (srov. 

rozsudek NSS 4 As 125/2013 – 50). Tyto povinnosti dle § 8b odst. 1 TrŘ platí 

pro celou dobu řízení i po jeho skončení a pro jakoukoli formu seznámení ne-

jen zveřejnění151. Za porušení této povinnosti třetí osoba odpovídá pouze 

tehdy, jestliže o ní byla náležitě poučena; de lege lata se nevyžaduje poučení 

o následcích, ale v praxi OČTŘ zpravidla poučují i o nich152.  

➢ Autorka by chtěla ocenit explicitní zakotvení poučení, které dle je-

jího názoru zesiluje povědomí o tom, že „zakázaná“ informace by 

se neměla dostat na veřejnost. V případě, kdy se informace dosta-

nou k osobě, která je potřebuje k plnění povinností, je téměř jisté, 

že taková osoba je vázána povinností mlčenlivosti podle jiného zá-

kona. Problém by tedy mohl nastat tehdy, kdy jsou takové infor-

mace sdělovány k výkonu práv nebo za účelem trestního řízení. 

Tehdy se dostávají k osobám, které by bez existence této právní 

úpravy je mohly dále šířit. Autorka se domnívá, že pokud by OČTŘ 

takovou osobu nepoučily, ta by i přes právní zásadu ignorantia le-

gis non excusat „zakázanou“ informaci dále šířila. Tedy tím, že 

OČTŘ osobu poučí a tato poučení řádně vyslechne, se pak při ná-

sledném šíření informace nedopouští nedbalosti, nýbrž úmyslu.  

Třetí osoby dělíme na dvě kategorie, a to osoby účastnící se a neúčastnící 

se. Osobám, které se řízení účastní jakýmkoli způsobem, jsou tyto informace 

poskytnuty pro účely trestního řízení na základě trestního řádu či jiného 

trestně procesního předpisu. Jsou jimi např. znalec, svědek, obhájce, zmocně-

nec, opatrovník apod. Naopak osoby, kterým byly tyto informace poskytnuty 

k výkonu práv nebo plnění povinností, nejsou žádným způsobem na trestním 

řízení účastny. Zvláštní předpis jim ale umožňuje získání takových informací. 

Půjde např. o poskytnutí informací Národnímu bezpečnostnímu úřadu v řízení 

o vydání osvědčení dle § 107 odst. 1 ve spojení s § 95 odst. 1 písm. k) a § 97 

písm. p) zákona o ochraně utajovaných informací.153 

 
151 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 73. 

152 Ibid., s. 74.  

153 Ïbid., s. 72 – 73.  

 



ROZBOR SOUČASNÉ ČESKÉ KONCEPCE A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ 

69 

Povinnosti dle § 8b odst. 1 neplatí pro osoby, které se informace nedozvě-

děly od OČTŘ, ale například od osoby, proti níž se řízení vede. V případě, že 

takto osoba učinila z důvodu plnění svých povinností dle jiného právního 

předpisu, např. člen samosprávné komory jí musí oznámit zahájení trestního 

stíhání vůči své osobě, může další osobu, které toto sdělila, vázat povinnost 

mlčenlivosti dle jiných zákonů.154 Podle názoru ÚS155 je okruh osob uvedený 

v § 8b odst. 1 TrŘ jednoznačně vymezen a není možné jej výkladem dále roz-

šířit na osoby, kterým OČTŘ žádné informace samy neposkytly, neb ty je zís-

kaly jiným způsobem. Představit si lze i úniky informací přímo od samotných 

OČTŘ, resp. jejich pracovníků.  

Médium tak není adresátem této povinnosti, i když je proti logice, aby na 

jedné straně OČTŘ nesměly dané informace zveřejnit, a aby současně jakékoli 

jiné osoby, na něž zákaz výslovně nedopadá, toto činit mohly. Ústavní soud 

k tomu uvádí, že tato logika se sice nabízí, avšak jen v rovině de lege ferenda.      

Mlčenlivost  

„Právní úprava mlčenlivosti, uložená osobám nejrůznějšími právními předpisy, 

je velmi nejednotná, nesystematická, a zejména ve starších předpisech již neod-

povídá současným organizačním a právním vztahům“156. 

Advokát má k informacím z probíhajícího trestního řízení přístup takří-

kajíc z první ruky, a proto by přicházel v úvahu jako potenciální zdroj úniku 

informací. Ve skutečnosti je celá tato otázka trochu složitější. Dle § 21 odst. 1 

AZ je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb; té ho může dle násle-

dujícího odstavce zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní ná-

stupce klienta. Podle názoru doktora Sokola157 je vypuštění informací z proto-

kolů do médií neetické v případě, že by tak učinil advokát, neboť takový po-

stup by nebyl v souladu se smyslem a náplní práce obhájce. Sám je přesvědčen, 

 
154 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 73.  

155 Nález ÚS ČR, I. ÚS 2155/16, bod 32 - 33. 

156 Nález ÚS ČR, sp. zn. IV. ÚS 799/15, bod 27.  

157 SOKOL, Tomáš. Přípravné řízení v přímém přenosu. Bulletin advokacie [online]. 2003, č. 8, 

s. 76-77 [cit. 22. 10. 2018]. 
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že s určitými výjimkami158 nelze obviněnému bránit ve zveřejňování důkazů 

v trestním řízení, přesněji není zde norma, která by to zakazovala; u nás nee-

xistuje procesní předpis, který by výslovně zakazoval zveřejnění např. usne-

sení o sdělení obvinění apod. Podle docenta Vantucha159 naopak drtivá většina 

obviněných úzkostlivě dbá na utajení informací o svém obvinění, což požaduje 

také po svém obhájci. Dodává, že zveřejňování informací o trestním řízení je 

v drtivé většina případů nežádoucí i vzhledem k taktice obhajoby, kterou zve-

řejňování informací o obviněném a jeho trestním stíhání zpravidla naruší. 

Zcela výjimečně má obhajoba zájem, aby byly důkazy existující ve spisu zve-

řejněny, např. pokud jimi chce vytvořit protiváhu jednostranně zaměřeným 

argumentům a důkazům uveřejňovaným proti obviněnému v tisku apod.    

Co se týče osobních údajů je povinnost mlčenlivosti, resp. přinejmenším 

diskrétnosti, typická pro všechny profese, kde se s nimi pracuje (srov. rozsu-

dek NSS 2 As 21/2011 – 170, bod 27). Obecná povinnost mlčenlivosti v oblasti 

ochrany osobních údajů je upravena v § 15 ZoOOÚ, která je konstruována ši-

roce a dopadá na každého, kdo s osobními údaji přijde do styku při výkonu své 

profesní činnosti či svých práv160. Působnost ZoOOÚ se vztahuje kromě orgánů 

veřejné moci i na fyzické a právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje 

pro účel jiný než osobní potřebu, případně jde o nahodilé shromažďování 

osobních údajů.  

Zajímavé je postavení advokáta ve vztahu k působnosti daného zákona, 

kdy tento osobu advokáta ze své působnosti nevylučuje, jelikož se jedná o fy-

zickou osobu a při výkonu svojí profese osobní údaje nezpracovává výlučně 

pro svoji osobní potřebu. V řadě a možná dokonce ve většině případů činnost 

advokátů představuje nahodilé, nikoli systematické shromažďování osobních 

údajů, a tady se na ně skutečně citovaný zákon nevztahuje. Stejně tak ale exis-

tují případy, kdy advokáti zpracovávají osobní údaje systematicky, protože po-

kud by tak nečinili, nehájili by dostatečně zájmy svého klienta.161   

 
158 Např. § 8b odst. 1 a 2 TrŘ 

159 VANTUCH, Pavel. Informování veřejnosti o podezřelém. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 27. 6. 2007.  

160 NONNEMANN, František. Trestní odpovědnost právnické osoby za neoprávněné naklá-

dání s osobními údaji. Právní rozhledy. 2016, č. 20, s. 697. In: Beck-online [online právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019].    

161 srov. rozsudek NSS ČR, č. j. 2 As 21/2011 – 166, bod 24.   
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Pokud mluvíme o utajovaných informacích, tak zákon č. 412/2005 Sb. 

přinesl podrobný a přesný režim oprávnění pro vyvázání se z povinnosti ml-

čenlivosti v řízení před státními orgány162. 

4.2.4 Nezákonné úniky informací z probíhajícího trestního řízení  

Úniky informací z trestního řízení, jejich účelová interpretace a následná cí-

lená tvorba veřejného mínění, jsou fatálním ohrožením ústavnosti163. Zároveň 

jsou také ohrožující pro fyzickou či právnickou osobu, kterou mohou vážně 

a trvale poškodit, i když se jejich vina nakonec neprokáže164. Podivem je, že 

právní úprava zákonnou definici pojmu únik informací nezná. Výkladem ho 

lze definovat jako únik informace z trestního řízení jakožto protiprávní nezá-

konné zveřejnění informace v úseku trestního řízení v jeho neveřejném stá-

diu.165  

Vyšetřovací komise PS je dělí na dvě kategorie. Prvním z nich je neopráv-

něný mařící únik, který má za cíl dekonspirovat činnosti OČTŘ a nenaplnění 

účelu trestního řízení. Prozrazení informací může mít také za následek nejen 

 
162 MATES, Pavel. Nová úprava ochrany utajovaných informací. Právní rozhledy. 2005, č. 23, 

s. 2. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 

2. 2019]. 

163 Sněmovní dokument 6740, Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 

k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvilosti s možným neoprávně-

ným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a 

zda takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci 

demokratického právního státu ze dne 11. 9. 2017. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. Parlament České republiky [cit. 14. 2. 2019]. s. 3.  

164 BUCHERT, Viliam. Úniky informací ohrožující společnost, míní Vesecká. iDnes.cz [online]. 

© 1999–2018 MAFRA, a. s., publikováno 11. 11. 2007 [cit. 22. 10. 2018].  

165 Sněmovní dokument 6740, Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 

k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvilosti s možným neoprávně-

ným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a 

zda takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci 

demokratického právního státu ze dne 11. 9. 2017. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. Parlament České republiky [cit. 14. 2. 2019]. s. 7.  
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zmaření policejní akce, ale i následky na životech a zdraví zasahujících přísluš-

níků speciálních policejních složek i jiných náhodně přítomných osob166. Dru-

hou kategorií je neoprávněný únik poškozující, jehož cílem je difamace a de-

honestace konkrétní fyzické či právnické osoby za dosažením osobní, ob-

chodní či politické výhody v konkurenci zájmů. Předčasná medializace zpráv 

o obvinění určité osoby zvyšuje nejen zájem veřejnosti o kauzu a prodejnost 

periodik, nýbrž i opticky zvyšuje závažnost trestné činnosti, o níž se píše. Za 

určitých okolností nelze vyloučit, že uniklé informace mohou nepřímo odů-

vodnit razantní postup proti podezřelému a posléze obviněnému, včetně jeho 

zadržení a eventuálně i vazby.  

Podle bývalé nejvyšší státní zástupkyně doktorky Vesecké167 může být 

motivací obohacení se, nebo mocenský boj, snaha někoho zdiskreditovat či po-

škodit důvěryhodnost OČTŘ. Veřejnost se dozvídá neúplné informace, které 

nevytvářejí pravdivý obraz o situaci, a následně jsou zpochybňována i rozhod-

nutí těchto orgánů. Úniky, které budují nedůvěru v OČTŘ jsou patologickým 

jevem, jehož šíření má zabránit instituce BIS (více viz § 5 zákona č. 153/1994 

Sb., o zpravodajských službách České republiky, popř. www.bis.cz). 

Odposlechy  

V posledních letech se v médiích vyskytlo několik případů zveřejněných odpo-

slechů168. A proto se zdá, že právě odposlechy či jejich přepisy jsou nejvýraz-

nějším a jistě pro média velmi lákavým únikem informací z probíhajícího 

trestního řízení. Nutno podotknout, že všechny odposlechy zveřejněné v roz-

poru s trestním řádem jsou vždy nezákonné. O nařízení odposlechu v průběhu 

první fáze přípravného řízení ví zásadně jen policejní orgán a státní zástupce, 

kteří odposlech navrhují, a soudce, který vydává příkaz k provedení záznamu 

TKP. Zveřejnění či sdělení obsahu odposlechu neoficiálně je nezákonné samo 

o sobě vzhledem k povinné mlčenlivosti169.  

 
166 VANTUCH, Pavel. Informování veřejnosti o podezřelém. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 27. 6. 2007.  

167 BUCHERT, Viliam. Úniky informací ohrožující společnost, míní Vesecká. iDnes.cz [online]. 

© 1999–2018 MAFRA, a. s., publikováno 11. 11. 2007 [cit. 22. 10. 2018]. 

168 Např. nejznámější kauza Nagyová z let 2013 až 2017 či přesné přepisy z odposloucháva-

ných rozhovorů s Davidem Rathem z roku 2012, atd.  

169 Viz § 52 ZPČR, § 25 odst. 1 ZSZ a § 81 odst. 1 ZSS 

 

http://www.bis.cz/
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V praxi se vyskytují situace, kdy jsou v rozporu s § 8a TrŘ zveřejňovány 
odposlechy TKP, které OČTŘ k publikaci vůbec neposkytl. Sdělovací pro-
středky následně odmítají prozradit zdroj svých informacív. Podle docenta 
Vantucha170 hromadné sdělovací prostředky nepovažují za podstatné, že pří-
pravné řízení je neveřejné a že zveřejnění nahrávek odposlechů či jejich zá-
znamu zcela zásadním způsobem narušuje trestní řízení a ohrožuje účel le-
gálně povolených odposlechů, jímž je usvědčení pachatelů prostředky, jež po-

voluje trestní řád. Přestože zveřejněné informace o odposleších má k dispozici 
omezený okruh osob, které lze přesně vymezit, následné vyšetřování úniku 
informací vesměs nepřináší zjištění, kdo je jeho viníkem.      

