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Anotace 
Zpravodajská agentura ČTK je mediální institucí, která shromažďuje, zpracovává a následně 

poskytuje svým zákazníkům informace o domácím i zahraničním dění. Představuje tak 

významný informační zdroj (nejen) pro ostatní média. Snaha přinést pohotovou informaci 

o zajímavých událostech však může vést k nepřesnostem a přílišným zjednodušením, a to 

zvláště v oblastech, v nichž se vyskytuje odborný prvek. Jednou z nich jsou také trestní 

řízení, která se odehrávají v mezích ohraničených právními předpisy. Tato diplomová práce 

si proto klade za cíl zmapovat obraz trestních řízení probíhajících před českými soudy, jak 

jej zachycuje zpravodajství ČTK, a případně upozornit na jeho nedostatky z pohledu 

právních norem a etických pravidel ČTK. Diplomová práce je rozdělena do pěti základních 

částí. Úvodní stručně popisuje pojem trestního řízení, jeho průběh, vybrané základní zásady 

a terminologii. Následující kapitola nastiňuje význam zpravodajství pro trestní řízení 

(kontrola veřejnosti nad zákonností trestního řízení) a dále hranice mezi ochranou svobody 

slova na straně médií a právem na ochranu osobnosti týkající se osob, proti nimž je vedeno 

trestní řízení, a poškozených. Poté je představena ČTK, její právní postavení a struktura, 

etická pravidla (Kodex ČTK) a textová zpráva jakožto základní výzkumná jednotka analýzy 

obsahu. Poslední dvě části diplomové práce zahrnují kvantitativní a kvalitativní analýzu. 

Kvantitativní část přináší odpovědi na výzkumné otázky zaměřené na předmět zájmu ČTK 

při referování o trestních řízeních (skladba trestných činů, trestních soudů a relevantní 

tematické kategorie). Kvalitativní část pak provádí rozbor dvou výzkumných případů 

pokrytí konkrétních trestních řízení s cílem ověřit jejich soulad s vybranými zásadami 

trestního řízení a pravidly Kodexu ČTK. 

 

 

Annotation 
The Czech News Agency (ČTK) is a media institution that collects, processes and provides 

its customers with information on domestic and foreign events. It represents an important 

source of information (not only) for other media. However, trying to provide prompt 

information on interesting events may lead to inaccuracies and excessive simplification, 

especially in areas where there is a specialised element. One of them is criminal proceedings, 

which take place within the limits set by law. Therefore, this diploma thesis aims to map 

the form of criminal proceedings taking place before the Czech courts, as depicted in 



 
 

 

the ČTK news, and possibly to draw attention to their shortcomings in terms of legal 

standards and ČTK's ethical rules. The diploma thesis is divided into five basic parts. 

The introductory part briefly describes the concept of criminal proceedings, its course, 

selected basic principles and terminology. The following part outlines the importance of 

news for criminal proceedings (public control over the lawfulness of the criminal 

proceedings) and the boundaries between protecting freedom of speech on the media's part 

and the personal rights of prosecuted people and the victims. ČTK, its legal status and 

structure, ethical rules (ČTK Code) and a text report as a basic research unit of content 

analysis are introduced next. The last two parts of the diploma thesis include quantitative 

and qualitative analysis. The quantitative part provides answers to research questions 

focused on ČTK's subject of interest in reporting on criminal proceedings (composition of 

criminal offences, criminal courts and relevant thematic categories). The qualitative part 

includes an analysis of two research cases covering specific criminal proceedings in order to 

verify their compliance with selected principles of criminal proceedings and the rules of 

the ČTK Code. 
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Úvod 

Česká tisková kancelář („ČTK“) je významnou mediální institucí, jejíž zpravodajství 

představuje důležitý zdroj informací o domácím i zahraničním dění. Tímto způsobem plní ČTK 

službu veřejnosti, která spočívá v poskytování objektivních a všestranných informací pro 

svobodné vytváření názorů.1  

 

S ohledem na tento úkol je zpravodajství ČTK založeno mimo jiné na interních etických 

pravidlech, která jsou zaznamenána v Kodexu ČTK. Význam těchto pravidel narůstá při 

referování o průběhu trestních řízení. V těchto případech je nutné respektovat hranice svobody 

projevu, aby nedocházelo k nepřípustnému zásahu do osobnostních práv jedinců, kteří jsou 

dotčeni průběhem trestního řízení.  

 

Reflexe trestních řízení představuje obecně pro zpravodajskou žurnalistiku velice náročnou 

úlohu, neboť jde o specializovanou oblast, která má pevně stanovená zákonná pravidla. 

Sebemenší odklon od těchto pravidel může představovat závažný zásah do práv a svobod osob, 

proti nimž je řízení vedeno, nebo poškozených. Ve snaze přinést pohotovou informaci 

o průběhu trestního řízení se zpravodajství může dopouštět přílišných zjednodušení 

a mediálních zkratek, což by podle mého názoru mělo být vyváženo alespoň důsledným 

dodržováním etických pravidel (Kodexu ČTK) a ctěním základních zásad trestního řízení, 

především pak presumpce neviny. 

 

Základním cílem této diplomové práce je podat ucelený obraz trestních řízení probíhajících 

před českými soudy v období roku 2017 v textovém zpravodajství ČTK. Od tohoto cíle se odvíjí 

také struktura práce, která je rozdělena do pěti základních částí.  

 

Úvodní kapitola se věnuje stručnému představení trestního řízení a jeho průběhu. S ohledem na 

to, že metodologie diplomové práce je zčásti postavena na poznatcích vyplývajících z trestního 

práva (včetně terminologie), zaměřuje se úvodní kapitola na vybrané subjekty trestního řízení, 

základní zásady trestního řízení a dále na pojem a kategorizaci trestných činů. Je také 

provedeno vyhodnocení, které z relevantních prvků se jeví nejvhodnější pro účely kvantitativní 

a kvalitativní analýzy zpravodajství ČTK. 

 
1 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři („ZČTK“). 
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Následující kapitola nastiňuje význam zpravodajství pro trestní řízení, a to v perspektivě 

mediální i právní teorie. Takto je vytvořen kontext pro kvantitativní i kvalitativní analýzu 

zpravodajství ČTK. Pozornost je soustředěna na zpravodajství jako předmět veřejného zájmu 

a dále na předpokládané působení zpravodajství na příjemce a související problematiku 

svobody projevu médií. 

 

Další kapitola představuje ČTK jako mediální instituci, její činnost a pravidla zpravodajské 

produkce. Samostatná podkapitola je věnována textové zprávě, jakožto základní výzkumné 

jednotce kvantitativní i kvalitativní analýzy. Krátce jsou popsány formáty textové zprávy a její 

identifikační prvky.  

 

Následuje kvantitativní analýza obsahu zpravodajství ČTK s cílem popsat různorodost 

obsahové skladby zpravodajství o trestních řízeních v roce 2017. V tomto ohledu je sledována 

skladba kategorií trestných činů, trestních soudů a relevantních tematických kategorií. Oproti 

tezím diplomové práce je nutné upustit od sledování skladby osob, proti nímž je trestní řízení 

vedeno (například podle věkových kategorií), protože tyto charakteristiky není možné 

jednoznačně dovodit z obsahu ani identifikačních prvků textových zpráv ČTK. 

 

Posledním dílem obrazu trestních řízení ve zpravodajství ČTK je kvalitativní výzkum, 

a to metodou sémiotické analýzy. Na denotativní úrovni je hodnoceno, zda zpravodajství ČTK 

naplňuje kritéria přesnosti, vyváženosti a relevantnosti předkládaných informací. 

Na konotativní úrovni je zodpovězena výzkumná otázka,  zdali jsou v rámci zpravodajství ČTK 

respektovány základní zásady trestního řízení a etická pravidla stanovená Kodexem ČTK, tedy 

zda se daří jejich dodržováním vyvažovat předpokládaná zjednodušení a mediální zkratky 

o průběhu trestních řízení. 



 
 

5 

1. Trestní řízení, jeho charakteristika a hlavní zásady 

Úvodní kapitola shrnuje a krátce představuje vybrané základní pojmy a hlavní zásady trestního 

práva, na nichž je postaven metodologický základ této diplomové práce. V podrobnostech je 

jim věnována pozornost na dalších místech, v nichž je hodnocena důslednost jejich zohlednění 

ve zpravodajství ČTK, ať již z pohledu používání přesné terminologie či respektování hlavních 

zásad trestního řízení.  