4.3 Poskytování informací a fáze probíhajícího trestního 

řízení 

Trestní řízení probíhá v několika určitých časových úsecích, ve kterých OČTŘ, 

popř. další osoby a orgány plní své úkoly s cílem dosáhnout účelu trestního 

řízení. Pro téma práce jsou důležité neveřejné přípravné řízení, konkrétně 

jeho část po usnesení o zahájení trestního stíhání – vyšetřování, a naopak 

zpravidla veřejné hlavní líčení.171 Podle NSS172 se postupem trestního řízení 

mění okruh informací, které se k němu přímo či nepřímo vztahují. Rozsah po-

skytování informací tak musí být zvážen v každém individuálním případě, při-

čemž platí, že čím pokročilejší je stadium trestního řízení, tím větší rozsah in-

formací může OČTŘ poskytnout173. 

4.3.1 Přípravné řízení – vyšetřování  

Úkolem přípravného řízení je připravit řízení před soudem. Důležité je zjistit, 

zda podezření určité osoby je do té míry odůvodněno, aby mohla být podána 

 
170 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  

171 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 

483.  

172 Rozsudek NSS ČR, č j. 6 As 18/2009 – 69. 

173 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 70. 
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obžaloba, anebo zda existuje důvod pro jiné rozhodnutí, jiný postup. Jedním 

z hlavních úkolů přípravného řízení je rychlá reakce na spáchaný trestný čin. 

Protože je nebezpečí, že úkoly přípravného řízení by mohly být zmařeny obvi-

něným nebo jinými osobami, nemůže se přípravné řízení konat veřejně, a tak 

je jeho atributem neveřejnost s rozličnými výjimkami.174   

ESLP uznává potřebu vést vyšetřování účinně, což může mít za důsledek 

i to, že část informací při něm shromážděných musí být držena v tajnosti, aby 

se podezřelým zabránilo ve falšování důkazů a podkopávání chodu spravedl-

nosti175. Ovlivněni by mohli být taktéž svědci ve svých výpovědích. Doktor So-

kol176 však nesouhlasí s tím, že zveřejnění dosavadních výsledků vyšetřování 

bude a priori negativně působit na svědky, protože pokud chce svědek vypo-

vídat křivě, má dvě možnosti a současně i důvody: vypovídat účelově ve pro-

spěch obviněného anebo naopak v jeho neprospěch.  

Podle docenta Repíka177 je neveřejnost přípravného řízení odůvodněna 

ochranou jednak veřejného zájmu, jednak zájmu soukromého. Pověst osoby 

chrání tajnost řízení jen tehdy, když je úplná. Jakmile prosáknou na veřejnost 

určité informace, je často výhodnější, aby příslušný orgán uvedl věc na pravou 

míru, než nechat působit různé fámy nebo hypotézy vybudované na částeč-

ných, nepřesných nebo zkreslených informacích. Přípravné řízení v souvislosti 

s kvalitou informační otevřenosti stojí mezi zásadně veřejným trestním říze-

ním před soudem a plnění úkolů zpravodajských služeb (viz § 11 odst. 4 písm. 

c) ZoSPI), kdy utajení je podstatou samotného pojmu zpravodajských služeb 

(srov. rozsudek NSS 1 As 44/2010 – 110, bod 34). 

Přípravná fáze je tajná hned ve dvou směrech, a to vnějším a vnitřním. Je 

nepřístupná veřejnosti, která se může dovídat o skutečnostech týkajících se 

tohoto stadia řízení, zpravidla prostřednictvím sdělovacích prostředků, legi-

timně, na základě informací poskytnutých příslušnými orgány, nebo nelegi-

 
174 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 

483 – 484.  

175 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 500.  

176 SOKOL, Tomáš. Přípravné řízení v přímém přenosu. Bulletin advokacie [online]. 2003, č. 8, 

s. 81 [cit. 22. 10. 2018]. 

177 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 12 [cit. 22. 10. 2018]. 
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timně, na základě úniku nepovolených informací. Vnitřní okruh tajnosti spo-

čívá v tom, že přípravné řízení je v určité míře chráněno i před zraky některých 

procesních subjektů, kupř. obviněného, jeho obhájce, poškozeného apod.178   

Podle docenta Repíka179 je absolutní tajnost až do jednání soudu v sou-

časné medializované společnosti nerealistická, neboť svoboda projevu zahr-

nující i svobodu přijímat a rozšiřovat informace je výrazným rysem současné 

společnosti. I přípravné řízení tak musí být do určité míry transparentní, jinak 

vzbuzuje v demokratické společnosti nedůvěru. V určitých situacích tak taj-

nost musí ustoupit před potřebou uvolnit určité informace, např. při žádosti 

veřejnosti o spolupráci nebo v zájmu jejího uklidnění či veřejného pořádku180. 

OČTŘ mají povinnost informovat o své činnosti v průběhu celého trestního ří-

zení, a tedy poskytování informací z přípravného řízení je podle doktora Pro-

vazníka181  jedním ze vzácných průlomů do neveřejnosti této části řízení. 

Otázka totožnosti v přípravném řízení  

Podle § 8a odst. 1 věty druhé nesmějí OČTŘ zveřejnit informace umožňující 

zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zú-

častněné osoby a svědka. Dle docenta Herczega182 lze gramatickým a systema-

tickým výkladem dovodit, že zákonodárce takto stanovil pořadí významu 

osob, které mají být zákazem zveřejnění chráněny. Výkladem a contrario toto 

neplatí v dalších stádiích následujících po přípravném řízení.  

Argumentem též je, že tato stadia jsou zpravidla veřejná (výjimky stanoví 
např. § 200 odst. 1, 238 TrŘ apod.). Vzhledem k chráněné osobě nezáleží na 
jejím statusu, neboť v přípravném řízení stejně není okruh těchto osob abso-
lutně znám, a tak OČTŘ musí posuzovat tuto svoji povinnost ohledně každé 
takové osoby materiálně183. Např. svědkem ve významu materiálním je každá 

 
178 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 12 [cit. 22. 10. 2018]. 

179 Ibid., s. 12.  

180 Ibid., s. 12.  

181 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 69. 

182 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 35 -36. 

183 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 68. 
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fyzická osoba, která nějakou událost, jednání, a tedy i páchání trestné činnosti 
vnímá svými smysly, a to již v době, kdy tento jev probíhá, tedy bez souvislosti 
s trestním řízením. Až teprve předvoláním nebo vyzváním ke sdělení poznatků 
důležitých pro trestní řízení se stává svědkem ve formálním procesním smyslu 
(srov. stanovisko NS Tpjn 303/2001). 

Ustanovení užívá sousloví informace umožňující zjištění totožnosti 

osoby, které není nikde v právní úpravě blíže vymezeno. Podle profesora Šá-

mala184 se takovou informací rozumí jakákoli informace, ve které je uvedeno 

jméno nebo příjmení fyzické osoby, adresa jejího bydliště, název a sídlo práv-

nické osoby, anebo i jiné údaje185, které by takovou osobu umožnily identifi-

kovat. Doktor Provazník186 k tomu dodává, že nezáleží na formě a způsobu za-

chycení; informace může dokonce danou osobu ztotožnit až ve spojení s jinými 

dostupnými informacemi.  

V každém případě se pohybujeme v oblasti osobních údajů, jejichž defi-

nice je v § 4 písm. a) ZoOOÚ. Ustanovení říká, že osobním údajem je jakákoli 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Určitelný 

subjekt je takový, který lze přímo určit; jednoznačné a relativně jednoduché 

ztotožnění osoby na základě údajů, které má daný subjekt přímo k dispozici. 

Přímo ztotožnitelná může být osoba, i když máme pouze základní informace, 

které samy o sobě nestačí. Musíme pak vyvinout větší úsilí než v prvním pří-

padě, ale ztotožnění stále není nemožné. Nepřímým určením se myslí proces, 

který rovněž povede k určení konkrétní osoby, ale až po vynaložení většího 

úsilí.187   

K problematice se vyjádřil NSS jako soud kárný188. Podle jeho závěrů 

OČTŘ nesmějí sdělovat plné jméno a příjmení obviněného či jiné dotčené 

osoby, případně další údaje, na základě nichž by je bylo možné identifikovat, 

ledaže by s tím sami souhlasili nebo se ve vztahu k předmětnému trestnímu 

 
184 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 148. 

185 Jinými údaji mohou být ty, které se přímo netýkají takové osoby, např. fotografie místa 

bydliště, příbuzného apod. 

186 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 68. 

187 KUČEROVÁ, Alena. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012. s. 52. 

188 Rozhodnutí NSS, č. j. 12 Ksz 5/2016 – 128.  
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řízení v médiích vyjádřili nebo v souvislosti s ním již vešli ve známost. Poru-

šení tohoto zákazu přitom bývá závažnější, pokud se ho OČTŘ dopustí na sa-

mém počátku šetření (srov. rozhodnutí NSS 12 Ksz 5/2016 – 133, bod 39). 

Zveřejnění informace zakázané podle § 8a odst. 1 věty druhé TrŘ, nemůže 

odůvodnit žádný veřejný zájem ve smyslu § 8d odst. 1 věty druhé TrŘ za situ-

ace, kdy takový postup není nezbytně nutný k dosažení účelu, který OČTŘ me-

dializací zamýšlel (srov. rozhodnutí NSS 12 Ksz 5/2016 – 135, bod 54). Podle 

NSS není žádný důvod odlišovat trestní věci, v nichž se provádí šetření po-

znatku nasvědčujícího spáchání činu jednotlivcem v rámci jeho soukromých 

záležitostí, od případů, ve kterých se prošetřuje podezření z trestné činnosti 

veřejně činné osoby při výkonu její funkce; u obou skupin totiž v důsledku zve-

řejnění informací umožňujících zjištění jejich totožnosti dochází k narušení 

soukromí, popření zásady presumpce neviny a difamujícímu účinku (srov. 

NSS 12 Ksz 5/2016 – 135, bod 53).    

4.3.2 Hlavní líčení  

Hlavní líčení je nejdůležitějším stadiem trestního řízení a nejvýznamnějším ty-

pem zasedání soudu. K jeho mimořádnému významu mj. přispívá fakt, že se 

v něm v nejširší míře uplatňují základní zásady trestního řízení, kdy vzhledem 

k tématu práce nás bude nejvíce zajímat zásada veřejnosti.189   

Veřejností se rozumí předem blíže neurčený a nepředvídatelný okruh 

osob rozdílných od těch procesních subjektů, kterým trestní řád nebo jiný zá-

kon ukládá účast v hlavním líčení jako povinnost (př. justiční stráž), nebo také 

od těch, kterým zákon právo účasti v hlavním líčení zaručuje a spojuje s ní ur-

čitá procesní oprávnění190. Pojem veřejnost se vztahuje především na soudní 

řízení, neboť veřejnost jednání je znakem odlišujícím řízení před orgánem 

moci soudní od řízení před ostatními orgány veřejné moci, především před 

 
189 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 

568. 

190 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 13 - 14.  
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orgánem moci výkonné191. Podle Ústavního soudu192 se jedná o všeobecný po-

žadavek na transparentnost soudní moci, kdy může být soudnímu projedná-

vání věci přítomna i osoba na daném případu bezprostředně nezaintereso-

vaná. „Princip veřejnosti je tak třeba chápat jako východisko pro uplatňování 

dalších ústavně zaručených základních práv, na prvním místě práva na svobodu 

projevu v souvislosti s kritikou konkrétního fungování soudní moci“ 193. 

Mezinárodní požadavek veřejnosti jednání před soudem je zakotven 

v čl. 96 Ústavy ČR a čl. 38 odst. 2 LZPS. Pro trestní řízení je zásada provedena 

v § 2 odst. 10 TrŘ. Zásada veřejnosti plní primárně dvojí funkci: umožňuje ve-

řejnosti kontrolovat výkon trestní spravedlnosti a poskytuje důležitou záruku 

obviněnému, že výkon spravedlnosti v jeho případě bude probíhat řádně. Sou-

časně může být i významným nástrojem obecné prevence kriminality.194 Aby 

se co nejúčinněji projevilo výchovné působení řízení, má být veřejnosti dána 

v co nejširší míře příležitost sledovat projednávání věci soudem195. Neveřej-

nému režimu se tak poddá jen ta část jednání, u níž je to nezbytně nutné, neboť 

neveřejnost jednání je výjimkou, a tak je potřeba v pochybnosti rozhodovat ve 

prospěch veřejnosti jednání196. Neveřejností jednání se rozumí nepřístupnost 

soudního jednání pro občany, nikoli pro osoby přímo zúčastněné na trestním 

řízení197. 

Proti zájmu na veřejnosti řízení v konkrétním případě mohou stát zájmy 

chráněné v článcích 10, 36 a 40 odst. 2 LZPS a jim odpovídající články v EÚLP. 

Vyloučení některé formy veřejnosti soudního jednání přitom musí být vždy 

propojeno s legitimním cílem, v opačném případě se jedná o svévoli, která se 

 
191 POSPÍŠIL, Ivo; LANGÁŠEK, Tomáš; ŠIMÍČEK, Vojtěch; WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina 

základních práv a sobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 787.      

192 Nález ÚS ČR, sp. zn. II. ÚS 2672/07 – 1.   

193 Ibid., bod 15. 

194 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 17. 

195 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 14. 

196 POSPÍŠIL, Ivo; LANGÁŠEK, Tomáš; ŠIMÍČEK, Vojtěch; WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina 

základních práv a sobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 793.      

197 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 

166.  
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zcela míjí s cílem principu veřejnosti soudního řízení (srov. nález ÚS ČR, II. ÚS 

2672/07 – 1, bod 13).  

Veřejnost hlavního líčení tak lze omezit či vyloučit v určitých případech 

buď z důvodů osobních, např. ochrana svědka (viz. 55 odst. 2 ve spojení se 

zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvis-

losti s trestním řízením), kdy bude veřejnost zpravidla vyloučena nejméně pro 

určitou část hlavního líčení198, anebo z důvodů předmětných, typicky ochrana 

utajovaných informací (viz 3. 2). Důvodem pro vyloučení veřejnosti tedy ne-

může být např. okolnost, že mají být probírány skutečnosti, o nichž je nutno 

zachovávat mlčenlivost199. O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení 

stran usnesením, které veřejně vyhlásí200.  

Dle mezinárodních dokumentů je možné vyloučit i z důvodu soukromého 

zájmu účastníků řízení, což není v naší vnitrostátní úpravě výslovně zakot-

veno. Porušení zásady veřejnosti je podstatnou a závažnou vadou řízení, která 

by byla důvodem pro zrušení rozhodnutí v opravném řízení dle § 258 odst. 1 

písm. a) TrŘ201. 

Soudní řízení se sice konají veřejně, ale nikoli pro veřejnost202. Není tedy 

možné princip veřejnosti soudního řízení vyložit jen jako oprávnění veřej-

nosti, která není konkrétním soudním řízením bezprostředně dotčena. To je 

dáno tím, že § 6 odst. 3 ZSS nijak neomezuje adresáty, a proto je k výkonu díl-

čích práv v souvislosti s principem veřejnosti soudního řízení nutno přistupo-

vat v souladu se zásadou dovolenosti toho jednání, které není zákonem vý-

slovně zakázáno dle čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR (srov. nález ÚS ČR II. ÚS 2672/07 – 

1, bod 17).  

 

 
198 Zákon v § 183a odst. 4 TrŘ výslovně ukládá soudci, aby dbal na ochranu svědků a osob 

jim blízkých a učinil pro to všechna potřebná opatření. 

199 HERCZEG, Jiří. Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu. Trestněprávní revue. 

2014, č. 1 a 2, s. 1. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 2. 

2019].        

200 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 

51.   

201 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 

168. 

202 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 29. 
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Záznamy a přenosy ze soudních síní  

„S ohledem na podstatu a význam zásady veřejnosti soudního řízení se nelze při 

jeho aplikaci omezit pouze na umožnění přístupu veřejnosti do soudní síně 

v době jednání. Tato forma je nepochybně původní a základní, avšak stejně jako 

jiné oblasti života a nauky i právní řád prošel vývojem, který nutně musel reflek-

tovat nové možnosti mezilidských vztahů, vytvářených zejména rozvíjejícími se 

službami a technickým pokrokem“203. Na § 6 odst. 3 ZSS je nutné se dívat z to-

hoto úhlu.  

Na druhou stranu princip veřejnosti hlavního líčení a veřejného zasedání 
automaticky nezakládá oprávnění či povinnost přímého televizního nebo roz-
hlasového, resp. internetového přenosu. Je nutné důsledně odlišovat veřejné 
sdělování informací a oprávnění tyto informace veřejně šířit.204 Televizní 
zpravodajství o soudním řízení zpravidla znamená závažnější zásahy do jiných 
ústavně zaručených práv a tato skutečnost ospravedlňuje silnější restrikce 
pro takový druh zpravodajství, než jaké by byly přípustné v případě tisku205.    

Podle § 6 odst. 3 ZSS lze uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy 

a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání jen s předchozím 

souhlasem soudce. Případné povolení je tak v diskreční pravomoci soudu, 

který ve své úvaze, zda takový přenos povolí či nikoli, není nijak limitován; 

nesmí se však dopustit svévole. Toto rozhodnutí nemá charakter opatření při 

řízení hlavního líčení a není tedy možno domáhat se změny takového rozhod-

nutí postupem dle § 203 odst. 3 TrŘ.206 Musí být vždy prokazatelné, že souhlas 

byl dán a že se tak stalo před tím, než k přenosu či záznamu došlo207. K poří-

zení zvukových záznamů je třeba pouze vědomí soudce. V případě, že by způ-

sob jejich prováděné mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může být 

jejich pořizování zakázáno. Limit obrazového a zvukového přenosu či zá-

znamu tak musí podle konkrétních okolností stanovit soudce (srov. nález ÚS 

 
203 Nález ÚS ČR, sp. zn. II. ÚS 2672/07 – 1, bod. 12.  

204 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. II. díl (§ 180 až 471). 1. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 155.  

205 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 31. 

206 Ibid., s. 27. 

207 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 

53.   
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ČR II. ÚS 2672/07 – 1, bod 13). Rozhodovací pravomoc předsedy senátu je te-

ritoriálně omezena na jednací síň a časově na dobu jednání. Mimo jednací síň 

v budově soudu může být regulována organizačními opatřeními, která určí 

předseda soudu, např. může záznamy či přenosy zcela zakázat anebo vymezit 

prostory speciálně určené pro tento účel.208  

Navíc je dle § 8b odst. 3 TrŘ zakázáno zveřejňovat obrazové snímky, ob-

razové a zvukové záznamy nebo jiné informace o průběhu hlavního líčení 

nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného 

podle § 8b odst. 2 TrŘ. Adresátem této povinnosti je každý a všechny okolnosti 

jsou naprosto irelevantní209.  

➢ Problematika souvislostí 

Ustanovení § 8b odst. 3 TrŘ je prakticky ekvivalentem věty druhé § 8a 

odst. 1 TrŘ s tím rozdílem, že zde je chráněna totožnost pouze osoby 

poškozené ve smyslu § 8b odst. 2 TrŘ. Podle názoru autorky toto ka-

zuistické ustanovení nepatří do trestního řádu jako spíše do ZSS. To 

podporuje i myšlenka, že stejný kategorický zákaz je již prakticky vy-

sloven v § 8b odst. 2 TrŘ. Analyzované ustanovení více méně jen do-

kládá demonstrativní výčet forem informací z hlavního líčení nebo ve-

řejného zasedání. Zatímco obecně je úprava poskytování informací o 

trestním řízení (§ 8a až 8d TrŘ) velmi obecná a místy až vágní, zde se 

zákonodárce zbůhdarma rozhodl být velmi konkrétní.  

➢ Problematika praxe 

Zatímco osoby, které se dle § 8b odst. 1 TrŘ dozvěděly informace 

umožňující zjištění totožnosti poškozeného, jsou poučeny o tom, že je 

nesmí dále nikde šířit; osobám, které se tu samou informaci dozvěděly 

v průběhu hlavního líčení, se stejného poučení ze strany zákona expli-

citně dostát nemusí. Tohoto by se jim mělo dostat v rámci poučovací 

povinnosti ze strany soudu, k čemuž ale podle autorky v praxi nedo-

chází. Tedy osoby, které se danou informaci dozví v rámci příprav-

ného řízení, jsou zvýhodněny, neboť tyto být poučeny musí, a pokud 

se tak nestane, nejsou za další poskytování odpovědné. Naproti tomu 

 
208 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 28. 

209 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 75. 
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osoby, které se stejnou informaci dozví v průběhu hlavního líčení, po-

učeny být nemusí, a tedy jsou odpovědny vždy, když takovou infor-

maci zveřejní. Autorka by chtěla navrhnout jednoduché řešení, které 

by pomohlo tuto situaci vyřešit. Poučení o tom, že se tato informace 

nesmí v žádné formě zveřejnit, by bylo včleněno v pokynech pro 

osoby vstupující do jednací síně podle přílohy č. 12 Instrukce Minis-

terstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001.  

Veřejné vyhlášení rozsudku 

Povinnost veřejně vyhlásit rozsudek je stanovena v čl. 96 odst. 2 Ústavy ČR 

a v § 6 odst. 2 ZZS. Jako ústavní imperativ musí být bezpodmínečné. „Z hlediska 

materiálního chápání právního státu se jedná o základní stavební kámen demo-

kratické justice, jenž má zabránit utajené neboli tzv. kabinetní justici“210. Veš-

keré osoby přítomné v jednací síni musí být předem poučeny, že dále nesmí 

šířit informace, které se při vyhlášení rozsudku v jednací místnosti dozví211.  

➢ Problematika praxe 

Prakticky stejný případ a potenciálně stejné možné řešení jako u pře-

dešlé rozebírané tématiky zveřejňování informací ve smyslu § 8b 

odst. 3 TrŘ.  

Veřejnost vyhlašování rozsudku je tak něco kvalitativně jiného než další ve-

řejné šíření informace v rozsudku obsažené. Podle NSS212 tedy „nelze fakticky 

dovozovat, že by tyto rozsudky měly současně sloužit třeba jako prostředky ke 

skandalizaci či dehonestace dotčených osob“.  

4.4 Obsah poskytovaných informací  

Při poskytování informací o probíhajícím trestním řízení je vždy třeba bedlivě 

odlišovat, o jaké informace se jedná a k čemu, nebo ke komu se vztahují. Z toho 

následně vyplývají nejrůznější omezení zakotvená především v trestním řádu, 

 
210 Nález ÚS ČR, sp. zn. I. ÚS 3046/14 – 2, bod 34.  

211 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. II. díl (§ 180 až 471). 1. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 159. 

212 Rozsudek NSS ČR, č. j. 2 As 21/2001 – 173, bod 41.  
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ale i jiných právních předpisech, např. ZSM, ZoOOÚ, zákon o ochraně utajova-

ných informací apod. Naprosto speciální kategorií jsou informace o právnic-

kých osobách, které, jak již bylo pojednáno dříve, nespadají pod osobní údaje. 

4.4.1 Ochrana osobních informací z probíhajícího trestního řízení  

V případě poskytování informací o osobách účastnících se probíhajícího trest-

ního řízení je nutné si dávat pozor na dva faktory. Prvním z nich je postavení 

dané osoby, kdy se jedná především o osobu, proti níž se řízení vede, svědek, 

poškozený, oběť trestného činu apod. Kdy jistě nastává kvalitativně odlišná 

situace u osobních až intimních údajů týkajících se osoby poškozené (např. tý-

rané dítě či znásilněná žena) a naopak pravomocně odsouzeného pachatele 

trestného činu (srov. rozsudek NSS 2 As 21/2011 – 166, bod 41). Podle ÚS213 

je „dosahování účelu trestního řízení v demokratickém ústavním řádu pravi-

delně spjato s řadou nezbytných zásahů do osobnostních práv jiných subjektů 

než těch, proti nimž se řízení vede“. Druhým faktorem je věk určité osoby, kdy 

rozlišujeme osoby nezletilé a zletilé. K osobám mladším osmnácti let je třeba 

přistupovat s ještě větším ohledem než u dospělých a šetřit jejich osobnost. 

Jak již autorka poznamenala v úvodu práce, z hlediska rozsahu není možné se 

kategorii více věnovat, a tak by jen odkázala na kapitolu, kde se lze dozvědět 

alespoň obecné a výchozí informace k této věkové skupině (viz 3. 1. 1).   

Postavení osoby v probíhajícím trestním řízení  

Osoba poškozeného  

Podle § 43 TrŘ je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na je-

hož úkor se pachatel trestným činem obohatil.  

Podle § 8b odst. 2 TrŘ nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spá-

chaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující 

zjištění totožnosti poškozeného, vůči němuž byl spáchán některý ze zde taxa-

tivně vyjmenovaných trestných činů. Podle doktora Závodského214 vymezení 

 
213 Nález ÚS ČR, sp. zn. IV. ÚS 799/15 – 1, bod 30.  

214 ZÁVODSKÝ, Ondřej. Devatero připomínek k tzv. náhubkovému zákonu. Trestněprávní re-

vue [online]. 2009, č. 7, s. 209 [vid. 22. 10. 2018]. ISSN 1213-5313. In: Beck-online [online 

právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019]. 
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skutků nebere v potaz možnosti překvalifikování trestného činu při zachování 

stejného popisu skutku, např. u loupeže podle § 234 TrZ, která ochrany požívá, 

a krádeže podle § 247 TrZ, která již nepožívá dané ochrany. Adresátem této 

povinnosti je každý bez ohledu na to, jakým způsobem se dostal k dané infor-

maci; důvod, způsob, legálnost, okolnosti či prostředí získání takové infor-

mace či právní osobnost adresáta jsou zcela irelevantní215.  

Výklad § 8b odst. 2 TrŘ může být chápán ve dvou zcela odlišných rovi-

nách. Zaprvé striktně jazykovým výkladem, kdy ochrana poškozeného není 

vázána na skutečnost, zda bude konkrétní pachatel uznán vinným z TČ, ale zda 

TČ byl na někom spáchán, a to např. i ve stadiu pokusu. Zadruhé teleologickým 

výkladem, kdy cílem je předejít viktimizaci, a to nejen v případech, kdy není 

rozhodnuto z důvodu, že se nepodařilo dohledat pachatele TČ. U striktně jazy-

kového výkladu by mu byla znemožněna realizace jeho procesních práv, jako 

straně řízení. ÚOOÚ konstatoval, že toto ustanovení je potřeba vnímat tak, že 

se povinnost ohledně nesdělování informací vztahuje na celou dobu od zahá-

jení trestního řízení až do jeho skončení.216  Profesor Šámal217 k tomu dodává, 

že se týká celého trestního řízení včetně řízení vykonávacího.  

Oběť trestného činu 

Oběť trestného činu je obecně definována v § 2 odst. 2 zákona č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů, jako fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trest-

ným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 

nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Oběť je nezbytné chrá-

nit vzhledem k jejímu věku nebo povaze případu, kdy jsou uváděny detailní 

informace týkající se osoby oběti, její rodiny a soukromí, neboť v případě, že 

dojde k zveřejnění těchto informací, se oběť musí vyrovnávat nejen s následky 

trestného činu, ale i s nepříznivými dopady zvýšeného zájmu veřejnosti o její 

 
215 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 74. 

216 MATYSOVÁ, Monika. Odraz vlivu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod na ochranu osobních údajů v české rozhodovací praxi s ohledem na trestněprávní 

problema-tiku. Jurisprudence. 2012, č. 7-8. ISSN 1802-3843. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018]. 

217 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 157. 
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kauzu, přičemž může dojít k jejímu dalšímu poškozování (srov. Městský soud 

v Praze 8 a 375/2011 – 61). Tím bývá sekundární viktimizace a sociální stig-

matizace nešetrným způsobem medializace případu218. 

V otázce ochrany soukromí oběti ZOTČ odkazuje na trestní řád, kon-

krétně § 8b odst. 2 TrŘ (k ustanovení viz výklad u osoby poškozeného výše). 

Podle docenta Herczega219 si lze jen těžko představit případ snad s výjimkou 

pátrání po pohřešovaných osobách, kdy by zájem společnosti získat informaci, 

která může vést k určení totožnosti oběti, převážil zájem oběti na ochraně je-

jího soukromí. Rozdílem mezi poškozeným a obětí trestného činu je skuteč-

nost, že obětí trestného činu může být pouze fyzická osoba, neboť jen ta je 

schopna pociťovat útrapy, které mohou vést k sekundární viktimizaci. Naopak 

oběť trestného činu může a zpravidla také bude mít i postavení poškozeného 

v trestním řízení.220  

 Samotné ustanovení trestního řádu je krokem k větší ochraně soukromí 

a rodinného života obětí nejen v průběhu trestního řízení, což navrhuje Dopo-

ručení č. 8221. Dalším doporučením je, aby se informace získané od oběti či k ní 

se vztahující dostali ke třetí straně jen za podmínky, že oběť s takovým sděle-

ním výslovně souhlasí, anebo existuje právní požadavek či oprávnění tak uči-

nit, kdy i tehdy se jedná o výjimečné případy, které se řídí jasnými pravidly222. 