 

S ohledem na to, že tato diplomová práce je zaměřena na mediální obraz trestního řízení, její 

odborné právní východisko je patřičně zúženo především na normy trestního práva procesního, 

jež upravují postup orgánů činných v trestním řízení („OČTŘ“) v trestních věcech;2 tedy 

stanovují závazná pravidla průběhu trestního řízení. Zčásti však je využito také trestního práva 

hmotného, které určuje (odlišně od procesní úpravy), co je trestným činem a jakou sankci lze 

za jeho spáchání uložit.3 

 

1.1. Pojem a účel trestního řízení 

Odborná právní literatura popisuje trestní řízení jako „zákonem upravený postup orgánů 

činných v trestním řízení, popř. i jiných osob zúčastněných na řízení, jehož úkolem je náležitě 

zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle 

zákona sankci, učiněné rozhodnutí vykonat, popř. jeho výkon zařídit, dále působit k upevňování 

zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti a k výchově občanů.“4  

 

Z výše uvedené definice lze dovodit mimo jiné i okruh základních účelů trestního řízení,5 

přičemž některých z nich je dosahováno za přímé či nepřímé pomoci žurnalistiky, a to včetně 

zpravodajství ČTK. V mnoha případech je ve zpravodajství věnována postupu OČTŘ náležitá 

pozornost, což ve svém důsledku může plnit jistou edukativní funkci o fungování české justice 

a zároveň přispívat k prevenci trestné činnosti. Samozřejmě se tak ale může dít pouze za 

předpokladu, že žurnalisté vykonávají svou roli zodpovědně a v souladu s právním řádem 

a etickými pravidly své profese.  

 

 
2 ŠÁMAL, Pavel a kol.. Trestní řád. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 2. 
3 ŠÁMAL, Pavel a kol.. Trestní právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 807552358X, s. 33. 
4 FENYK, Jaroslav a kol.. Trestní právo procesní. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X, s. 12. 
5 Srov. také ustanovení § 1 odst. 1 TŘ. 
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Naplnění účelů trestního řízení však pochopitelně není primárně úkolem žurnalistů, 

nýbrž OČTŘ, jimiž se podle zákonné definice rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.6 

OČTŘ by měly plněním tohoto zadání (a případně i ve spolupráci se žurnalisty) společně 

přispívat k omezování kriminality.  

 

Konkrétní požadavky na postup OČTŘ v rámci trestního řízení vyplývají z pramenů trestního 

práva procesního. Na ústavní úrovni jsou v této oblasti stěžejními právními předpisy ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky („ÚČR“) a usnesení předsednictva České národní 

rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD („LZPS“), na 

zákonném stupni pak zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) („TŘ“) 

a dále zvláštní zákony zohledňující specifika některých osob, proti nimž se vede trestní řízení 

(zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) („ZSVM“), který se užije pro osoby, jež 

v době spáchání činu nepřekročily osmnáctý rok věku, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim („ZTOPO“) ve vztahu k trestním řízením 

vedeným proti právnickým osobám).7  

 

Významným pramenem trestního práva jsou také mezinárodní smlouvy, a to zvláště se 

zaměřením na oblast lidských práv a svobod, v nichž se zrcadlí cela řada základních zásad 

trestního řízení.8  

 

Prameny trestního práva procesního slouží jako hlavní terminologické a hodnotové východisko 

pro kvalitativní analýzu zpravodajství ČTK. 

 

 
6 Srov. ustanovení § 12 odst. 1 TŘ. Lze však upozornit, že napomáhat k dosažení účelů trestního řízení musejí také 
občané; srov. ustanovení § 1 odst. 2 TŘ. 
7 Podle ustanovení § 2 odst. 1 ZSVM je v rámci pojmu „mládež“ dále rozlišováno mezi „dětmi“, jež v době 
spáchání činu nedovršily patnáctý rok věku, a „mladistvými“, kteří ke stejnému okamžiku již patnáctý rok dovršili, 
ale zároveň nepřekročili osmnáctý rok věku. Ve vztahu k pojmu „právnická osoba“ srov. zejména ustanovení § 20 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“): „Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon 
stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na 
předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.“ 
8 Pro účely této diplomové práce je z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, zohledněna 
především Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950 („EÚLP“), na které je 
postavena rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva („ESLP“) a Ústavního soudu České 
republiky („ÚS“). 
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1.2. Průběh trestního řízení 

Trestní řízení lze pomyslně rozdělit do pěti procesních stádií, jimiž jsou přípravné řízení, 

předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné řízení a vykonávací řízení.  Trestní řízení 

však zásadně nemusí a často ani neprochází všemi z uvedených procesních stádií.  

 

Je tomu tak již z důvodu, že ne všechna trestní řízení jsou vedena důvodně. Příslušné OČTŘ 

mohou například už v průběhu přípravného řízení dospět k závěru, že v dané věci vůbec nedošlo 

ke spáchání trestného činu, a proto bude trestní řízení skončeno, aniž by bylo přistoupeno 

k hlavnímu líčení, natož pak k vykonávacímu řízení. Případně po skončení hlavního líčení 

nemusí nastat stádium opravného řízení, jestliže žádná z osob oprávněných podat opravný 

prostředek k tomu nedá řádný a včasný podnět (například v situaci, kdy osoba, proti níž je 

trestní řízení vedeno, přijme rozhodnutí o vině a trestu jako spravedlivé, a tedy nevyužije svého 

práva na odvolání).  

 

Jednotlivá stádia trestního řízení se vzájemně odlišují dle svého procesního významu. 

Ve zjednodušené podobě, která je pro účely této diplomové práce plně postačující, jsou stádia 

trestního řízení představena v následujících podkapitolách. K jejich představení je připojeno 

také stručné odůvodnění, zda a z jakého důvodu jsou zprávy ČTK týkající se těchto stádií 

zařazeny do výzkumného vzorku pro kvantitativní  a kvalitativní analýzu. 

 

1.2.1. Přípravné řízení a předběžné projednání obžaloby 

V rámci přípravného řízení je přezkoumáváno, zda je podezření ze spáchání trestného činu 

natolik důvodné, aby byla ve vztahu ke konkrétní osobě podána obžaloba, popřípadě návrh na 

potrestání. Jde o fázi, v níž se shromažďují důkazy, které v případném řízení před soudem 

budou podkladem pro rozhodnutí o vině, respektive o zproštění obžaloby. Smyslem 

přípravného řízení je tedy učinit podložený závěr o tom, zda má být podána obžaloba a věc 

postavena před soud, anebo má být upuštěno od trestního stíhání.  

 

Jak plyne z výše uvedeného, v přípravném řízení má významnou úlohu policejní orgán, na 

jehož činnost dohlíží státní zástupce. Po skončení přípravného řízení může následovat 

předběžné projednání obžaloby, které je však stádiem fakultativním. V relevantních případech 
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umožňuje soudu posoudit ještě před nařízením hlavního líčení, jestli přípravné řízení nebylo 

stiženo závažnými procesními vadami a zda jeho výsledky odůvodňují, aby byl obviněný 

postaven před soud.9 Zpravodajství ČTK, jež se vztahuje k těmto úvodním stádiím trestního 

řízení, není do výzkumného vzorku kvantitativní ani kvalitativní analýzy zahrnuto. V případě 

přípravného řízení je tomu tak proto, že se v něm zpravidla nevyskytují proměnné, které jsou 

sledovány v rámci kvantitativní analýzy (mimo jiné ještě nemusí být dostatečně vymezen 

a právně kvalifikován skutek, pro nějž je trestní řízení vedeno).  

 

Předběžné projednání obžaloby pak musí být vyřazeno s ohledem na to, že se až na výjimky 

koná v neveřejném zasedání.10 Pro ČTK je tedy kvůli nedostatku informací velice obtížné 

o tomto stádiu trestního řízení jakkoliv referovat. Existuje navíc riziko, že obžaloba nebude 

vůbec projednána v hlavním líčení, což by mohlo mít zkreslující vliv na kvantitativní část 

výzkumu z pohledu četnosti druhů projednávaných činů. 

 

1.2.2. Hlavní líčení 

V hlavním líčení, které je jádrem trestního řízení, soud přezkoumává obžalobu (nebo návrh na 

potrestání), provádí důkazy a nakonec rozhodne o vině a trestu obžalovaného, případně 

dotyčného zprostí obžaloby.11 Nabízejí se zde ale i jiné možnosti skončení hlavního líčení, ať 

už jde o zastavení trestního stíhání12 nebo postoupení věci jinému orgánu13, jestliže je shledáno, 

že projednávaný skutek není trestným činem a měl by být projednán v přestupkovém řízení.  

 

Právě v hlavním líčení se základní zásady trestního řízení uplatňují nejdůsledněji, protože tato 

fáze je obecně považována za vyvrcholení celého trestního procesu; je zde ostatně rozhodováno 

o vině a trestu obžalovaného. Z tohoto důvodu je hlavní líčení nejvhodnější pro účely 

kvalitativního výzkumu, tedy zkoumání důsledného projevu základních hodnot trestního řízení 

ve zpravodajství ČTK. Hlavní líčení se jeví jako dobře využitelné i pro kvantitativní část 

analýzy, neboť v projednávané obžalobě již musí být věcně precizován skutek, pro nějž se 

trestní řízení vede, i když soud ještě může změnit jeho právní kvalifikaci. A právě skutkové 

 
9 FENYK a kol. 2006, op. cit., s. 453. 
10 Srov. ustanovení § 187 odst. 1 TŘ. 
11 FENYK a kol. 2006, op. cit., s. 465 a násl. 
12 Například v případě smrti obžalovaného a též v řadě jiných situací; srov. ustanovení § 223 ve spojení 
s ustanoveními § 11 a § 172 odst. 2 TŘ. 
13 Srov. ustanovení § 222 odst. 2 TŘ. 
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zaměření činů, o nichž je referováno ve zpravodajství ČTK, tvoří jednu z významných 

proměnných, které jsou sledovány v rámci kvantitativní analýzy. 

 

1.2.3. Opravné a vykonávací řízení 

Na hlavní líčení může navazovat opravné řízení, které je fakultativním stádiem, jež umožňuje 

přezkoumání zákonnosti předcházejících fází trestního řízení, a to včetně meritorního 

rozhodnutí soudu prvního stupně. Opravná řízení se mohou vést o řádných opravných 

prostředcích, jimiž jsou odvolání, stížnost a odpor, nebo o mimořádných opravných 

prostředcích, mezi něž patří dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení.14 Zatímco 

řádné opravné prostředky lze směřovat pouze proti rozhodnutím, jež prozatím nenabyla právní 

moci, mimořádné opravné prostředky jen proti pravomocným rozhodnutím. Vykonávací řízení 

následně vede k nucenému výkonu obsahu pravomocného rozhodnutí v trestním řízení.15  

 

Pro účely obou druhů analýz zpravodajství ČTK je z těchto stádií vhodné pouze opravné řízení 

o řádných opravných prostředcích (za účelem zpřesnění zúženo na řízení o odvolání). Pro 

kvalitativní analýzu je totiž rozhodující, že jedna ze sledovaných zásad (presumpce neviny) 

se uplatňuje pouze do pravomocného odsuzujícího rozsudku o vině, tedy nejpozději v řízení 

o řádných opravných prostředcích.16 Později se již vychází z opačného principu, a to presumpce 

správnosti pravomocného rozhodnutí.17 V pozdějších fázích by nebylo možné v rámci 

zpravodajství ČTK sledovat a hodnotit důsledné dodržování presumpce neviny, a proto musejí 

být ze sledovaného vzorku vyřazeny zprávy o průběhu řízení o mimořádných opravných 

prostředcích a vykonávacího řízení. 

 

1.3. Vybrané subjekty trestního řízení 

Obraz konkrétního trestního řízení utvářejí jeho subjekty, a to osoba údajného pachatele 

trestného činu, OČTŘ a další osoby zúčastněné na řízení, až už jde například o poškozené, 

svědky, znalce nebo tlumočníky.  

 

 
14 FENYK a kol. 2006, op. cit., s. 516 a násl. 
15 Ibidem, s. 721. 
16 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 TŘ nebo též čl. 40 odst. 2 LZPS. 
17 FENYK a kol. 2006, op. cit., s. 509.  
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Níže jsou krátce představeny dva ze subjektů trestního řízení, jejichž vyobrazení 

ve zpravodajství ČTK je sledováno v rámci kvantitativní či kvalitativní analýzy. 

 

1.3.1. Soud 

Tím, kdo rozhoduje o vině a trestu za trestné činy, je bezvýjimečně soud.18 Primárním účelem 

trestního soudu však není činit rozhodnutí o vině a trestu, ale především poskytovat ochranu 

právům,19 ať už jde o poškozené nebo osoby, proti nimž je trestní řízení vedeno. Činnost 

trestního soudu je pochopitelně daleko pestřejší, ale pro účely této diplomové práce plně 

postačuje zdůraznit pouze tyto dva základní úkoly, které jsou trestním soudům uloženy na 

úrovni ústavního pořádku. 

 

Soudnictví v trestních věcech vykonávají okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy 

a Nejvyšší soud České republiky („NS“).20 Řízení v prvním stupni konají okresní soudy.21 

Obecnou výjimku tvoří trestné činy, u nichž zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí 

pěti let, popřípadě za které lze uložit až výjimečný trest. Tyto trestné činy jsou v prvním stupni 

projednávány krajskými soudy.22  

 

Vedle těchto obecných kritérií pak TŘ stanovuje několik specifických výjimek, které jsou 

nejčastěji založeny na objektu, proti němuž směřoval trestný čin. Jde například o trestný čin 

účasti na teroristické skupině,23 který je pro svou povahu vždy v prvním stupni projednáván na 

krajské úrovni.24  

 

Z pohledu místní příslušnosti koná řízení zpravidla soud, v jehož obvodu byl trestný čin 

 
18 Srov. ustanovení čl. 40 odst. 1 LZPS. Obdobně ustanovení čl. 90 věta druhá Ústavy. 
19 Srov. ustanovení čl. 90 věta první Ústavy. 
20 V souladu s ustanovením § 12 odst. 4 TŘ jsou pro účely této diplomové práce zahrnuty pod pojmy „okresní 
soud“ a „krajský soud“ také ostatní soudy se stejnou působností. Pojem okresní soud tak zahrnuje i Obvodní soudy 
pro Prahu 1 až 10 a Městský soud v Brně. Pojem krajský soud zahrnuje Městský soud v Praze. Ekvivalence jejich 
věcné působnosti je v tomto smyslu založena na ustanovení § 9 odst. 1 a 2 ZSS. S ohledem na to, že v této 
diplomové práci není zohledňováno zpravodajství týkající se opravného řízení o mimořádných opravných 
prostředcích, není v jejím rámci reflektováno ani zpravodajství o činnosti NS. K otázce věcné příslušnosti NS 
srov. ustanoveními § 265c a 266 odst. 1 TŘ. 
21 Srov. ustanovení § 16 odst. 1 TŘ. 
22 Srov. ustanovení § 17 odst. 1 TŘ. 
23 Srov. ustanovení § 312a TZ. 
24 Srov. ustanovení § 17 TŘ. 
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spáchán.25 Je-li rozsudek v trestní věci napaden odvoláním, rozhoduje o něm nadřízený krajský 

soud, popřípadě vrchní soud podle toho, na jaké úrovni bylo rozhodováno v prvním stupni. 

Přehled konkrétních trestních soudů sestavený pro účely kvantitativní analýzy zpravodajství 

ČTK tvoří přílohu č. 1 této diplomové práce. 

 

1.3.2. Osoba, proti níž se trestní řízení vede 

Za pachatele je považována osoba, která svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty 

některého z trestných činů stanovených trestními zákony. Přestože se tato osoba stane 

pachatelem již v okamžiku ukončení jednání naplňujícího znaky příslušného trestného činu, 

nahlíží se na ni z pohledu trestního práva jako na nevinnou, dokud není soudem pravomocně 

rozhodnuto o její vině. Jde o projev zásady presumpce neviny.  

 

Proto se také v trestním řízení neoznačuje osoba, proti níž se řízení vede, přímo za pachatele 

trestného činu. Naopak se důsledně používá procesní označení, které se mění v závislosti na 

tom, v jakém stádiu se právě trestní řízení nachází. V přípravném řízení se daná osoba nejprve 

označuje za podezřelou, a to až do zahájení trestního stíhání. Tato část přípravného řízení je 

nazývána jako prověřování. Poté následuje fáze vyšetřování, na jehož základě by mělo dojít 

k jednoznačné identifikaci osoby, vůči níž bude vedeno řízení před soudem.26 Trestní stíhání je 

zahájeno sdělením obvinění, a proto se od fáze vyšetřování stává z podezřelého obviněný.27  

 

Není-li od dalšího trestního stíhání upuštěno, vyšetřování zpravidla končí tím, že policejní 

orgán podá návrh na podání obžaloby a následuje počáteční fáze řízení před soudem (předběžné 

projednání obžaloby nebo hlavní líčení). Trestní stíhání před soudem probíhá jen na základě 

obžaloby (případně návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu), 

kterou podává a před soudem zastupuje státní zástupce.28 Po podání obžaloby se tedy osoba, 

proti níž je řízení vedeno, označuje jako obžalovaný.29 

 

Jestliže je vynesen odsuzující rozsudek, stává se z obžalovaného odsouzený. Děje se tak ale 

pouze za předpokladu (a okamžikem), kdy odsuzující rozhodnutí nabude právní moci. Jestliže 

 
25 Srov. ustanovení § 18 odst. TŘ. 
26 ŠÁMAL a kol. 2013, op. cit., s. 2054. 
27 Ibidem, s. 230. 
28 Srov. ustanovení § 2 odst. 8 TŘ. 
29 Srov. ustanovení § 12 odst. 8 TŘ. 
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některý ze subjektů trestního řízení, jimž je přiznáno právo na podání řádného opravného 

prostředku, využije zmíněného práva, následuje stádium odvolacího řízení, v němž se na 

označení obžalovaného nic nezmění. 

 

Striktní rozlišování mezi postavením obžalovaného a odsouzeného má pro informování 

o průběhu trestního řízení zcela zásadní význam. Jak již bylo uvedeno, jde o konkrétní projev 

zásady presumpce neviny. Ta se neuplatní až v případě odsouzeného, přestože i ten se ještě 

může domoci zrušení odsuzujícího rozsudku mimořádnými opravnými prostředky.  

 

Pokud by bylo ve zpravodajství ČTK referováno o jisté osobě jako odsouzené ještě před 

nabytím právní moci odsuzujícího rozsudku, dopustila by se ČTK porušení zásady presumpce 

neviny, a tím i nepřípustného zásahu do osobnostní sféry daného jedince. Na přísném 

odlišování mezi podezřelým, obviněným, obžalovaným a pachatelem trestného činu ostatně 

trvá i odborná právní literatura.30 

 

Lze upozornit, že vedle terminologického rozdělení v závislosti na stádiích trestního řízení je 

možné rozlišovat i podle věku údajného pachatele na děti, mladistvé a dospělé. Osoba mladší 

15 let je považována za dítě a není trestně odpovědnou. Může se ale dopustit činu jinak 

trestného, tedy takového činu, který by byl trestným v případě, že by jej spáchala osoba starší. 