Toto je částečně provedeno v § 16 ZOTČ223. Okruh chráněných osob je omezen 

 
218 HERCZEG, Jiří. Poskytování informací o trestním řízení a soukromí poškozeného. Trestní 

právo. 2009, č. 10, s. 4.  

219 Ibid., s. 5.  

220 GŘIVNA, Tomáš; ŠÁMAL, Pavel; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Zákon o obětech trestných činů: 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s.  

221 Doporučení Výboru ministrů Rec(2006)8 ze dne 14. 7. 2006 ohledně pomoci obětem 

trestných činů. Bílý kruh bezpečí [online]. © Bílý kruh bezpečí, z. s. [cit. 19. 2. 2019]. bod 

10.8.  

222 Ibid., body 11.1 a 11.2.   

223 Není zavedena konkrétní a přesná norma, která by zaváděla nutnost získání souhlasu 

oběti trestného činu.  

 



ROZBOR SOUČASNÉ ČESKÉ KONCEPCE A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ 

86 

poměrně úzce, a to z důvodu proporcionality s ústavní zásadou svobody pro-

jevu a práva na informace. Tyto v daných případech převyšuje zájem na 

ochraně vyjmenovaných osob.224       

Pokud stát není schopen zaručit absolutní ochranu svých obyvatel před 

trestnou činností či zajistit ve všech případech nápravu újmy způsobené trest-

ným činem, měl by podle docenta Herczega225 alespoň vyloučit další prohlu-

bování této újmy pomocí maximálně šetrného zacházení s oběťmi. 

4.4.2 Ochrana věcných informací z probíhajícího trestního řízení  

Věcné informace, jak již název napovídá, se nevztahují k osobám účastnícím se 

trestního řízení, ale k trestnímu řízení jako takovému. Poskytnutím takových 

informací tak nemůže docházet k poškozování fyzických osob v trestním ří-

zení, ale k poškozování řízení jako takového. V nejhorším případě může dojít 

k zmaření účelu řízení, anebo ztrátě důvěry v justici. V trestním řízení se mo-

hou také objevit specifické informace, které by dokonce mohli ohrozit bezpeč-

nost státu, nazýváme je tzv. utajované informace dle zvláštního zákona. Vzhle-

dem k tomu, že informace o právnických osobách nejsou chráněny jako osobní 

údaje, jak již autorka dříve vysvětlila, budou i tyto zařazeny to této části práce.  

Právnické osoby  

Podle § 1 ZoOOÚ je ochrana poskytována fyzickým, nikoli právnickým osobám 

(srov. rozsudek NSS 6 a 83/2001 – 39). Dle názoru NSS226 je „totiž identita 

právnických osob veřejná a z povahy věci u nich existence osobních údajů nepři-

chází v úvahu“. Podle docenta Repíka227 se ochrana informací o probíhajícím 

trestním řízení vztahuje stejně na fyzické i právnické osoby. 

 
224 MATYSOVÁ, Monika. Odraz vlivu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod na ochranu osobních údajů v české rozhodovací praxi s ohledem na trestněprávní 

problema-tiku. Jurisprudence. 2012, č. 7-8. ISSN 1802-3843. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018]. 

225 HERCZEG, Jiří. Poskytování informací o trestním řízení a soukromí poškozeného. Trestní 

právo. 2009, č. 10, s.  

226 Rozsudek NSS ČR, č. j. 9 Ans 5/2012 – 29.  

227 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 13 [cit. 22. 10. 2018]. 
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Osoba jednající jménem právnické osoby, její zmocněnec nebo opatrov-

ník, mají podle § 34 odst. TOPOZ v řízení stejná práva a povinnosti jako ten, 

proti němuž se trestní řízení vede. Tedy i tato osoba právnickou osobu repre-

zentující má mj. právo na ochranu soukromí a rodinného života. Prostřednic-

tvím této ochrany je chráněno také soukromí právnické osoby. I když infor-

mace o právnické osobě nejsou osobními údaji, je důležité je také chránit, a to 

především v souladu s ochranou soukromí, která svědčí právě i právnickým 

osobám. Ekvivalentně se tedy jedná o informace typu název a sídlo právnické 

osoby. 

Od konce roku 2016 se rozšířil výčet skutkových podstat, za které lze 

právnické osoby stíhat (změna § 7 TOPOZ). I přesto se tyto neshodují s druhy 

trestných činů podle § 8b odst. 2 TrŘ, kdy je pak jasné, že tento neslouží 

k ochraně právnických osob. Vzhledem k odlišnému charakteru nejsou dány 

důvody pro stejně přísnou ochranu jako u fyzické osoby, neboť právnická 

osoba nemá osobnost ani psychiku228.  

➢ Problematika souvislostí  

Podle § 15 odst. 1 písm. h) TOPOZ je druhem trestu pro právnickou 

osobu uveřejnění rozsudku, z logiky věci rozsudku pravomocného. 

Takový rozsudek pochopitelně, neboť se jedná o trest, obsahuje infor-

mace o právnické osobě. Případný únik informací o právnické osobě 

z probíhajícího trestního řízení je pro ni prakticky předčasným tres-

tem, který nebyl legálně udělen pravomocným odsuzujícím rozsud-

kem soudu. Autorka poukazuje na paralelu mezi těmito dvěma sku-

tečnostmi a chtěla by položit otázku, jak vyřešit situaci, kdy informace 

o právnické osobě unikly; je možné či vhodné stále ještě udělit tento 

druh trestu? Co by se stalo, kdyby to byl jediný druh trestu, který při-

padá v úvahu? Právnická osoba by tak byla potrestána ne zcela zákon-

nou cestou, proti čemuž by se nemohla bránit ve srovnání s odsuzují-

cím rozsudkem.  

Právnická osoba nemusí být pouze v postavení osoby, o níž se informace 

šíří, ale může se také ocitnout na druhé straně, kdy informace nezákonně šíří 

ona. Podíváme-li se do výročních zpráv dozorového Úřadu, shledáme, že tento 

 
228 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 156. 
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ročně postihuje několik desítek správních deliktů právnických osob spočívají-

cích v porušení zákonných pravidel pro zpracování osobních údajů229.      

Odposlechy ve smyslu § 8c trestního řádu  

Právo na ochranu zpráv podávaných telefonem, stejně jako na ochranu jiných 

forem TKP, je právem ústavním, které je v souladu s úpravou v čl. 8 EÚLP230. 

Z ustálené judikatury Ústavního soudu231 vyplývá, že „soukromí každého člo-

věka je hodno ochrany nejen ve vztahu k vlastnímu obsahu zpráv podávaných 

telefonem, ale i ve vztahu k údajům o volaných číslech, datu a čase hovoru, době 

jeho trvání“. Tyto údaje jsou nedílnou součástí komunikace uskutečněné pro-

střednictvím telefonu. Neboť je jakýkoliv odposlech TKP zásahem velmi zá-

sadního charakteru a je odůvodnitelný jen ve velmi výjimečných případech, 

má jeho povolení svá přesně daná přísná zákonná kritéria, kdy jejich úprava 

je obsažena v § 88 a 88a TrŘ232. Ústavnost primárního zásahu do soukromí je 

potřeba hodnotit v kolizi s veřejným zájmem na odhalování trestné činnosti, 

nikoli však v kolizi s možným budoucím hypotetickým zveřejněním takto zís-

kaných informací233. Lze totiž důvodně předpokládat nejen komunikaci zá-

jmového charakteru, tj. např. s jinou osobou, která může být v obdobné pozici 

jako osoba první, ale i s osobami, s nimiž je vedena zcela nezávadná či nezá-

jmová komunikace. Její zveřejnění, zvláště když obsahuje soukromé infor-

mace, může vést až ke snížení cti, důstojnosti či vážnosti těchto osob. O to horší 

je situace, že obsah odposlechu je zcela mimo sféru vlivu této osoby, která se 

nemůže nijak bránit.234   

 

 

 
229 NONNEMANN, František. Trestní odpovědnost právnické osoby za neoprávněné naklá-

dání s osobními údaji. Právní rozhledy. 2016, č. 20, s. 697.  

230 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  

231 Nález ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 – 1, bod 32.  

232 K formálním a materiálním podmínkám odposlechů TKP viz např. ÚS ČR II. ÚS 615/06.  

233 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na soukromí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2011. s. 70. 

234 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  
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➢ Problematika uspořádání  

Dané ustanovení je dle názoru autorky velmi kazuistické. A to i přes 

skutečnost, že se vztahuje k velmi závažnému střetu ochrany sou-

kromí a veřejného zájmu na naplnění účelu a cíle trestního řízení. Au-

torka si myslí, že poskytování informací o trestním řízení je téma, 

které by mělo v trestním řádu být upraveno v co největší možné míře 

obecně, přičemž toto ustanovení jde přímo proti této logice. Svým ob-

sahem tak daná úprava více souvisí s problematikou odposlechů 

a TKP než obecným zakotvením poskytování informací. Navrhovala 

by tedy zařazení § 8c TrŘ do oddílu sedmého hlavy čtvrté části první 

– odposlech a záznam telekomunikačního provozu, neb toto ustano-

vení je již tak rozsáhlé a kazuistické, že by drobnou zmínku o omeze-

ních poskytování informací z odposlechů jistě sneslo.    

Novelou zákona č. 52/2009 Sb. byl do trestního řádu přidán § 8c, který se 

týká zveřejnění informací v souvislosti s odposlechy a TKP. V případě, že by 

v nich byly obsaženy informace, které by umožňovaly zjištění totožnosti dané 

osoby a nebyly užity jako důkaz v řízení před soudem, je k jejich zveřejnění 

nutný souhlas dané dotčené osoby. Informace jsou použity jako důkaz, jestliže 

jimi byl proveden důkaz v hlavním líčení, veřejném nebo neveřejném zase-

dání235. Je-li obsah odposlechu zveřejněn právě formou provádění důkazů při 

hlavním líčení, resp. jsou-li obsahy odposlechů následně reprodukovány 

v odůvodnění rozsudku, je jejich další zveřejňování již součástí legitimního in-

formování o daném soudním sporu, resp. daném rozhodnutí236. Za všech okol-

ností musí státní zástupce i soudce zvažovat, zda zveřejnění obsahu odposle-

chů má důkazní význam do té míry či intenzity, aby byl zájem o takový důkaz 

společensky významnější než zájem na ochraně soukromí, resp. šetření práv 

obviněného237.  

 
235 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 162 

236 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na soukromí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2011. s. 74. 

237 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  
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Souhlas může být vzat zpět, ale jen do doby, než je informace zveřejněna. 

Tu lze, pokud byla zveřejněna bez souhlasu, konvalidovat pozdějším souhla-

sem. V případě, že je dotčených osob více a informace o nich nelze od sebe od-

dělit, je nutný souhlas všech těchto osob.238 Toto ustanovení rozšiřuje ochranu 

na další osoby, neboť i přes užití konkrétních informací v trestním řízení je 

zabráněno danou osobu identifikovat. Podle NSS239 je „proporcionalitu třeba 

vážit ve vztahu ke každému subjektu, který se stal předmětem zveřejněných in-

formací z odposlechů či ze záznamů TKP“. Povinnost zde zakotvená platí pro 

každého a ostatní okolnosti nehrají roli240. 

Zveřejnění je limitováno v obou stádiích. Zaprvé se jedná o informace 

o nařízení a provedení odposlechu apod. A zadruhé o informace těmito pro-

středky získané, a to buď přímo, např. záznam odposlechu, či nepřímo zpro-

středkovaně (úřední záznam o vyhodnocení odposlechu).241      

➢ Problematika souvislostí 

Dané ustanovení uvádí, že nikdo nesmí bez souhlasu dotčené osoby 

zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu 

TKP, pokud zjišťují totožnost a pokud nebyly použity jako důkaz v ří-

zení před soudem. Podle názoru autorky o odposlechu či TKP, který 

byl nařízen či i dokonce proveden a nebyl uveden jako důkaz, dotčená 

osoba vůbec vědět nemůže, či by aspoň neměla. Nejdříve bychom tedy 

danou osobu museli o těchto úkonech informovat a až následně žádat 

její svolení, čímž by se prakticky vytratil jejich význam. Pokud by tedy 

OČTŘ daný odposlech nechtěly využít pro trestní řízení, tedy ho užít 

jako důkaz před soudem, neexistuje jiný důvod, proč by ho měly zve-

řejňovat vůbec. Otázka ostatních osob, které by nařízení odposlechů 

či jejich provedení mohly zveřejnit, by se pak ubírala více méně do ob-

lasti ochrany osobnostních práv. Takové osoby mohou dané infor-

 
238 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 77 – 78.  

239 Rozsudek NSS ČR, č. j. 2 As 304/2017 – 42, bod 38.  

240 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 77. 

241 Ibid., s. 78.  
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mace zveřejňovat pouze za účelem senzace, kdy toto ale není legitim-

ním důvodem. Tak stejně tomu bude i u informací o sledovaných oso-

bách.  

Dle soudcovské unie ČR a ČAK legálnost odposlechu nic nemění na jeho 

diskrétnosti. Policie může informace získané odposlechem užít jen pro svoji 

operativní potřebu, kdy potencionální zveřejnění informace takto získané by 

formálně bylo možné jen s poukazem na § 8a TrŘ. Podle názoru představitelů 

těchto komor však informace o obsahu odposlechu nelze zveřejňovat ani 

v tomto režimu.242 

Bylo-li účelem novely ochránit soukromí odposlouchávaného, je otázkou, 

proč rovněž nezakazuje zveřejňování odposlechů či dalších v zákoně vymeze-

ných informací učiněných v rozporu s citovanými ustanoveními trestního řádu 

či na základě jiného předpisu. Podle doktora Závodského243 za to může ne-

šťastné umístění ustanovení systematice trestného řádu. S tímto autorka sou-

hlasí.  