Od 15 do 18 let se trestní řízení vede proti mladistvému. Ani ten se však porušením norem 

trestního práva nedopouští trestného činu, nýbrž provinění. Pro mládež (děti a mladistvé) platí 

rozdílný režim trestání než pro dospělé. 

 

1.4. Základní zásady trestního řízení 

Účel trestního řízení nelze v žádném případě redukovat pouze na odhalení a spravedlivé 

potrestání pachatele trestného činu. Především jde o provedení řádného a zákonného procesu,31 

na jehož konci bude kvalifikované rozhodnutí o vině nebo nevině osoby, proti níž bylo trestní 

řízení vedeno.  

 

K zachování zákonnosti procesu slouží mimo jiné základní zásady, jež ovládají trestní řízení 

 
30 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-50-2, s. 174. 
31 ŠÁMAL a kol. 2013, op. cit., s. 154. 
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a blíže vymezují práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Tímto plní základní zásady i jistou 

garanční funkci, protože zaručují minimální úroveň procesních práv osob, proti nimž je řízení 

vedeno, ale také svědků nebo obětí trestné činnosti. Nelze ale opomínat, že základní zásady 

slouží také jako interpretační pomůcky procesních norem, neboť „umožňují chápat smysl 

trestního řádu jako celku i jeho jednotlivých institutů“ a napomáhají tak jejich správnému 

výkladu a aplikaci.32 Žurnalisté jich mohou využívat k tomu, aby zasadili informace o průběhu 

trestního řízení do jistého hodnotového kontextu.  

 

Tento kontext pak může formovat způsob, jakým budou informovat o konkrétních činech 

a jejich údajných pachatelích, stejně jako obětech těchto činů. 

 

Základní zásady se v jednotlivých stádiích trestního řízení projevují s různou 

intenzitou: některé z nich se v jistých fázích dokonce vůbec nevyskytují, a to s ohledem na 

jejich kontradiktorní povahu. Dobře to lze ilustrovat na příkladu předběžného projednání 

obžaloby, jež obvykle probíhá v neveřejném zasedání.33 Proto se v těchto případech zpravidla 

neprojeví ani zásada veřejnosti,34 která stanovuje, že trestní věci mají být před soudem 

projednávány veřejně, aby se občané mohli jejich projednání zúčastnit a jednání sledovat. Tato 

zásada naopak nabývá na významu v rámci hlavního líčení, když se rozhoduje o vině a trestu 

obžalovaného. 

 

Některé ze zásad mohou nabývat zcela jiného rozměru i v případech, kdy je trestní řízení 

vedeno proti právnickým osobám nebo mládeži, a to s ohledem na specifičnost těchto subjektů. 

V řízeních proti právnickým osobám se základní zásady uplatňují pouze v rozsahu, který 

umožňuje povaha věci,35 tedy se zřetelem na to, že právnická osoba je útvar odlišný od člověka, 

přičemž pouze lidem jsou zaručena vrozená, rozumem a citem poznatelná přirozená práva.36 

V trestních věcech mládeže je nutné přihlížet k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní 

vyspělosti daného jedince, proti němuž je řízeno vedeno, aby vedle objasnění projednávaných 

činů byl co nejméně ohrožen jeho další vývoj před škodlivými vlivy trestního řízení.37 

 

 
32 Ibidem., s. 2054. 
33 Srov. ustanovení § § 187 odst. 1 TŘ. 
34 Srov. ustanovení § 2 odst. 10 TŘ. 
35 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 ZTOPO. 
36 Srov. zejména ustanovení § 18, 19 odst. 1 a 20 odst. 1 OZ. 
37 Srov. ustanovení § 3 odst. 4 až 7 ZSVM. 
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Trestní řád podrobně upravuje základní zásady trestního řízení v ustanoveních § 2 odst. 1 až 15 

TŘ, nicméně pro účely kvantitativní analýzy zpravodajství ČTK jsou zohledněny pouze zásada 

řádného zákonného procesu, zásada presumpce neviny a zásada veřejnosti.  

 

Ostatní základní zásady se totiž svou podstatou netýkají činnosti médií, ale OČTŘ (například 

zásada legality, která stanoví, že státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž 

se dozví),38 anebo k jejich ohrožení či porušení dochází společně s porušením některé ze tří 

sledovaných zásad; jsou tedy v jistém smyslu pouze jejich zpřesněním či bližším 

rozpracováním (například zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností 

ve vztahu k zásadě presumpce neviny)39.  

 

1.4.1. Zásada řádného zákonného procesu 

„Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento 

zákon.“40 

 

Zásada řádného zákonného procesu navazuje na LZPS, podle níž nikdo nesmí být „stíhán nebo 

zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon“,41 ale také na právo na 

spravedlivý proces dle EÚLP, z něhož plyne, že „každý má právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, 

zřízeným zákonem, který rozhodne … o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 

němu“.42  

 

Tato zásada tak představuje zásadní limitaci pro zahájení trestního stíhání (včetně dalšího 

pokračování),43 ale také pro způsob jeho provedení. V praxi se zásada řádného a zákonného 

procesu projevuje tím, že proti obviněnému (obžalovanému) je možné shromažďovat důkazy 

pouze způsoby, které jsou plně v souladu se zákonem. V opačném případě by byly takto 

shromážděné důkazy považovány za absolutně neúčinné, z čehož by vyplývalo, že nemohou 

 
38 Srov. ustanovení § 2 odst. 3 TŘ. 
39 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 a odst. 5 TŘ. 
40 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 TŘ. 
41 Srov. ustanovení čl. 8 odst. 2 věta první LZPS. 
42 Srov. ustanovení čl. 6 odst. 1 věta první EÚLP. 
43 K důvodům nepřípustnosti trestního stíhání blíže v ustanovení § 11 a 11a TŘ; k vynětí z pravomoci OČTŘ pak 
ustanovení § 10 TŘ. 
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být použity v trestním řízení. Tento závěr lze demonstrovat na vynuceném doznání. Dokonce 

i v případě, že by se takové doznání ukázalo být pravdivým, nebylo by možné jej použít, 

a pokud by neexistovaly jiné důkazy o vině obžalovaného, musel by být zproštěn obžaloby.44  

 

Neprokázaná vina má totiž stejné procesní důsledky jako prokázaná nevina, a je tedy zásadní 

překážkou pro vynesení odsuzujícího rozsudku.45 Zjištění skutkového stavu věci přitom 

nemůže být nadřazeno zásadě řádného zákonného procesu, protože zkoumání pravdy není 

v trestním řízení absolutní hodnotou; trestní řízení je naopak založeno na zásadách 

právního státu.46 Záruka řádného zákonného procesu je považována za nejdůležitější ze zásad 

trestního řízení a zároveň jako výraz jeho humanizace, úcty k lidským právům a svobodám 

a konkrétní vyjádření ústavní zásady zdrženlivosti,47 která stanoví, že do práv osob, jež jsou 

důvodně stíhány, nesmí být zasahováno ve větší míře, než je nezbytně nutné. 

 

S ohledem na výše uvedené považuji za nezbytné, aby zásada řádného zákonného procesu byla 

respektována i v rámci zpravodajství. Z pohledu mediální praxe přitom může být 

problematickým především dodržování zásady zdrženlivosti ve vztahu k ochraně osobnosti 

dané osoby, proti níž je řízení vedeno.  

 

1.4.2. Zásada presumpce neviny 

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

němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.“48  

 

Taktéž zásada presumpce neviny vychází z LZPS: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, 

je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho 

vina vyslovena“ a EÚLP: „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, 

dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem“.49 Ve svém důsledku tato zásada 

vyžaduje, aby byla vina obviněného (obžalovaného) prokázána bez jakékoliv důvodné 

 
44 Srov. ustanovení § 226 písm. a) TŘ. 
45 FENYK a kol. 2006, op. cit., s. 77. 
46 ŠÁMAL a kol. 2013, op. cit., s. 15 a násl. 
47 Ibidem. 
48 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 TŘ. 
49 Srov. ustanovení čl. 40 odst. 2 LZPS, respektive ustanovení čl. 6 odst. 2 EÚLP. 
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pochybnosti,50 což plyne i z jiné obecné zásady „in dubio pro reo“, tedy v „pochybnostech 

ve prospěch obviněného (obžalovaného)“. Existují-li o vině obviněného (obžalovaného) 

důvodné pochybnosti, je třeba rozhodnout v jeho prospěch.51  

 

Z presumpce neviny se dovozuje také pravidlo, že obviněnému (obžalovanému) musí být vina 

prokázána. Osoba, proti níž se vede trestní řízení, nemusí aktivně prokazovat svou nevinu a její 

mlčení v žádném případě nelze považovat za přiznání viny. 52 

 

Presumpce neviny trvá do té doby, než odsuzující rozsudek nabude právní moci,53 jde tedy 

o ochranu podezřelého (obviněného či obžalovaného) před předčasným odsouzením. Jinými 

slovy lze tuto zásadu považovat za záruku řádného zákonného procesu a ochrany osobnostních 

práv dané osoby. 

 

Zásada presumpce neviny by byla porušena, kdyby rozhodnutí nebo vyjádření OČTŘ 

označovalo osobu, proti níž se trestní řízení vede, za vinnou před nabytím právní moci 

odsuzujícího rozsudku. Vina nemusí být formálně konstatována, postačuje i určitá úvaha nebo 

náznak, že je na obviněného (obžalovaného) pohlíženo jako na vinného.  

 

Je tedy zásadní rozdíl mezi tvrzením, že je někdo podezřelý ze spáchání trestného činu, anebo 

se jej dopustil. OČTŘ by proto měly vystupovat vůči osobě, proti níž je řízení vedeno, nestranně 

a nezaujatě, a to bez ohledu na jejich subjektivní přesvědčení o tom, kdo je pachatelem 

trestného činu.54  

 

Z časového hlediska nemusí být presumpce neviny nijak omezena a může tedy trvat 

i po skončení trestního řízení, pokud není jeho výsledkem pravomocný odsuzující rozsudek.  

 

Presumpce neviny se projevuje mimo jiné i v pravidlech pro poskytování informací o trestním 

 
50 V tomto lze spatřovat návaznost na zásadu pravdivého zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti; srov. ustanovení § 2 odst. 5 TŘ. 
51 K tomuto závěru existuje bohatá judikatura ÚS, srov. např. rozhodnutí nález ze dne 26. listopadu 2009 pod 
sp. zn. ÚS 2042/08. 
52 HERCZEG 2013, op. cit., s. 136 až 137. 
53 Pro úplnost lze dodat, že za pravomocný odsuzující rozsudek je nutno považovat také pravomocný trestní příkaz 
dle ustanovení § 314e odst. 6 TŘ a pravomocné schválení dohody o vině a trestu dle ustanovení § 314r odst. 4 TŘ. 
54 Srov. také související ustanovení § 2 odst. 6 TŘ: „Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého 
vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“ 
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řízení ze strany OČTŘ, jak je v podrobnostech popsáno v kapitole Význam zpravodajství pro 

trestní řízení.55  

 

Je nepochybné, že v demokratické právní společnosti je nutné trvat na dodržování presumpce 

neviny nejen ze strany OČTŘ, ale také žurnalistiky.  Mnohá média se ostatně k důslednému 

respektování této zásady hlásí ve svých etických kodexech, protože jsou si vědoma skutečnosti, 

že její porušení může znamenat závažný zásah do osobnostních práv osoby, proti níž je vedeno 

trestní řízení. Stejně tak se k této zásadě hlásí ČTK v rámci svého Kodexu,56 na což je znovu 

upozorněno v kapitole Textové zpravodajství ČTK. 

 

1.4.3. Zásada veřejnosti 

„Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání 

zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena 

jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně.“57 

 

Zásada veřejnosti je zakotvena na zákonném stupni: TŘ a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích) („ZSS“), ale také 

na úrovni ústavního pořádku (ÚČR a LZPS) a mezinárodní úrovni (EÚLP).58 Nepochybně jde 

o jedno z vyjádření zásady řádného zákonného procesu. Ve své podstatě otevírá výkon trestního 

soudnictví veřejnosti, která může dohlížet na dodržování zákonnosti probíhajícího trestního 

řízení. Veřejností se v tomto případě rozumí blíže neurčený a nepředvídatelný okruh osob 

odlišných od procesních subjektů, které v rámci trestního řízení uplatňují svá práva 

a povinnosti.59 Může se tak dít přímou účastí v soudní síni, anebo nepřímo (například 

prostřednictvím zpravodajství).  

 

Prostřednictvím veřejnosti procesu je dosahováno jednoho ze základních účelů trestního řízení: 

takzvané výchovné a preventivní funkce, tj. předcházení a zamezování výskytu trestné 

 
55 Srov. ustanovení § 8a odst. 1 a 8b až 8d TŘ. 
56 Srov. podkapitolu Etická pravidla zpravodajství ČTK. 
57 Srov. ustanovení § 2 odst. 10 TŘ. 
58 Srov. výše citované ustanovení TŘ a dále ustanovení § 6 odst. 1 a ZSS, čl. 96 odst. 2 ÚČR, čl. 38 odst. 2 LZPS 
a čl. 6 odst. 1 EÚLP. 
59 HERCZEG, Jiří. Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu. Trestněprávní revue. 2014, č. 1, s. 1. 
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činnosti.60 Zásada veřejnosti se projevuje pouze v řízení před soudem, a to při veřejném hlavním 

líčení a veřejném zasedání.61 Naopak v  neveřejných zasedáních a ve vazebním zasedání se 

s ohledem na jejich povahu zásada veřejnosti neuplatní.62  

 

Stejný závěr se vztahuje k přípravnému řízení, neboť zásadu veřejnosti nelze skloubit 

s důkladným prověřením a vyšetřením trestného činu. 

 

Zásada veřejnosti je významně omezena v řízeních proti dětem a mladistvým, a to s ohledem 

na jejich další vývoj. Nešetrné zveřejnění informací by mohlo vést k celoživotní stigmatizaci 

daného jedince, a tím ke ztížení nebo dokonce vyloučení možnosti jeho resocializace.63 Hlavní 

líčení a veřejně zasedání se tak v těchto případech koná zásadně neveřejně.64 

 

V trestních řízeních vedených proti dospělým osobám může být v hlavním líčení nebo při 

veřejném zasedání veřejnost vyloučena pouze usnesením soudu z důvodu ohrožení utajované 

informace, mravnosti, nerušeného průběhu jednání, bezpečnosti nebo jiného důležitého zájmu 

svědků. Nicméně i v takovém případě bude nezbytné následně vyhlásit rozhodnutí soudu 

veřejně.65 

 

1.5. Pojem a kategorizace trestných činů 

Jak bylo vyloženo v předcházejících částech této kapitoly, základním účelem trestního řízení je 

mimo jiné učinit závěr, zda došlo ke spáchání trestného činu. Jaký čin se považuje za trestný, 

je restriktivně vymezeno zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník („TZ“), a to následujícím 

způsobem: „trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.66 Trestním zákonem se v tomto kontextu nerozumí 

pouze TZ, ale také ZSVM a ZTOPO.67  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely posouzení trestného činu není hodnocena 

 
60 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 a 199 odst. 2 TŘ. 
61 Srov. ustanovení § 199 odst. 1 a 238 TŘ. 
62 Srov. ustanovení § 73f odst. 3 a 242 odst. 2 TŘ. 
63 HERCZEG 2014, op. cit., s. 4. 
64 Srov. ustanovení § 54 ZSVM. 
65 Srov. ustanovení § 200 a § 236 TŘ. 
66 Srov. ustanovení § 13 odst. 1 TZ. 
67 Srov. ustanovení § 110 TZ. 
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nebezpečnost nebo morální závadnost jednání jeho původce. Posuzuje se pouze, zda spáchaný 

čin naplňuje znaky uvedené v trestním zákoně a zároveň jestli takové jednání označuje 

příslušný zákon za trestné. Ostatně jedna ze základních zásad trestního práva hmotného zní 

„nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, tedy není trestného činu ani trestu bez 

zákona.68 

 

Trestné činy se obecně dělí na přečiny a zločiny, přičemž v rámci zločinů rozlišujeme ještě mezi 

zvláště závažnými zločiny a ostatními zločiny.69 Přečiny jsou méně závažné trestné činy, jež 

jsou spáchány z nedbalosti, popřípadě úmyslně, ale trestní zákon pro ně stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.70 Za zločiny jsou pak považovány všechny 

ostatní trestné činy. Zvlášť závažné zločiny představují úmyslné trestné činy s dolní hranicí 

trestu odnětí svobody nejméně 10 let. Jde například o vraždu, jakožto jeden z trestných činů 

proti životu a zdraví.71  

 

Zvláštními druhy protiprávního jednání reflektovaného trestním právem jsou činy jinak trestné, 

jichž se dopouští osoba, jež není za své jednání trestně odpovědná, a provinění v případě 

mladistvých. Zákonné vymezení činu jinak trestného a provinění je výrazem zájmu na 

potrestání osob, jež z nějakého důvodu není možné stíhat pro spáchání daného činu, ať už 

z důvodu nedostatku věku nebo příčetnosti. 

 

Pro účely kvantitativní analýzy zpravodajství ČTK je ovšem využita jiná kategorizace trestných 

činů, která vychází ze systematiky zvláštní části TZ (ustanovení § 140 až 418). Ta se dělí do 

třinácti hlav, v nichž jsou jednotlivé druhy trestných činů seřazeny podle právem chráněných 

zájmů a hodnot, jež mohou být ohroženy nebo přímo porušeny spácháním daného činu. 

 

Jednotlivé hlavy zvláštní části TZ tvoří trestné činy:  

 

1) proti životu a zdraví (§ 140 až 167);  

 
68 Srov. taktéž ustanovení čl. 39 LZPS: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké 
jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“ 
69 Srov. ustanovení § 14 odst. 3 TZ. 
70 Srov. ustanovení § 14 odst. 2 TZ. 
71 Srov. ustanovení § 14 odst. 3 a § 140 TZ. 
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2) proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 168 až 

184);  

3) proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193);  

4) proti rodině a dětem (§ 194 až 204);  

5) proti majetku (§ 205 až 232);  

6) hospodářské (§ 233 až 271);  

7) obecně nebezpečné (§ 272 až 292);  

8) proti životnímu prostředí (§ 293 až 308);  

9) proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309 až 322);  

10) proti pořádku ve věcech veřejných (§ 323 až 368);  

11) proti branné povinnosti (§ 369 až 374);  

12) vojenské (§ 375 až 399); a 

13) proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (§ 400-418). 