Podle docenta Vantucha244 je zveřejňování odposlechů o telefonátech i ji-

ných formách TKP obviněných v tisku, rozhlasu, v televizi a na internetových 

serverech v průběhu trestního řízení specifickou formou úniku informací 

z trestního spisu, která je v rozporu se zákonem, pokud je neposkytne policejní 

orgán, státní zástupce nebo soud v souladu s § 8a TrŘ. 

4.5 Sankcionování úniku informací z probíhajícího trestního 

řízení 

Již bylo řečeno, že jedním ze způsobů, jak se informace o probíhajícím trestním 

řízení mohou dostat do hromadných sdělovacích prostředků, potažmo k ve-

řejnosti, je jejich nelegální únik (více viz 4. 2. 4). V případě, že se podaří vypát-

rat osobu, která toto způsobila, je možné ji činit odpovědnou hned v několika 

 
242 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  

243 ZÁVODSKÝ, Ondřej. Devatero připomínek k tzv. náhubkovému zákonu. Trestněprávní re-

vue [online]. 2009, č. 7, s. 209 [vid. 22. 10. 2018]. ISSN 1213-5313. In: Beck-online [online 

právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019].  

244 VANTUCH, Pavel. Zveřejňování odposlechů v médiích. Právní rádce [online]. © 1996-

2019 Economia, a. s., publikováno 28. 5. 2008.  
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rovinách, a to v rovině trestní, správní, též disciplinární, a rovině občanské. 

Rovina soukromoprávní je vzhledem k tématu práce irelevantnívi, a tak se au-

torka dále bude zabývat pouze prvními dvěma.   

4.5.1 Disciplinární rovina  

S výkonem povolání dotýkajících se probíhajícího trestního řízení bývá spo-

jena vysoká odpovědnost a výsledky činnosti těchto profesí mají závažný spo-

lečenský dopad. Činnost daných jednotlivců se řídí zvláštními zákony a někdy 

i stavovskými předpisy, např. u advokátů či notářů. Trestní řád neobsahuje 

výslovně povinnost OČTŘ a dalších údaje z probíhajícího trestního řízení ne-

poskytovat, povinnost mlčenlivosti o těchto údajích a posléze ani sankce za 

porušení této povinnosti. To je určeno zvláštními předpisy. Podle docenta Re-

píka245 je povinnost mlčenlivosti obecně stanovená v příslušných statusových 

zákonech příliš obecná a její porušení má za následek jen disciplinární sankce.  

Kárná opatření jsou tak ukládána za kárná provinění, mezi které porušení 
mlčenlivosti beze sporu patří. Opatření mohou být od čistě osobního charak-

teru, např. důtka, napomenutí, přes majetkový, obvykle pokuta, až po téměř 
řekněme likvidační, kdy se může jednat například o vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátů, znalců nebo mj. zbavení funkce soudce. Je vhodné tato opatření uklá-
dat za skutky, které jsou spojeny s výkony povolání. V neposlední řadě je také 
nutné mít na paměti zásadu ne bis in idem.  

Jak vidno výše, nejen OČTŘ jsou při porušení povinností disciplinárně od-

povědné, kdy v závažné míře ale není vyloučen ani trestný čin podle § 180 TrZ 

(viz 4. 5. 3)246.            

4.5.2 Správní rovina  

Jisté skutky mohou být za určitých podmínek posouzeny jako přestupky, za-

tímco za jiných již mohou naplňovat požadavky na skutkové podstaty trest-

ných činů. Toto v prvé řadě souvisí se shodou v předmětu ochrany, resp. ob-

jektu předmětných deliktů, zde správné fungování veřejné správy, a současně 

 
245 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 13 [cit. 22. 10. 2018]. 

246 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 70. 
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zpravidla s rozdíly v míře jejich společenské škodlivosti. Přestupky od trest-

ných činů tedy rozlišujeme na základě míry společenské škodlivosti, resp. na-

zíráním na ni.247    

Podle doktora Potěšila248 je účelem správního trestání v prvé řadě zajiš-

tění bezproblémového a bezporuchového výkonu veřejné správy. „Správní 

trestání slouží veřejné správě k tomu, aby lépe a účinněji mohla vykonávat 

správu veřejných záležitostí, potažmo aby tento výkon nebyl narušen či ohro-

žen“249. Trestní řád upravuje otázky, které jsou součástí správného fungování 

veřejné správy. I když v ustanoveních o poskytování informací o trestním ří-

zení zakotvuje povinnosti, neupravuje již postup v případě jejich porušení pří-

padně druh či výši potenciálního sankcionování. Pokud se jedná o osobní in-

formace dotýkající se trestního řízení, pak je toto zakotveno v ZoOOÚ.   

Ustanovení § 44a a 45a byly do ZoOOÚ vloženy novelou č. 52/2009 Sb. 

ZoOOÚ sankcionuje samotné zveřejnění bez ohledu na možné další okolnosti, 

zejm. na způsobení možné újmy, popř. míru této újmy250. Důležitým odlišují-

cím znakem je především frekvence narušování soukromí. ZoOOÚ totiž vyža-

duje, aby k onomu porušení soukromí docházelo často a opakovaně (viz ter-

míny zveřejňování, uchovávání, šíření apod.).251 Přestupku dle § 44a odst. 1 či 

dle § 45a odst. 1 ZoOOÚ se dopustí třetí osoba, pokud poruší ustanovení § 8b 

odst. 1 TrŘ252. Pod jiný právní předpis dle ZoOOÚ totiž lze zařadit i trestní řád 

(srov. Městský soud v Praze 8 a 375/2011 – 68). Zpřístupnění informace neo-

mezenému počtu osob je pojmovým znakem deliktu (srov. NSS 2 As 304/2017 

– 49, bod 46). 

 
247 KALVODOVÁ, Věra; FRYŠTÁK, Marek; PROVAZNÍK, Jan. Trestní právo /stále/ v pohybu: po-

cta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 313 – 314.  

248 POTĚŠIL, Lukáš. Judikatura a správní trestání. In Dny práva – 2012 – Days of Law [online]. 

Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1 -11 [cit. 23. 2. 2019]. 

249 Ibid., s. 2.  

250 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na soukromí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2011. s. 65.  

251 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus 

svoboda projevu médií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. s. 

52.  

252 DRAŠTÍK, Antonín; FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 74.  
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Podle názoru docenta Šimíčka253 §§ 44a a 45a ZoOOÚ zakotvují poměrně 

vysoké pokuty za zveřejnění osobních údajů, s čímž se autorka plně ztotož-

ňuje. Zarážející jí také připadá, že fyzické osobě hrozí stejná výše pokuty jako 

osobě právnické či fyzické podnikající. Při úvaze o výši pokuty může mít vliv 

opakovanost zveřejnění, a to třeba i dílčí (srov. NSS 2 As 304/2017 – 49, bod 

43). Že pokuta čili správní trest se má užít až tam, kde není možné využít 

sankcí právo-obnovující povahy, připomíná profesor Průcha254. 

Správní ochrana před zveřejňováním osobních údajů představuje určitou 

doplňkovou ochranu k ochraně osobnosti dle občanského zákoníku. V součas-

nosti však správní ochrana není často využívána, byť by v některých přípa-

dech mohl sám Úřad255 vyvinout větší aktivitu vedoucí k ochraně soukromí 

a cti. Na druhé straně musí být vždy velmi pečlivě vážena ochrana projevu mé-

dií, kterým není v ZoOOÚ přiznána žádná privilegovaná role.256 Tedy při po-

stihu za přestupek dle § 45a odst. 1 a 3 musí správní orgán posoudit, zda ve-

řejný zájem na zveřejnění údajů nepřevážil nad právem na ochranu soukromí 

dotčených osob ve smyslu § 8d TrŘ (srov. NSS 2 As 304/2017 – 48, bod 41). 

4.5.3 Trestněprávní rovina  

Dle principu ultima ratio se prostředky trestního práva užívají jen tehdy, po-

kud užití jiných prostředků právního řádu nepřichází v úvahu, neboť již byly 

vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné. Nejdříve je nutné využít 

dostupných prostředků jiných právních odvětví a až následně prostředky 

trestního práva, jinak by došlo k rozporu subsidiarity trestní represe, která 

vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě, tedy jen 

v případě, kde jiné právní prostředky selhávají nebo jsou neefektivní.257 Podle 

 
253 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na soukromí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2011. s. 64. 

254 KALVODOVÁ, Věra; FRYŠTÁK, Marek; PROVAZNÍK, Jan. Trestní právo /stále/ v pohybu: po-

cta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 319. 

255 Úřad pro ochranu osobních údajů (The office for personal data protection), pozn. autorky  

256 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus 

svoboda projevu médií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. s. 

54. 

257 srov. nález ÚS ČR, sp. zn. I. ÚS 3113/13 – 1, bod 17.  
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NS258 má význam především celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základ-

ních celospolečenských hodnot. Toto pojetí v obecné poloze řeší vztah hierar-

chie odpovědností (civilní, disciplinární, správní a trestní), včetně vztahu 

k správním deliktům (tzv. správnímu trestání). Klíčová je míra zásahu do chrá-

něných zájmů. Za rozhodující kritérium je nutno považovat povahu a závaž-

nost trestného činu, jeho společenskou škodlivost a otázku újmy, která daným 

skutkem byla dotčeným osobám způsobena. Obecně platné hranice dle magis-

tra Nonnemanna259 určit nelze. 

V případě nezákonného uvolnění informací o probíhajícím trestním ří-
zení připadá v úvahu naplnění skutkových podstat hned několika trestných 
činů, mezi některými z nich platí vztahy subsidiarity a speciality (př. § 330 TrZ 
je subsidiární k 329 TrZ). Výčtem jde neoprávněné nakládání s osobními údaji 
(§ 180 TrZ), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZ), maření úkolu 
úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TrZ) a různé formy úplatkářství (§ 331 až 
334 TrZ). Postihy mohou být různé, a to od trestu odnětí svobody, v případě 
kvalifikovaných skutkových podstat až 12 let, přes peněžitý trest u prostých 
osob po propadnutí majetku či zákaz činnosti u úředních osob260. Především 

trestem zákazu činnosti je tak vyjádřena potřeba zákonodárce odstavit od vý-
konu veřejné moci člověka, který si řádně neplní své povinnosti a mohl by 
představovat hrozbu pro řádné fungování systému.  

 
Podle docenta Repíka261 by měly hrát prvořadou úlohu deontologické normy 

chování všech zúčastněných, včetně novinářů, neboť právní řád nemůže vyře-

šit vše. Navíc při dnešní bezohledné honbě některých sdělovacích prostředků 

za senzacemi může pověst člověka, který je stále právně považován za nevin-

ného (někdy nevinný skutečně je), často přijít zkrátka. 

  

 
258 Stanovisko trestního kolegia NS ČR, sp. zn. Tpjn 301/2012 

259 NONNEMANN, František. Trestní odpovědnost právnické osoby za neoprávněné naklá-

dání s osobními údaji. Právní rozhledy. 2016, č. 20, s. 697. In: Beck-online [online právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 2. 2019]. 

260 Úřední osoba je blíže definována v § 127 trestního zákoníku.  

261 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 14 [cit. 22. 10. 2018]. 
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5 Komparatistické úvahy se zahraničními 

právními úpravami 

Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení upravují zahraniční 

úpravy různorodě, i když s víceméně podobnými hlavními rysy. Ze závěrů262 

poslanecké komise k únikům z trestních spisů vyplývá, že v zahraničí existují 

daleko přísnější parametry pro zveřejnění informací z trestního řízení. Přís-

něji se také staví země Rady Evropy k trestání hříšníků, kteří nezákonné úniky 

informací umožňují, což ostatně potvrdil ESLP v případu Bédat proti Švýcar-

sku. Prolomení utajení trestního vyšetřování a zveřejnění tajné informace 

z policejního šetření je trestáno ve všech zemích Rady Evropy, kdy kromě Es-

tonska, Ruska a České republiky hrozí za tento čin trestněprávní postih (viz 

blíže např. Francie 5. 5) U nás a v ostatních jmenovaných zemích podléhá čin 

pouze administrativní sankci.  

Autorka v této části práci uvede konkrétní rozdíly v zahraničních práv-

ních řádech Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Francie a Anglie. Zaměří 
se především na obecnou úpravu poskytování informací, dále na případnou 
povinnost mlčenlivosti a sankce za její porušení. Danou úpravu zhodnotí a pří-
padně využije pro své úvahy de lege ferenda.       

5.1 Slovensko 

Limity poskytování informací o trestním řízení zakotvuje § 6 trestného pori-

adku. Slovenské OČTŘ informují veřejnost skrze oznamovací prostředky 

stejně jako ty české, přičemž musí dbát na ochranu utajovaných skutečností, 

obchodního, bankovního, daňového, poštovního a telekomunikačního tajem-

ství; také musí ctít zásadu presumpce neviny. Vidíme, že výčet skutečností, na 

které slovenské OČTŘ musí dbát je mnohem širší než v případě § 8a odst. 1 

TrŘ. Přičemž slovenským trestním řádem výslovně zakotvené skutečnosti 

 
262 Sněmovní dokument 6740, Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 

k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvilosti s možným neoprávně-

ným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a 

zda takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci 

demokratického právního státu ze dne 11. 9. 2017 
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není možné srovnávat s českým příkazem nezveřejnit údaje, které přímo ne-

souvisejí s trestnou činností, neboť např. informace podléhající daňovému ta-

jemství s trestnou činností jistě souvisí, jinak by je OČTŘ nevyžadovaly. 

Zvláště zajímavá je otázka obchodního tajemství, na které český trestní řád 

explicitně nemyslí a neposkytuje mu tak žádnou zvláštní ochranu; není pro něj 

ani možné vyloučit veřejnost v řízení před soudem.  

Slovenský zákon č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám, 

neobsahuje žádné omezení poskytování informací z probíhajících trestních ří-

zení (srov. § 11 odst. 4 písm. a) ZoSPI). Nicméně podle § 11 odst. 1 písm. d) 

zmíněného zákona povinná osoba omezí zpřístupnění informací či je vůbec 

neposkytne, pokud se týkají OČTŘ kromě těch informací, které se zpřístupňují 

podle zvláštního předpisu, např. dle § 82a odst. 5 zákona č. 757/2004 Z. z., o 

súdoch, lze poskytnout nepravomocná rozhodnutí. Když přihlédneme k judi-

katuře NSS k českému ustanovení o poskytování informací z probíhajícího 

trestního řízení na žádost s využitím práva na informace, nemůže chybějící 

právní úprava v tomto smyslu způsobovat větší potíže. 