 

Každý trestný čin nese vlastní název a obsahuje popis skutkové podstaty, tedy souhrn 

charakteristických znaků, jimiž se od sebe odlišují jednotlivé trestné činy nebo skupiny 

trestných činů.72  

 

Pro přehlednost tvoří názvy a zařazení jednotlivých trestných činů přílohu č. 2 této diplomové 

práce. Na přesné vymezení skutkových podstat trestných činů je nutné s ohledem na jejich 

obsáhlost odkázat na TZ ve znění účinném ke dni odevzdání rukopisu této práce. 
  

 
72 NOVOTNÝ, František a kol.. Trestní právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-291-2, s. 116. 
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2. Význam zpravodajství pro trestní řízení 

 

2.1. Perspektiva médií a mediální teorie 

Zpravodajství je považováno za jednu ze základních novinářských činností, která spočívá 

ve vyhledávání, shromažďování, třídění, interpretaci a sdělování informací a faktů recipientům 

prostřednictvím médií.73 Zpravodajství jako výše popsaný proces zprostředkování společensky 

podstatných informací (stejně jako výsledek této činnosti) na sebe bere mnoho podob, z nichž 

za předmět této diplomové práce bylo vybráno textové agenturní zpravodajství, jehož 

základním produktem je agenturní zpráva.74  

 

Hlavními rysy zpravodajství jsou snaha o přesné načasování a aktuální popularitu témat, o nichž 

je referováno, závažnost sdělovaných informací (vzhledem k veřejnému zájmu či zájmu 

publika, na nějž jsou informace cíleny) a také opora ve faktech, která vytváří očekávání na 

neutralitu a objektivitu zpravodajství.75  

 

V těchto rysech zpravodajství lze zároveň spatřovat i jeho hlavní význam pro trestní řízení, tedy 

zprostředkování aktuálních a objektivních informací ze světa justice, které jsou v souladu 

s požadavkem na otevřenost trestního soudnictví sdělovány ve veřejném zájmu. Zpravodajství 

takto souběžně plní informační a také jistou edukativní funkci. Z pohledu teorie žurnalistiky 

jde o specifické překrývání role monitorovací (sběr a publikace relevantních informací 

o trestním řízení), role nápomocné (realizace zásady veřejnosti a obecněji účelu trestního řízení, 

jak bylo vysvětleno v podkapitole Pojem a účel trestního řízení) a radikální role (dohled nad 

dodržováním právních předpisů ze strany OČTŘ).76 

 

2.1.1. Zpravodajství jako realizace veřejného zájmu 

Nastíněné vnímání zpravodajských médií je blízké sociální teorii žurnalistiky, jejíž normativní 

část je souhrnem popisu a doporučení o ideálních záměrech a případných závazcích žurnalistiky 

 
73 HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. 
ISBN 80-85983-76-1, s. 214. 
74 V podrobnostech o agenturní zprávě srov. kapitolu Textová zpráva ČTK. 
75 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9, s.  32 až 33. 
76 Ibidem, s. 112. 
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vůči společnosti.77 Dané závazky vycházejí z normativních očekávání, která jsou v případě 

zpravodajství uplatňována na mnoha různých úrovních (například na úrovni příjemců či úrovni 

regulace médií, ať už jde například o profesní kodexy nebo právní předpisy).78 Mezi normativní 

očekávání, která společnost uplatňuje vůči žurnalistice, patří mimo jiné všeobecné rozšiřování 

informací o veřejných záležitostech, užší spojení občanů s vládou, podpora běžné práce 

hlavních společenských institucí nebo respektování hodnot a kulturních i společenských 

norem,79 přičemž všechna tato očekávání se spolu setkávají také v případě zpravodajství 

o trestním řízení. Plnění těchto normativních očekávání je příspěvkem žurnalistiky 

k uspokojování společenských potřeb,80 tedy jednáním ve veřejném zájmu.  

 

Konkrétní projev veřejného zájmu ve vztahu k trestnímu řízení spočívá v naplňování (části) 

jeho účelu, konkrétněji pak v působení zpravodajství směrem k upevňování zákonnosti, 

předcházení a zamezování trestné činnosti, výchově občanů v duchu důsledného zachovávání 

zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností občanů ke státu 

a společnosti.81  

 

Zpravodajství musí reflektovat hlavní kritéria a požadavky veřejného zájmu, v kontextu 

trestního řízení hlavně požadavky na přiměřenou podporu veřejného pořádku a bezpečnosti 

státu (informovat o činnosti OČTŘ), demokratického politického systému (informace 

o trestním řízení mohou iniciovat legislativní změnu procesních pravidel) a dále požadavek na 

respekt vůči individuálním a obecným lidským právům (ve světle základních zásad trestního 

řízení).82   

 

V tomto směru se na zpravodajství o trestním řízení promítá teorie společenské odpovědnosti, 

jejíž základy nacházíme ve zprávě americké vyšetřovací komise pro svobodu tisku z roku 1947, 

která pracovala pod vedením Roberta Hutchinse. Mezi její východiska patřily myšlenky, že 

zpravodajství musí být pravdivé, přesné, slušné, objektivní, relevantní a (samo)regulované, a to 

mimo jiné prostřednictvím profesních kodexů a zásad.83  

 
77 Ibidem, s. 28 až 29. 
78 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 143. 
79 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 39. 
80 Blíže k příspěvkům žurnalistiky k plnění potřeb společnosti srov. MCQUAIL 2016, op. cit., s. 213. 
81 V podrobnostech k účelu trestního řízení srov. podkapitolu Pojem a účel trestního řízení. 
82 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, 
s. 178 až 179. 
83 MCQUAIL 1999, op. cit., s. 183 až 185. 
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Tomuto modelu normativní teorie odpovídá podle mého názoru také působení ČTK, neboť její 

zpravodajství je založeno na samoregulaci vyžadující vysoce profesionální přístup 

k žurnalistice. V souladu se ZČTK je navíc zpravodajská činnost ČTK chápána jako služba 

veřejnosti. 

 

Existují-li jisté požadavky a očekávání společnosti na žurnalistiku, pak je nutné si položit také 

otázku, jaké mohou být následky jejich nesplnění. Jde vlastně o téma odpovědnosti, tedy 

povinnosti médií vysvětlit své jednání a zodpovídat se z něj.84 V rámci odpovědnosti lze 

rozlišovat mezi závaznou verzí odpovědnosti (liability model), která představuje sankci 

v návaznosti na způsobenou újmu jedincům či společnosti, a dále verzí vlastní odpovědnosti 

(answerability model), jež spočívá v nutnosti vysvětlení a ospravedlnění konkrétního 

mediálního výstupu.85  

 

V rozměru závazné verze odpovědnosti lze plnění společenských požadavků na žurnalistiku 

dokonce aktivně vynucovat, neboť tento druh odpovědnosti má svůj základ v obecně závazných 

právních předpisech, jejichž dodržování je vymahatelné prostřednictvím orgánů veřejné moci. 

Vlastní odpovědnost je sice založena na bázi dobrovolnosti a není realizována na základě 

přímého materiálního postihu, ovšem její aktivizace může vést také k  nežádoucím důsledkům 

pro autora zprávy (případně pro mediální organizaci, se kterou spolupracuje), například 

ke ztrátě důvěryhodnosti. V takovém případě se tedy negativní důsledky projeví v rámcích 

veřejné a profesionální odpovědnosti a v některých případech taktéž v oblasti tržního rámce 

(například v poklesu prodeje či sledovanosti jistého média).86 

 

2.1.2. Působení zpravodajství na příjemce 

Z dlouhodobého hlediska lze jako konkrétní projev vlivu zpravodajství pozorovat nastolování 

tematické agendy ve společnosti (agenda-setting),87 kdy média akcentují některá z témat, a tím 

 
84 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 166. 
85 Ibidem, s. 167. 
86 V podrobnostech o rámcích odpovědnosti srov. MCQUAIL 1999, op. cit., s. 222 až 227. 
87 Tento teoretický koncept je založen na základní premise, že média jsou schopna nastolovat agendu 
ve společnosti zařazováním (respektive opomíjením) jednotlivých témat do svého obsahu. Na zpravodajství je 
touto optikou pohlíženo jako na výběr témat, k nimž jsou v dlouhodobém horizontu přiřazovány jednotlivé 
události, o nichž je referováno. Přestože se pojem agenda-setting objevil až ve studii Maxwella McCombse 
a Donalda Shawa v roce 1972 („The Agenda-Setting Function of Mass Media“), představa o nastolování veřejné 
agendy médií se objevuje v teorii již od dob Waltera Lippmanna a jeho publikace „Public Opinion“ z roku 1922, 
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umocňují povědomí o jejich důležitosti z pohledu recipientů zpráv. Donald Shaw a Maxwell 