5.2 Polsko  

V Polsku je zákon o přístupu k veřejným informacím (Ustawa o dostepie do 

informacji publicznej) aplikován též na informace z probíhajícího trestního ří-

zení. Odepřít takovéto informace lze s ohledem na ochranu zájmů účastníků 

trestního řízení nebo ochranu veřejného zájmu. Nelze omezovat přístup k in-

formacím z důvodu ochrany zájmů strany řízení, pokud se řízení týká orgánů 

veřejné moci nebo jiných subjektů plnících veřejné úkoly, a to v rozsahu těchto 

úkolů nebo funkcí.263 Konkrétně tak podle čl. 6 odst. 4 písm. b) polské obdoby 

zákona o svobodném přístupu k informacím veřejné informace podléhají zpří-

stupnění, zejména veřejné údaje včetně postojů veřejných orgánů a činitelů ve 

smyslu ustanovení polského trestního řádu. Polská úprava takto zakotvuje 

větší transparentnost v případě procesů s veřejnými subjekty, čímž podle ná-

zoru autorky podporuje větší důvěru v justici, kdy lze poskytovat informace 

i z probíhajících trestních řízení, které ve společnosti přitahují největší pozor-

nost.  

 
263 srov. rozsudek NSS ČR, č. j. 1 As 44/2010 – 112, bod 47.  
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5.3 Německo 

Německý IFG264 výslovně stanoví, že na přístup k informacím není nárok mimo 

jiné v situaci, kdy by zveřejnění požadovaných informací mělo negativní vliv 

na průběh neskončeného soudního řízení, na právo na spravedlivý proces 

nebo na průběh trestněprávního, přestupkového nebo disciplinárního vyšet-

řování. Pokud zveřejnění nebude mít negativní vliv na průběh trestního řízení, 

pak takováto informace poskytnuta být musí. Německá úprava počítá s tím, že 

je možné poskytnout i informace z probíhajícího trestního řízení, které ale ne-

smí negativně působit na samotný proces. V podstatě nelze poskytnout infor-

mace, které by mařily trestní řízení. Německá úprava tak explicitně stanovuje 

pravidlo, ke kterému se česká společnost musela dostat implicitně přes judi-

katuru NSS. Ač jednoduché určení limitů skýtá v praxi možnost diskrečního 

uvážení, přičemž je chráněn nejvyšší veřejný zájem na účelu a cíli trestního 

řízení.  

V Německu platí absolutní zákaz pořizování obrazových a zvukových zá-

znamů během soudního jednání § 169 odst. 1265 GVG. Základní myšlenkou byla 

ochrana osobnostních práv účastníků řízení a zajištění řádného hledání 

pravdy v procesu. Nástup televize v šedesátých letech přiměl zákonodárce 

k tomu, že zavedením tohoto ustanovení do zákona o soudech a soudcích vý-

slovně omezil veřejnost pouze na tzv. veřejnost v soudní síni. Povoleny jsou 

pouze kresby a fotografie, pokud je v konkrétním případě nezakáže svým na-

řízením v rámci svých oprávnění k zajištění řádného průběhu soudního jed-

nání předseda senátu. Ustanovení platí bez výjimky, a to bez ohledu na pří-

padný souhlas účastníků řízení.266 Německá úprava je tak oproti české přís-

nější, neboť v našich poměrech je možné pořizovat zvukový záznam s vědo-

mím a obrazový záznam a přenos se souhlasem předsedy senátu. Autorka si 

myslí, že vzhledem k zachování presumpce neviny je vhodnější německý pří-

stup.     

 
264 § 3 odst. 1 písm. g) Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (Stand am 7. Au-

gust 2013)  

265 § 169 odst. 1 Gerichtsverfassungsgesetz vom 12. September 1950 (Stand am 12. Juli 

2018) 

266 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. s. 30. 
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Ustanovení § 353d267 německého StGB stanoví zvláštní trestný čin zaká-

zané komunikace o soudních slyšeních. Až jedním rokem odnětí svobody nebo 

pokutou bude potrestán ten, kdo přes zákonný zákaz zveřejní informace ze 

soudního jednání, kde byla veřejnost vyloučena, nebo zpřístupní veřejnosti 

obsah úředního dokumentu o této věci pojednávající. Stejně bude potrestán 

ten, kdo v rozporu s povinností mlčenlivosti neoprávněně odhalí skutečnosti, 

které se dozvěděl z neveřejného soudního jednání nebo z úředního doku-

mentu týkající se dané věci. Poslední skutkovou podstatou je zveřejnění částí 

nebo významných částí obžaloby či jiných úředních dokumentů trestního ří-

zení předtím, než jsou projednávány v rámci veřejného řízení nebo je řízení 

ukončeno. Německo tedy užívá sankcí v trestněprávní rovině, čímž vyjadřuje 

společenskou škodlivost daného jednání.         

5.4 Švýcarsko  

Podle čl. 74268  SStPO mohou státní zastupitelství, soudy a s jejich souhlasem 

také policie informovat veřejnost o probíhajícím trestním řízení, je-li to ne-

zbytné v zákonem stanovených případech. Ty jsou dle SStPO čtyři. Zaprvé se 

jedná o případ, kdy jsou obyvatelé žádáni o spolupráci při objasňování trest-

ných činů nebo při vyšetřování podezřelých. Dále tehdy, kdy je nutné obyva-

telstvo varovat či uklidnit. Třetím důvodem je uvedení na pravou míru ne-

správných sdělení nebo očištění pověsti určité osoby. Posledním případem je 

zvláštní důležitost trestního případu. Bez uvádění jmen může policie veřejnost 

informovat o nehodách a trestných činech zcela dobrovolně bez omezení.  

Švýcarská úprava zakotvuje, že policejní orgán musí mít souhlas státního 
zástupce nebo soudu, aby mohl poskytnout informace. Tento souhlas je oproti 

české úpravě nutný ve všech případech, a ne pouze v situaci, kdy je to takto 
vymezeno. Dále je švýcarská úprava unikátní tím, že vymezuje situace, kdy 
jsou informace poskytovány, a ne jak v českém právním řádě situace, kdy po-
skytnuta být nesmí.    

 
267 § 353d Strafgesetzbuch  

268 Art. 74 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Stand am 1. Januar 

2019) 
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Článek SStPO také upozorňuje, že je při informování stále potřeba dodr-

žovat zásadu presumpce neviny a osobnostních práv dotčených osob. Dle švý-

carského řádu lze zveřejnit totožnost oběti a informace k tomu vedoucí zpra-

vidla jen ve veřejném soudním řízení. Mimo něj takto mohou OČTŘ a sou-

kromé osoby učinit pouze ve dvou zákonem stanovených případech. V prvním 

případě se jedná o nutnou účast obyvatel na vyšetřování zločinů nebo při hle-

dání podezřelých. Druhým je situace, kdy oběť, nebo její pozůstalí s takovým 

zveřejněním souhlasí. Tato úprava je ve shodě s úpravou českou.  

Dle čl. 3269  BGÖ se švýcarská obdoba zákona o svobodném přístupu k in-

formacím nevztahuje na přístup k úředním dokumentům vztahujícím se 

k trestnímu řízení. Ve Švýcarsku tedy není možno prostřednictvím základního 

práva na informace (svoboda projevu) požadovat informace z probíhajícího 

trestního řízení. 

Podle čl. 73270 SStPO jsou OČTŘ a odborníci jimi jmenovaní povinni za-

chovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jim byly svěřeny v průběhu jejich 

úředních povinností. Soukromým žalobcům a dalším účastníkům řízení i jejich 

advokátům může být s odkazem na čl. 292271  SStGB uloženo zachovávat ml-

čenlivost o řízení a o dotčených osobách, pokud to vyžaduje účel řízení nebo 

soukromé zájmy.  

Podle čl. 293272 SStGB je zveřejnění tajného úředního jednání považováno 

za trestný čin. Potrestán bude každý, kdo zveřejní informace ze spisů, jednání 

nebo vyšetřování úřadů, které byly prohlášeny za tajné buď podle zákona, 

nebo zákonným rozhodnutím orgánu. Jednání nebude trestné, pokud zveřej-

nění nestojí v rozporu s žádným naléhavým veřejným nebo soukromým zá-

jmem. 

 
269 Art. 3 Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 

2004 (Stand am 19. August 2014) 

270 Art. 73 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Stand am 1. Januar 

2019) 

271 Art. 292 Schweizerische Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 

2019) 

272 Art. 293 Ibid. 
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5.5 Francie 

Klasické je ustanovení čl. 11273 francouzského Code de procédure pénale, které 
zakotvuje princip tajnosti přípravného řízení, pokud zákon nestanoví jinak. Ve 
druhém odstavci je uložena povinnost mlčenlivosti každému, kdo se příprav-
ného řízení účastní, pod trestní sankcí podle čl. 226-13 a 226-14274 trestního 
kodexu. (participují – soudce, státní zástupce, příslušníci soudní policie, zapi-

sovatel, znalec, advokát, nikoli podezřelý nebo obviněný, poškozený, svědek, 
popř. jiné osoby). Povinností mlčenlivosti není vázán novinář275.  

Zmíněné články code pénal zakotvují trestný čin porušení služebního ta-
jemství. Pokud osoba, která má státem uloženou povinnost informace tajné 
povahy chránit, nebo má tuto povinnost na základě svého povolání, funkce 

nebo dočasné mise, tyto informace zveřejní, bude potrestána odnětím svo-
body na jeden rok a pokutou 15 tisíc euro. Z daného existují výjimky, kdy sám 
zákon ukládá či povoluje zpřístupnění tajné informace. Dle francouzské právní 
úpravy je únik informací z trestního spisu ve fázi přípravného řízení trestným 
činem vždy, pokud osobou, která informace ze spisu poskytne, není obviněný. 

Ten je oprávněn s danými informacemi nakládat podle svého uvážení s výjim-
kou např. utajovaných skutečností dle zvláštního předpisu.276   

Dle článku 11-1277 CPP může prokurátor z vlastního podnětu ale i na žá-
dost vyšetřujícího soudu či účastníků řízení zveřejnit objektivní důkazy z ří-
zení, které nezahrnují informace opodstatňující obvinění proti žalovaným. 
Může tak učinit zejména kvůli zabránění šíření neúplných nebo nepřesných 
informací, či se záměrem k ukončení narušení veřejného pořádku a zajištění 
bezpečnosti lidí a majetku.  

 
273 Article 11 Code de procédure pénale version consolidée au 7 janvier 2019  

274 Article 226-13, 226-14 Code pénal version consolidée au 22 mars 2019  

275 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 12 -13 [cit. 22. 10. 2018]. 

276 Sněmovní dokument 6740, Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 

k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvilosti s možným neoprávně-

ným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a 

zda takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci 

demokratického právního státu ze dne 11. 9. 2017. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. Parlament České republiky [cit. 14. 2. 2019]. s. 10.  

277 Article 11-1 Code de procédure pénale version consolidée au 7 janvier 2019 
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5.6 Anglie  

Značně omezuje informace o probíhajícím řízení anglický contempt of court278, 

spojení common law a psaného práva (zákon z r. 1981).279 Zveřejnění čeho-

koli, co vytváří skutečné riziko, že průběh spravedlnosti v soudním řízení 

může být vážně narušen, je dle anglického práva zločinným pohrdáním soudu. 

Toto platí jen v případě aktivního řízení. 

  

 
278 Contempt of Court Act 1981, Chapter 49, 27th July 1981 

279 REPÍK, Bohumil. K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním 

řízení. Bulletin advokacie [online]. 2005, č. 2, s. 13 [cit. 22. 10. 2018].  
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6 Shrnutí zjištěných poznatků 

a problematických oblastí  

V této části práce autorka shrne nejdůležitější poznatky zjištěné v průběhu 

zpracovávání práce a uvede nejmarkantnější problematické oblasti s kon-

krétně uvedenými problémy a návrhy jejich řešení. Na závěr se autorka pokusí 

nastínit možné znění ustanovení de lege ferenda. 

6.1 Shrnutí zjištěných obecných poznatků  

Probíhající trestní řízení stricto sensu je metaforicky řečeno klubko nití, kdy 

každá má jinou barvu, vede jiným směrem a k jinému člověku, který ji odmo-

tává. Každá z těchto nití představuje jeden určitý zájem či základní právo kon-

krétního člověka či skupiny osob. Shodneme se na tom, že pokud budou tito 

lidé tahat moc prudce a jen svým směrem, stane se z klubka nití jeden velký 

gordický uzel, který nelze rozmotat. Neboť se nacházíme v právním státě, ne-

přichází autoritativní řešení Alexandra Velikého v podobě tasení ostrého meče 

v úvahu. Vše má svůj řád a postup, a tak i u rozmotávání zapeklitých problémů 

v podobě probíhajícího trestního řízení je třeba se těchto držet. Aby ani jedna 

ze stran nebyla poškozena a na závěr se spokojila se svojí volnou nití jako 

ostatní, je nutné spolupracovat a držet se pokynů orgánů proporcionálně roz-

hodujících. Jak vidíme, je trestní řízení křehký proces, kde jakékoli narušení 

může způsobit újmu některému ze zúčastněných zájmů či základních lidských 

práv a svobod.  

Poskytování informací je pro OČTŘ spíše okrajovou záležitostí a nutnou 

povinností než středem zájmu jejich činnosti. Jak autorka v práci ukázala, je na 
ně nastraženo mnoho nástrah v podobě možných narušení či porušení základ-
ních práv a svobod, které jim práci zrovna neusnadňují. OČTŘ tak při každém 
sdělování či zveřejňování informací musí provádět ne zrovna jednoduchý test 
proporcionality, který běžně bývá denním chlebem Ústavního soudu. V pří-
padě, že neuspěje, může spustit lavinu v podobě nejrůznějších řízení na 
ochranu osobnosti či spravedlivého procesu, které v extrémní situaci mohou 
skončit až u Evropského soudu pro lidská práva, i když na počátku stojí jen 
drobná nepozornost či neopatrnost některého pracovníka státního orgánu. 
Vzhledem k veliké odpovědnosti, kterou OČTŘ při provádění této povinnosti 
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mají, bych doporučovala v případě pochybností raději danou informaci nepo-
skytnout vůbec či se držet pouze základních linií, než nenapravitelně zničit re-
putaci osoby či nepřiměřeně natahovat trestní řízení různými opravnými pro-
středky.   

Obsažená základní lidská práva a svobody jsou zakotveny jak na meziná-

rodní, tak na unijní úrovni a následně provedeny naším ústavním pořádkem. 

Jedinou výjimkou je neurčitý pojem veřejného zájmu, který je nutno nalézt 

v procesu rozhodování o určité otázce a nelze jej a priori stanovit.  

V mezinárodním rámci se nejčastěji jedná o EÚLP a MPOPP, který závazně 

zakotvuje deklaratorní ustanovení VDLP z roku 1948. Dále jsou doplněny 

např. Úmluvou č. 108, jedinou mezinárodně závaznou smlouvou v oblasti 

osobních údajů, či ÚPD, která zakotvuje základní práva a svobody s ohledem 

na specifika nezletilých. Neméně důležitá je také judikatura ESLP, zejména pro 

práci významné případy Bédat proti Švýcarsku a Campos Daâmaso proti Por-

tugalsku.  

Závaznou mezinárodní úpravu doplňují nejrůznější Doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy, pravidla, pokyny apod., které jsou sice doporučujícího 

charakteru, nicméně stanovené standardy jsou vesměs díky autoritě, která je 

vydává, členskými státy zaváděny a dodržovány. Unijní úprava v Chartě EU 

prakticky jen zjednodušeně přebírá úpravu mezinárodních závazných smluv. 

Pro zvláštní oblasti je doplněna nařízeními a směrnicemi, kdy vzhledem k za-

měření práce je důležitá tzv. trestněprávní směrnice.    

V domácí úpravě jsou mezinárodně zakotvené zájmy a základní lidská 

práva a svobody ústavněprávně provedeny Ústavou ČR a Listinou základních 

práv a svobod, dále pak na zákonné úrovni nejrůznějšími obecnými a speciál-

ními zákony, kdy se primárně jedná o trestní řád, trestní zákoník, zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o svobodném přístupu k informacím, 

zákon o ochraně osobních údajů atd. To vše doplňuje judikatura nejvyšších 

soudů svými stanovisky, rozhodnutími a rozsudky. 

Hlavní těžiště poskytování informací o probíhajícím trestním řízení leží 

v ustanoveních § 8a až 8d trestního řádu. Ta jsou v oblasti dětí a mladistvých 

doplněna ustanoveními § 52 až 54, popř. § 92 ZSM, která jsou reflexí poža-

davků z mezinárodních smluv, a okrajově OSŘ. Podle § 8a věty první TrŘ jsou 

OČTŘ povinny informovat o své činnosti, což je více méně aktivováno svobo-

dou projevu, spíše její částí, a to právem na informace.  



SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ A PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ 

107 

Právo na informace o probíhajícím trestním řízení je dle § 11 odst. 4 písm. 

a) ZoSPI zapovězeno, nicméně z judikatury NSS vyplývá, že pokud se toto usta-

novení prolne s úpravou v trestním řádu, je nutné pro ústavní konformitu, aby 

i tyto informace byly OČTŘ veřejnosti poskytovány, přičemž OČTŘ musí dbát 

nejen veřejného zájmu na účelu a cíli trestního řízení, a to ve smyslu § 8a TrŘ.  

Další oblastí, na kterou musí dbát je presumpce neviny stíhané osoby, což 

je jedním ze stavebních kamenů spravedlivého procesu, který je jako zásada 

trestního procesu zakotven v § 2 odst. 2 TrŘ, stejně jako další jeho důležitá 

součást, kterou je veřejnost řízení podle § 2 odst. 10 stejného zákona a pro 

hlavní líčení dále upravena v § 6 ZSS. A protože je stát garantem soukromí a ro-

dinného života, musí OČTŘ dbát také tohoto základního práva.  

V probíhajícím trestním řízení jsou osobní informace týkající se fyzických 

osob chráněny také ZoOOÚ a rozhodováním Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Informace o probíhajícím trestním řízení se k veřejnosti ne vždy dosta-

nou legální cestou zveřejnění či sdělení OČTŘ, a tedy od zákonného poskyto-

vání informací musíme odlišovat jejich nelegální úniky.  

Za toto porušení právních norem hrozí vzhledem k veřejnoprávnímu za-

měření práce tři druhy sankcí, kterými jsou disciplinární sankce podle zvlášt-

ních předpisů, např. AZ, ZSZ apod., dále sankce správní podle ustanovení § 44a 

a 45a ZoOOÚ a v poslední rovině ultima ratio také tresty podle trestního záko-

níku, např. skutková podstata v § 180 TrZ. 

Informace, která se má prostřednictvím realizace povinnosti OČTŘ infor-

movat o své činnosti, tak musí projít testem proporcionality, v němž musí být 

brány v úvahy všechny dříve zmíněné zájmy, základní práva a svobody.  

Informace je jakýkoli projev či obsah zachycený v jakékoli podobě na ja-

kémkoli nosiči, který má smysl pro určité účastnící se subjekty konkrétního 

vztahu. Vzhledem k trestnímu řízení autorka rozlišila informace věcné 

a osobní, které se mohou místy prolínat. V případě osobních informací je chrá-

něným zájmem soukromí a rodinný život fyzických osob. Autorka v práci na-

značila, že výraz osobní údaj není úplně vhodný, a to zejména ve vztahu k práv-

nickým osobám, které takto chráněny nejsou, i když se bezesporu o osoby dle 

práva jedná.  

Osobním údajem jsou v základní rovině jména, příjmení a adresa kon-

krétního člověka. Dále jimi může být prakticky cokoli, podle čeho je možné 

konkrétní osobu rozpoznat, dohledat či ztotožnit, aniž by se jednalo o infor-

maci nějak významnou či dokonce pravdivou. Zvláště chráněnou skupinou 
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osob jsou děti a mladiství, ať už se nachází v jakémkoli postavení v probíhají-

cím trestním řízení, kdy pozornost je soustředěna zejména na nejlepší zájem 

nezletilého.  

Oproti osobním údajům jsou věcnými informacemi všechny ostatní infor-

mace pojednávající o probíhajícím trestním řízení, které se netýkají fyzických 

osob v řízení. Zvláště se jedná o informace o důkazech, taktice, utajovaných 

skutečnostech apod.   

Pojem probíhající trestní řízení stricto sensu není nikde v právním řádu 

uspokojivě definován. Návod k určení přinesla až judikatura NSS, kdy řízení 

začíná usnesením o zahájení trestního stíhání proti určité osobě a končí pra-

vomocným meritním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím ve věci samé. 

Oproti probíhajícímu trestnímu řízení largo sensu se tedy liší tím, že do něj 

nejsou zařazeny mimořádné opravné prostředky či vykonávací řízení. Vzhle-

dem k poskytování informací o probíhajícím trestním řízení je u něj nutné roz-

lišovat dvě etapy, a to přípravné řízení a řízení před soudem, kdy tyto dvě části 

se, co se týče poskytování informací, podstatně liší, neboť přípravné řízení je 

ze zásady tajné a řízení před soudem zpravidla veřejné. Každá z nich hraje 

v procesu jinou významnou roli. 

6.2 Shrnutí problematických oblastí  

Při právní analýze českého konceptu poskytování informací o probíhajícím 

trestním řízení autorka narazila na několik oblastí, které trpí jistými nedo-

statky. Při identifikaci problematických částí úpravy vyjadřovala svůj názor 

a naznačovala možná řešení.  

Celkově úprava ustanovení § 8a až 8d trestního řádu působí velmi kazu-

isticky a jako by byla šita horkou nití. Zákonodárce zde užívá zažité termíny 
v jiných významech, kupř. zúčastněná osoba, nedomýšlí možné souvislosti, ne-
dodržuje systematiku zákona či upravuje určité záležitosti duplicitně. Jako 
největší problém vidí autorka právě přílišnou kazuistiku ustanovení.    

Následně autorka vytyčí jednotlivé problematické oblasti, kterými se 
v práci zabývala a dále rozvede relevantní konkrétní problémy.  
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6.2.1 Problematika výkladu  

Název problematika výkladu autorka v práci užívá, když chce poukázat na 

možné problémy související s objasňováním smyslu určitých pojmů, sousloví 

či celých ustanovení. Zákonodárce občas ne zcela racionálně užívá termíny, 

aniž by si byl vědom jejich dvojsmyslnosti či jiného významu. 

I. V případě, že osoba, která by mohla dát souhlas se zveřejněním svých 

osobních informací, zemřela, je na jejích blízkých příbuzných, aby tento sou-

hlas vyslovili. U těchto ale zákon výslovně neuvádí, že se jedná o souhlas vý-

slovný jako v situaci, kdy je osoba stále naživu. Podle autorky by bylo možné 

k výslovnému souhlasu dojít pomocí teleologického či systematického vý-

kladu. Nicméně z logické úvahy se o výslovný souhlas jednat nemusí, neboť 

zveřejnění osobních údajů má největší vliv na osobu, jíž se bezprostředně do-

týká, a ne již tak značný na osoby blízké. Tento sekundární vliv tak již nemusí 

dosahovat takové intenzity, aby bylo nutné jej chránit výslovným souhlasem. 

6.2.2 Problematika pojmosloví  

Jak již název napovídá, jedná se o problém užití konkrétního výrazu či sousloví 

ve špatném kontextu. Právo je obor založený na přesných termínech, a proto 

je důležité dodržovat správné užívání terminologie. 

I. Zákonodárce v ustanoveních § 8a až 8d TrŘ užívá pojmu zúčastněná 

osoba. Tento termín je terminus technicus trestního práva procesního, který je 

objasněn v § 42 odst. 1 TrŘ. Nelze jej užívat ve smyslu jakékoli osoby účastnící 

se trestního řízení, jak je provedeno v analyzovaných ustanoveních. Stejně je 

provedeno i v označení daných ustanoveních, které je ještě navíc graficky ne 

zcela korektně propojeno nejen s paragrafy, které s problematikou souvisí, ale 

také ustanoveními po § 12 TrŘ, přičemž ta již s problematikou přímo nesou-

visí. Autorka naznačila, že by bylo vhodné místo označení „zúčastněná osoba“ 

užít „osoba účastnící se“ či obdobný výraz se stejným smyslem. 

II. Ustanovení § 8a věta první TrŘ užívá kostrbaté věty „aby neporušily 

zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, 

nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení hledět, jako by byl vinen“. 

Autorka si nemyslí, že zákonodárce chtěl tímto vyjádřit něco jiného než pros-

tou, i když důležitou, zásadu presumpce neviny zakotvenou v § 2 odst. 2 TrŘ. 

Neboť je autorka toho názoru, že presumpce neviny je natolik známou i pro 
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právní laiky, navrhovala by pro zjednodušení místo zmíněné části věty vložit 

pouhé „aby neporušily zásadu presumpce neviny“. 

6.2.3 Problematika uspořádání  

Některá z komentovaných ustanovení trpí vadou logického uspořádání jed-

notlivých součástí úpravy. Při analýze autorka zjistila, že některé části by měly 

být při nejmenším systematicky zařazeny jinde a jinak, anebo nejsou naprosto 

užívána, neboť jsou zákonodárce jaksi duplována. 

I. V odst. 1 § 8a TrŘ je již zmíněno, že OČTŘ mají dbát na určité zájmy, 

z čehož vyplývá, že pokud na ně dbají, pak by bylo zcela v rozporu s tímto in-

formace zájmy poškozující zveřejnit, čímž by dané ustanovení OČTŘ porušily. 

OČTŘ jsou tak nuceny jejich poskytnutí odmítnout. Jedinou možností by bylo, 

že by zákonodárce chtěl poukázat na využití práva na informace prostřednic-

tvím žádosti, a tedy zdůraznit, že nejen tehdy, kdy OČTŘ samy zveřejňují, ale 

i tehdy, kdy někdo o dané informace žádá, je musí odepřít. I kdyby tomu tak 

bylo je podle autorky stejně tato část věty v § 8a odst. 3 o odepření nadbytečná 

a bylo by ji možné vynechat.   

II. V § 8d odst. 1 TrŘ jsou zakotveny dva možné účely zveřejnění „zakáza-

ných“ informací – pátrání a dosažení účelu trestního řízení. Podle názoru au-

torky je pátrání po osobách, popř. věcech, důležité pro dosažení účelu trest-

ního řízení a je tedy jen užším a kazuistickým vyjádřením jedné z možností, 

jak cíle trestního řízení dosáhnout. Podle názoru autorky je explicitní zakot-

vení daného důvodu k výjimce nadbytečné, a proto by jej bylo možné vypustit. 

III. V § 8a odst. 3 větě první TrŘ zákonodárce informace poskytované 

OČTŘ veřejnosti specifikuje odkazem na první odstavec daného ustanovení. 

Podle názoru autorky je tento odkaz nadbytečný a bylo by jej možné vynechat, 

neboť ta samá věta se zmiňuje o tom, že se jedná o informace o činnosti OČTŘ. 

IV. Vyhrazení priority státního zástupce v § 8a odst. 1 větě druhé TrŘ je 

jeho oprávněním, které se podle názoru autorky více než k obecnému posky-

tování informací o trestním řízení vztahuje k přípravnému řízení či oprávně-

ním státního zástupce. Úprava by se tak více hodila k zařazení do části druhé 

trestního řádu. 

V. Ustanovení o podmínkách zveřejnění odposlechů, TKP či informací 

z nich je velmi kazuistické a do obecného pojednání o poskytování informací 

o trestním řízení se nehodí. Autorka si myslí, že ustanovení svým obsahem 
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více souvisí s problematikou odposlechů a TKP, kdy by jej zařadila do sed-

mého oddílu čtvrté hlavy první části. 

6.2.4 Problematika souvislostí  

Užitím nejrůznějších výrazů či sousloví a jejich zasazením do určitého kon-

textu zákonodárce vždy vyvolává určité následky, které plynou z možných 

propojení s ostatními právními předpisy nebo judikaturou. 