McCombs ve své studii prokázali, že důležitost, kterou média přisuzovala tématu poskytnutím 

odpovídajícího prostoru v rámci svého obsahu, odpovídala důležitosti (významu), jež daným 

tématům přiřazovali respondenti, a zároveň, že ke směřování vlivu dochází od médií směrem 

k respondentům, nikoliv naopak.88 Lze tak uzavřít, že u zpravodajství je možné v omezených 

časových úsecích vysledovat sklony k poměrně homogenní skladbě témat.89  

 

Působení zpravodajství však nelze abstrahovat od recipientů zpráv. 90 Naopak je nutné vzít 

v potaz, že způsob působení médií je dán také kognitivními vlastnostmi a sociálními nebo 

psychickými charakteristikami jejich příjemců, z čehož lze dovodit, že význam a vliv 

zpravodajství na jednotlivé sociální skupiny se může lišit na základě jejich profesních, 

demografických nebo etnických specifik.91 

 

Propojení mezi mediální a právní teorií médií ve vnímání významu zpravodajství publikem lze 

spatřovat v plnění informační funkce, tedy zprostředkování poznatků o tom, čeho čtenáři, diváci 

nebo posluchači nejsou přímými svědky, nebo čemu nerozumí.92 Právě šíření zpráv (informací) 

lze považovat za jeden ze základních krátkodobých účinků zpravodajství.93 „V tomto směru plní 

média také edukativní roli. Pokud je však zpravodajství nepřesné, jednostranné, 

neinformované, povrchní nebo senzacechtivé, edukativní efekt médií se vytrácí.“94 V tomto 

negativním směru tak mohou média nepochybně přispět k vytvoření očekávání na konkrétní 

rozhodnutí v trestní věci, které bude založeno na emocích, nikoliv na faktech a pečlivém 

právním posouzení.  

 

Jiným negativním důsledkem povrchního nebo senzacechtivého zpravodajství (obzvláště 

v trestněprávních otázkách) mohou být i bezprostřední behaviorální účinky projevující 

 
v podrobnostech srov. TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 112 a násl., nebo JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média 
a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7, s. 182. 
88 TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 117. 
89 Ibidem, s. 104. 
90 Lze upozornit, že v rámci pojmu působení médií bývá terminologicky rozlišováno mezi vlivem a účinkem médií. 
Zatímco první z pojmů představuje dlouhodobější působení médií, ať již jimi samotnými nebo poskytovaným 
obsahem, pojem účinek značí specifickou reakci na konkrétní typ obsahu, srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, 
op. cit., s. 152. 
91 TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 103. 
92 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 36 až 39. 
93 TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 111. 
94 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 55. 
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se jako iracionální a impulsivní chování jednotlivců nebo skupin s nákazovým efektem, 

například sociální nepokoje.95 Případně může zpravodajství působit takzvanou legitimizaci 

násilí, například prostřednictvím negativní stereotypizace chování etnických menšin.96 Dřívější 

výzkumy zahraničního zpravodajství prokázaly, že média nepřinášejí obraz kriminality, který 

by věrně odpovídal realitě. Převládají v nich totiž zprávy o násilných trestných činech, jež jsou 

předmětem zpráv daleko častěji, než by odpovídalo jejich výskytu (ve srovnání s ostatními 

druhy trestných činů), a proto jsou hlavními postavami těchto zpráv násilníci a oběti násilí, 

přičemž s těmito zprávami jsou spojeny také těžké škody a vysoké tresty.97 Z jiného pohledu 

však může být na tuto skutečnost nahlíženo i tak, že ze strany médií jde o upozorňování 

veřejnosti na možná nebezpečí a rizika.98 

 

Bylo nicméně prokázáno, že samotní čtenáři si přejí být informováni o násilných trestných 

činech.99 Zpravodajství o trestných činech v nich vyvolává větší emoce (pocit obavy) 

v případech, kdy jim je zpráva geograficky blízkou nebo jsou-li trestné činy vylíčeny jako 

náhodné (například mezi pachatelem a obětí neexistovala žádná spojitost).100 

 

Závěrem upozorňuji, že ověření výše nastíněných závěrů mediální teorie o působení 

zpravodajství na publikum není předmětem této diplomové práce. Kvantitativní analýza je 

zaměřena pouze na výzkum mediální agendy, nikoliv na zkoumání vlivu zpravodajství na 

čtenáře (včetně nastolování tematické agendy). Přesto bylo nutné tyto předpokládané projevy 

působení zpravodajství na příjemce nastínit, protože tvoří širší kontext výsledků kvantitativní 

i kvalitativní analýzy. 

 

2.2. Perspektiva práva a právní teorie 

V právní vědě se prosazuje nazírání na média jako na autonomní společenský subsystém, který 

na základě svých vlastností působí na jiné složky daného systému (včetně politického 

 
95 TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 110. 
96 Legitimizace násilí spočívá v prezentaci chování, které není samo o sobě násilné, nicméně by vznik násilí mohlo 
způsobit. Vedle uvedeného příkladu stereotypizace chování menšiny lze zmínit dále způsob referování, který 
nabízí násilí jako jediné možné řešení, srov. KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 
1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 151. 
97 KUNCZIK 1995, s. 145. 
98 Denis McQuail v této souvislosti uvádí, že jde o jedno z možných vysvětlení nepřiměřené pozornosti, kterou 
média věnují zločinu a násilí, nikoliv však ospravedlnění, srov. MCQUAIL 1999, op. cit., s. 539. 
99 KUNCZIK 1995, s. 146. 
100 Ibidem, s. 158. 
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subsystému) a vnucuje jim některá vlastní pravidla (včetně negativních důsledků, jakým je 

například trivializace). Médiím se přisuzuje zásadní společenský vliv, neboť hrají důležitou 

úlohu při formování „postojů, přesvědčení a hodnot v naší společnosti“, plní informační 

a socializační funkci (zprostředkovávají informace o tom, čeho lidé nejsou přímými svědky, 

a zároveň normují standardy, ať už v oblasti morálního nebo právního řádu) či nastolují agendu 

(tj. alokují různou úroveň pozornosti tématům zpráv).101   

 

Z pohledu ESLP je hlavní funkcí médií informovat o věcech veřejného zájmu a přispívat tak ke 

kontrole výkonu veřejné moci,102 a to včetně moci soudní, což v zásadě odpovídá perspektivě 

sociální teorie žurnalistiky. Právu médií svobodně informovat o věcech veřejného zájmu pak 

odpovídá právo občanů tyto informace přijímat, aby se mohli aktivně účastnit veřejného života 

a činit politická rozhodnutí.103  

 

Závěr o médiích jako o takzvaném hlídacím psu demokracie by měl být především očekáváním 

společnosti, jenž byl zákonodárcem zohledněn v požadavku na otevřenost soudnictví 

vyjádřeném mimo jiné v zásadě veřejnosti trestního řízení. Pouze v případě, že je soudnictví 

otevřené a transparentní, k čemuž napomáhá zpravodajství, je veřejnost schopna posuzovat 

kvalitu stávající právní úpravy a výkonu spravedlnosti.104 Ostatně i v mediální teorii se 

objevuje poznatek o závislosti soudního systému na mediální publicitě.105 

 

Představitelé soudní moci se proti kontrole médií mohou ohrazovat s poukázáním na případné 

ohrožení své nezávislosti (vytváření nepřípustného tlaku nebo dokonce očekávání na 

rozhodování soudu),106 nicméně ani soudnictví nelze uzavřít pro společnost tak, aby se jeho 

fungování nemohlo stát předmětem veřejného dozoru a případně objektem kritického 

hodnocení, ať už jde o soudní systém jako celek nebo soudní řízení či rozhodnutí ve zcela 

konkrétní věci.107 Přestože v dané trestní věci má konečné rozhodnutí pouze soud, neznamená 

to, že by tato věc nemohla být diskutována jinde, například v denním tisku nebo obecně 
 

101 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 35 až 39. 
102 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-52-6, 
s. 124. 
103 HERCZEG 2013, op. cit., s. 9. 
104 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 53. 
105 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 25. 
106 HERCZEG 2013, op. cit., s. 173: „Pokud média – ať již v touze po senzaci, z hospodářských nebo politických 
důvodů - povedou proti obviněnému mediální kampaň, může to mít za následek, že veřejné mínění bude požadovat 
odsouzení a také soudci se tlaku takového veřejného mínění nemohou vyhnout a ztratí svoji nestrannost.“ 
107 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 52. 
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ve společnosti.108 Tímto způsobem ostatně OČTŘ dostávají i zpětnou vazbu o svém fungování.  