I. V § 8d odst. 1 TrŘ je užito sousloví „nezbytný rozsah“, kdy je tímto vy-

jádřeno, že v případě výjimky poskytnutí „zakázaných“ informací je nutné dále 

dbát na jejich ochranu, lépe řečeno na ochranu jiných zájmů. Podle autorky by 

poskytování „zakázaných“ informací nemělo být prováděno jen v nezbytném 

rozsahu, ale také až tehdy, kdy není uplatnitelné jiné východisko, tedy subsi-

diárně. Autorka by tedy navrhovala do dané souvislosti doplnit slovo „subsi-

diárně“. 

II. Ustanovení § 8d odst. 2 užívá formulace „osoba, jíž se zákaz zveřejnění 

týká, udělila“. Podle názoru autorky není toto zrovna nejlepší varianta, neboť 

může přinést potenciální problém dvojího významu. Formulace totiž může vy-

znít také tak, že osobou zde může být osoba, které je zákaz zveřejnění adreso-

ván a ne osoba, ke které se „zakázaná“ informace vztahuje. Autorka si myslí, 

že se jedná o nekorektní formulaci, kterou by bylo možné napsat vhodnějším, 

a tedy i jasnějším způsobem.   

III. Osobní informace zemřelé osoby je možné šířit se souhlasem jejího 

manžela/partnera, dětí a subsidiárně rodičů ve smyslu § 8d odst. 2 věty druhé. 

Autorka si myslí, že není legitimní z tohoto výčtu vynechat např. vnoučata či 

prarodiče dané osoby. Bylo by tedy možné užít paralely z dědického práva 

a subsidiárně k manželovi/partnerovi a dětem zakotvit potomky a předky. Po-

dobně se také nabízí otázka, proč jsou děti na úrovni manžela/partnera a ro-

diče až subsidiárně. 

IV. Nejvíce problematickou autorka co do souvislostí shledává třetí větu 

odst. 2 § 8d TrŘ. Zákonodárce zde užívá pojmu pachatel navíc ve velmi kom-

plikované větě, která dává možnost několika výkladům. Základem je držet se 

presumpce neviny, kdy pachatelem je označena osoba, která již byla za svůj 

čin pravomocně odsouzena soudem. Navíc se musí jednat o osobu blízkou, 

která je jinak oprávněna udělit souhlas se zveřejněním. Představme si tedy, že 

v minulosti mezi danými osobami proběhl čin, za který byl později přeživší 
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odsouzen a může být již legitimně označen jako pachatel. Při takovémto vý-

kladu by vznikla situace, že osoba, která se v minulosti dopustila jakéhokoli 

trestného činu vůči osobě zesnulé, nebude nikdy v budoucnu způsobilá dát 

souhlas se zveřejněním; bez ohledu na časový rozestup událostí. Můžeme se 

také ptát, jakou roli by zde hrálo možné zahlazení. Podle autorky je tato for-

mulace a navíc užití termínu pachatel zcela v rozporu s teleologickým smys-

lem ustanovení, a celá věta daného ustanovení by tak měla být vypuštěna, 

nebo při nejmenším slovo „pachatel“ nahrazeno pojmem „stíhaná osoba“.    

V. Zveřejnění obrazových snímků, zvukových záznamů či jiných infor-

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

zjištění totožnosti kvalifikovaného poškozeného, je podle § 8b odst. 3 TrŘ za-

kázáno. Toto ustanovení je prakticky ekvivalentem věty druhé § 8a odst. 1 

s rozdílem ve fázi řízení a chráněné osoby. Podle názoru autorky toto kazuis-

tické ustanovení více patří do ZSS, což podporuje i myšlenka, že významově 

stejný kategorický zákaz je již vysloven v § 8b odst. 2 TrŘ. 

VI. Jako palčivý autorka shledává problém souvislostí s účastí právnic-

kých osob v trestním řízení a zveřejňování informací o nich či jimi. Právnické 

osoby nemají nárok na to, aby informace o nich pojednávající byly označený 

za osobní údaje, čímž je jejich ochrana slabá. Autorka položila otázku, co by se 

stalo, kdyby informace o ní unikly na veřejnost a následně by tak byl zmařen 

potenciální druh trestu v podobě zveřejnění rozhodnutí. Tato otázky by mohla 

být předmětem dalšího zkoumání. 

6.2.5 Problematika sankcionování  

Většina zemí Rady Evropy, kromě České republiky či Estonska, postihuje ne-

legální úniky informací z probíhajících trestních řízení a jejich potenciální 

zmaření v trestněprávní rovině, čímž dává ochraně trestního řízení zcela jiný 

rozměr. V české právní úpravě „pachateli“ hrozí po většinou disciplinární trest 

za porušení mlčenlivosti a v případě osobních údajů také sankce ve správní 

rovině či ultima ratio i v rovině trestněprávní.  

V případě správní i trestní úpravy se vyžaduje opakování či dlouhodo-
bější činnost porušování daných ustanovení, a tak jednorázový únik informací 
nebude více méně závažně postižen. Přitom následky mohou být v určitých 
situacích fatální jak pro řízení se účastnící osoby, tak pro trestní řízení sa-
motné.  
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Autorka nechce říci, že je nutné všechny skutky sankcionovat rovnou 
v rovině trestní, anebo závratnými peněžními sumami. Chtěla by spíše apelo-
vat na morální pravidla ve společnosti, vyšší či závažnější postihy porušení 
mlčenlivosti v souvislosti s účinnějším vyšetřováním osob, které stojí za nele-
gálními úniky informací, a bezvýjimečné dodržování presumpce neviny.  

Jediný problém vidí autorka ve správní úpravě v ZoOOÚ, kdy za přestupek 
hrozí stejně vysoká pokuta osobě fyzické i osobě právnické či fyzické podni-

kající. I když nesouhlasí s výší částek, považuje za vhodné zakotvení skuteč-
nosti, že v případě šíření hromadnými prostředky se osoba dopustí závažněj-
šího porušení a je tedy přísněji sankcionována. 

6.3 Návrhy de lege ferenda 

Vzhledem k poznatkům, ke kterým autorka došla v předešlých částech práce, 

by zde chtěla navrhnout možné nové znění ustanovení § 8a až 8d TrŘ, kdy se 

soustředí především na účelnou obecnost ustanovení a pokusí se vyhnout 

možným kazuistikám.  

§ 8a 
(1) Orgány činné v trestním řízení při poskytování informací o své činnosti 

dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, 
nezveřejnily informace o řízení se účastnících osobách, které s trestnou činností 
přímo nesouvisí, neporušily zásadu presumpce neviny, a aby zvláště chránily 
soukromí nezletilých osob. V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace 
umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, poškoze-

ného, zúčastněné osoby a svědka.   
(2) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost zpravi-

dla prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků.   

 
§ 8b 
(1) Osoby, kterým orgány činné v trestním řízení poskytly informace podle 

§ 8a odst. 1 věty druhé pro účely trestního řízení, k výkonu práv nebo plnění po-
vinností stanovených jiným předpisem, nesmějí tyto dále nikomu poskytnout, po-
kud to není nutné k uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.  

(2) … 
(3) Vynecháno  
(4) … 
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§ 8c  
Vynecháno  
 
§ 8d 
(1) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a a 8b, lze 

v nezbytném rozsahu a subsidiárně zveřejnit pro dosažení účelu trestního řízení, 
nebo umožňuje-li to tento zákon. Lze je také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný 

zájem převažující nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby, zvláště je 
nutno dbát zájmů nezletilých osob.  

(2) Osobní informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a a 8b, 
lze zveřejnit s výslovným souhlasem dotčené osoby. Zemřela-li nebo byla-li tato 
prohlášena za mrtvou, souhlas je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její 

děti, není-li jich, pak její předci a potomci; v případě osoby nezletilé nebo osoby 
s omezenou svéprávností její zákonný zástupce nebo opatrovník. 

Vzhledem k možnému přesunutí § 8c, by v něm bylo nutné dodatečně za-

kotvit výjimku dle § 8d odst. 1 TrŘ.  
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7  Závěr 

V diplomové práci autorka provedla čtenáře bludištěm poskytování různých 
druhů informací o probíhajícím trestním řízení. V počátku práce nastínila jed-
notlivá východiska, k nimž vždy uvedla mezinárodní a unijní úpravu, kterou je 
mj. ovlivňována i úprava vnitrostátní. Každý zájem, základní právo a svobodu 

také doplnila relevantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, 
popř. rozhodnutími Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústav-
ního soudu. K osvětlení celé problematiky bylo také nutné vymezit základní 
pojem informace, specificky osobní údaj a informaci věcnou.  

Hlavní část práce se zabývala podrobnou analýzou zakotvení problema-
tiky poskytování informací o probíhajícím trestním řízení. Autorka se pri-

márně zabývala těžištěm české právní úpravy v podobě trestního řádu s ná-
vaznostmi a odbočkami do jiných právních předpisů mj. zákona o svobodném 
přístupu k informacím, zákona o ochraně osobních informací či trestního zá-
koníku. V průběhu kritického posuzování využívala jazykové, teleologické, 
systematické i historické výkladové metody. Identifikovala možné problema-

tické oblasti a doplnila je svými úvahami a návrhy na řešení. Dále se zabývala 
komparací s úpravou zahraniční. U cizozemských právních řádů poukázala na 
možné odlišnosti oproti českému právnímu systému. Pozornost byla věno-
vána obecnému poskytování informací, povinnosti mlčenlivosti a sankciono-
vání na Slovensku, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Francii a Anglii. Na závěr 
autorka shrnula své poznatky a za největší problém ustanovení § 8a až 8d 
trestního řádu označila jeho kazuističnost. Práci završila návrhem de lege fe-
renda dříve zmíněných ustanovení.  

Autorka se domnívá, že přehledným popisem celého procesu od počátku 
tvorby v budoucnu poskytnuté informace po sankcionování nezákonných 
úniků, kritickou analýzou, svými úvahami o problematice zadané diplomové 

práce a jejím završením v podobě návrhu de lege ferenda, naplnila cíle vyty-

čené v úvodu práce.      
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Vysvětlivky 

i Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 

I když doporučení nejsou závazná, neboť nemají povahu mezinárodní smlouvy, většina z nich je v 

členských státech Rady Evropy striktně respektována (NSZ, Rada Evropy, s. 2). Jejich význam by 

neměl být podceňován, neboť principy v nich obsažené vycházejí často z judikatury ESLP a jejich 

následný vliv na rozhodnutí tohoto orgánu také nemusí být nutně nulový (KMEC, 2004, s. 5).   

 
ii Rozsudek ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku, bod 51 (originální znění) 

“This must be borne in mind by journalists when commenting on pending criminal proceedings 

since the limits of permissible comment may not extend to statements which are likely to prejudice, 

whether intentionally or not, the chances of a person receiving a fair trial or to undermine the con-

fidence of the public in the role of the courts in the administration of criminal justice.” 

 

Rozsudek ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku, bod 68 (originální znění) 

It emphasises that the secrecy of investigations is geared to protecting, on the one hand, the interests 

of the criminal proceedings by anticipating risks of collusion and the danger of evidence being tam-

pered with or destroyed and, on the other, the interests of the accused, notably from the angle of 

presumption of innocence, and more generally, his or her personal relations and interests. Such 

secrecy is also justified by the need to protect the opinion-forming and decision-making processes 

within the judiciary. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku, bod 69 (originální znění) 

It is undeniable that the publication of an article slanted in that way at a time when the investigation 

was still ongoing entailed an inherent risk of influencing the course of proceedings in one way or 

another, whether in relation to the work of the investigating judge, the decisions of the accused’s 

representatives, the positions of the parties claiming damages, or the objectivity of the trial court, 

irrespective of its composition. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku, bod 77 (originální znění)  

The Court considers that the existence of those civil-law remedies under domestic law for the pro-

tection of private life does not release the State from its positive obligation deriving, in each indivi-

dual case, from Article 8 of the Convention vis-à-vis a person accused in criminal proceedings. 

 
iii Osobní údaje  

Oblastí zpracování osobních údajů se zabývají §§ 80 až 88 zákona č. 273/2008 Sb. a § 12i zákona 

č. 283/1993 Sb. Předávání osobních údajů z a do České republiky upravují §§ 16 až 19 zákona č. 
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104/2013 Sb. a ten samý zákon v § 32 zakotvuje v mezinárodním prostoru také jejich ochranu. 

Osobní údaj je také podstatným znakem skutkové podstaty neoprávněné nakládání s osobními údaji 

(§ 180) ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb. 

 
iv Ustanovení § 8d TrŘ 

Ustanovení § 8d TrŘ bylo vloženo novelou č. 207/2011 Sb. za účelem rozšíření stávajícího okruhu 

výjimek v reakci na nejednotnost výkladů a na zaznívající obavy, že stávající znění právní úpravy 

(zákon č. 52/2009 Sb.) nepřipouští informovat veřejnost ani o případech, kdy je poskytnutí takové 

informace ve veřejném zájmu, o výslovné zakotvení ústavněprávního principu, podle něhož je 

možné informace zveřejnit v případě, že takové zveřejnění odůvodňuje právo veřejnosti na infor-

mace, či případně jiný veřejný zájem, pokud převáží nad zájmem na ochranu soukromí jednotlivce 

(Rozsudek Městského soudu v Praze, 5 A 138/2014 – 38). 

 
v Ochrana zdroje a obsahu informací  

Novináři mají právo na ochranu zdroje a obsahu informací, kdy toto právo vychází z čl. 17 LZPS. 

Konkrétně je právo na ochranu zdroje zakotveno v § 41 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, a v § 16 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon. Ochrana zdroje 

však není neomezená, neboť se může dostat do konfliktu s normami trestního práva (např. § 366, 

367, 368 TrZ). K dané otázce se také vyjádřil Ústavní soud ČR ve svém nálezu I. ÚS 394/04. 

 
vi Soukromoprávní ochrana  

Soukromoprávní ochrana by se týkala osobních údajů účastnících se osob, které se mohou bránit 

pomocí prostředků soukromého práva. Obecně je ochrana osobnosti zakotvena v § 81 n. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Osoba může požadovat upuštění od daného zásahu, odstranění ná-

sledků či přiměřené zadostiučinění nejčastěji v podobě omluvy, tzv. morální satisfakce. 