 

Nicméně nelze opomenout, že záleží také na způsobu a kvalitě poskytovaných informací, neboť 

nepřesné nebo senzacechtivé zpravodajství může uškodit nejen osobám spojeným s daným 

trestním řízením, ale také poškodit obraz soudního systému a ohrozit veřejnou důvěru ve vládu 

práva.109  

 

Pokud by veřejnost ztratila důvěru v justici, nepochybně by se uchýlila k řešení svých sporů 

jinými způsoby než prostřednictvím soudního systému a neměla by ani vůli dodržovat soudní 

rozhodnutí.110 Za zvláště nebezpečný případ podrývající vládu práva lze hodnotit vytváření 

očekávání na rozhodnutí v trestních věcech, což může zasahovat také do zásady presumpce 

neviny. Dalším negativním případem je přehnaná pozornost věnovaná detailům zločinů, která 

může vést ke snížení citlivosti vůči zločinu nebo redukci běžných zábran.111 Stejně 

problematická je také glorifikace pravomocně odsouzených osob, jež ukazuje, že z trestné 

činnosti lze mít prospěch spočívající ve zvýšeném mediálním zájmu.112 

 

Z pohledu trestního práva procesního představuje zpravodajství prostředek, s jehož pomocí 

může být naplňována zásada veřejnosti trestního řízení. Naprostá většina občanů totiž nemá 

reálnou možnost osobně se účastnit projednávání trestních věcí, a tak mohou sledovat průběh 

nejvýznamnějších z nich alespoň zprostředkovaně. Vedle informační funkce plní zpravodajství 

ve vztahu k trestnímu řízení také funkci edukativní.113  

 

Ani zpravodajství pochopitelně nemůže přinášet informace o všech trestních řízeních, která 

jsou v České republice vedena. Taková představa je iluzorní, nicméně už pouhá možnost, že 

průběh konkrétního řízení bude zpřístupněn veřejnosti (prostřednictvím zpravodajství), by měla 

být účinnou pojistkou dodržování zásad řádného zákonného procesu a presumpce neviny. 

 
108 HERCZEG 2013, op. cit., s. 154. 
109 Ibidem, s. 54. 
110 Ibidem, s. 55. 
111 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 156. 
112 Ibidem, s. 59. 
113 ROZEHNAL, 2015, op. cit., s. 55: „Média plní svojí edukativní roli tím více, čím více je jejich zpravodajství 
detailní, přesně a dává všezahrnující přehled o projednávané kauze. Pokud je zpravodajství nepřesné, 
jednostranné neinformované, povrchní nebo senzacechtivé, edukativní efekt médií se vytrácí.“ 
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2.2.1. Svoboda projevu ve vztahu k trestnímu řízení 

Zásada veřejnosti trestního řízení není bezbřehá a nezaručuje žurnalistům libovolný přístup 

k veškerým úkonům trestního řízení, byť by se měly konat v hlavním líčení. Příslušné části 

trestního řízení mají probíhat veřejně, ale nikoliv pro veřejnost.114 Právní řád proto stanovuje 

pravidla, která musejí žurnalisté dodržovat, jestliže chtějí sbírat, zpracovávat a dále rozšiřovat 

informace týkající se konkrétních trestních řízení. 

 

Jiný způsob ani nepřipadá v úvahu, jelikož ústavní právo na svobodu projevu, stejně jako právo 

vyhledávat a šířit informace, lze omezit pouze na základě zákona, a to navíc jen v případech, 

když jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro bezpečnost státu, veřejnou 

bezpečnost, ochranu zdraví a mravnosti.115 V případech medializace trestního řízení je tímto 

chráněným právním zájmem především právo na ochranu osobnosti jednotlivých subjektů 

trestního řízení. Osobnost člověka obsahuje jeho nejniternější a nejintimnější sféru, jejíž dotčení 

osoba pociťuje s velmi silnou intenzitou, a proto je nezbytné jí poskytovat adekvátní právní 

ochranu.116  

 

Média přitom mohou mít vliv na veřejný obraz a pověst člověka, stejně jako na formování 

veřejné interpretace událostí,117 a proto nezbývá nic jiného než požadovat, aby respektovala 

osobnost lidí, o nichž je pojednáváno ve zpravodajství. 

 

Základ práva na ochranu osobnosti je vystavěn na nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, 

právu na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochraně jména a listovního 

tajemství.118 Z práva na ochranu osobnosti plyne, že každý jednotlivec je oprávněn sám 

rozhodovat o tom, v jakém rozsahu uvolní informace ze svého soukromí do okolního světa; 

platí tedy zásada informačního sebeurčení.119  

 

Tato zásada se přestává aplikovat až v okamžiku, kdy daná osoba opustí sféru soukromou 

 
114 HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. Bulletin advokacie. 2013, č. 3, 
s. 26 a násl. 
115 Srov. ustanovení čl. 17 odst. 4 LZPS. Obdobně umožňuje omezení svobody projevu čl. 10 odst. 2 EÚLP, a to 
v zájmu ochrany pověsti nebo práv jiných. 
116 ROZEHNAL, 2015, op. cit., s. 222. 
117 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 37. 
118 Srov. ustanovení čl. 7 odst. 1 věta první, čl. 10 odst. 1 a čl. 13 LZPS. 
119 Srov. nález ÚS ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. 
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a vstupuje do sféry sociální, občanské nebo profesionální, což má za důsledek zpřístupnění 

soukromých informací pro veřejnost.120 Imperativ veřejného zájmu na zveřejnění informací 

proto převáží nad právem na ochranu soukromí zejména v případech, kdy je referováno 

o trestné činnosti, kterou (údajně) spáchala exponovaná osoba při výkonu veřejné funkce.121 

Jakákoliv mediální reference se svým způsobem dotýká práva na ochranu osobnosti toho, 

o němž je referováno. Nicméně zákonná úprava na toto specifikum mediální činnosti pamatuje 

a obecně jej aprobuje. Zpravodajská média tak mohou i bez svolení daného člověka pořídit 

nebo přiměřeným způsobem použít jeho zvukový či obrazový záznam.122  

 

Zpravodajství je oproti jiným druhům šíření informací (nejen o trestním řízení) privilegováno 

také v jiných směrech. ESLP například dovozuje, že ne ve všech případech nutně převáží 

přesnost zpravodajských informací nad jejich aktuálností, neboť zpráva je svým způsobem 

zkazitelným zbožím.123 V této souvislosti ÚS doplňuje, že v mediálních sděleních je potřeba 

počítat s jistými zjednodušeními, která bez dalšího nelze pojímat jako zásah do osobnostních 

práv dotčených osob. Jinými slovy tak ÚS deklaruje, že nelze trvat na naprosté přesnosti 

skutkových tvrzení objevujících se ve sdělovacích prostředcích.124  

 

Ze strany ESLP bylo dále konstatováno, že média nelze sankcionovat za zveřejnění informací, 

jež byly získány nelegálním způsobem, pokud obsahují informaci o věcech veřejného zájmu 

a zároveň se autoři zprávy na jejím získání přímo nepodíleli.125 ESLP taktéž ve své rozhodovací 

praxi přihlíží k tomu, zda autoři konkrétní zprávy jednali v dobré víře, veřejném zájmu 

a v souladu s novinářskou etikou.126 ÚS si je dobře vědom toho, že obzvláště ze strany 

bulvárních médií dochází ke zneužívání svobody slova a práva na informace, a proto vnímá 

jako preventivní a kultivační nástroj hrozbu majetkové sankce.127  

 

Svoboda projevu je považována za konstitutivní znak demokratické pluralitní společnosti, 

stejně jako základní podmínku pro seberealizaci jednotlivců.128 Nicméně jak již bylo nastíněno, 
 

120 Srov. nález ÚS ze dne 15. května 2012, sp. zn. II. ÚS 171/12. 
121 HERCZEG 2013, op. cit., s. 11. 
122 Srov. ustanovení § 89 OZ. 
123 MORAVEC 2013, op. cit., s. 124. 
124 Srov. nález ÚS ze dne 8. února 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99. 
125 MORAVEC 2013, op. cit., s. 124. 
126 Ibidem, s. 124 až 125. 
127 Srov. nález ÚS ze dne 6. března 2012, sp. zn. ÚS 1586/09. 
128 CHALOUPKOVÁ, Helena a kol. Mediální právo: komentář. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-
725-5, s. 333. 
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nejde o právo absolutní, a proto má své limity, což lze dovodit i z rozhodovací praxe ÚS.129  

 

Vnějšími limity jsou soukromoprávní i veřejnoprávní normy, ať už jde o výše popsané právo 

na ochranu osobnosti nebo konkrétní pravidla pro zveřejňování informací o trestním řízení, 

jimž je věnována pozornost na jiném místě této kapitoly.  

 

V soudní praxi, kdy je zapotřebí určit, zda konkrétní projev již překročil své vnější limity 

stanovené právem na ochranu osobnosti, se  berou v úvahu zejména následující kritéria: 

„1. povaha výroku (tj. zda jde o skutkové tvrzení či hodnotový/hodnotící soud), 2. obsah výroku 

(např. zda jde o projev „politický“ či „komerční“), 3. forma výroku (zejména nakolik je 

předmětný výrok expresivní či dokonce vulgární), 4. postavení kritizované osoby (např. zda jde 

o osobu veřejně činnou či dokonce o osobu aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně 

známou), 5. zda se výrok (kritika) dotýká soukromí či veřejné sféry této kritizované osoby, 

6. chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama „vyprovokovala“) či jak se posléze kritice 

postavila), 7. kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, politika 

apod.), a konečně, 8. kdy tak učiní (tzn. např. jaké měl či mohl mít jeho autor v daný okamžik 

k dispozici konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil)“. 130 Každé 

z uvedených kritérií hraje roli při posuzování rovnováhy mezi ústavně zaručenými právy na 

svobodu projevu a ochranu osobnosti. 

 

Existují ale také vnitřní limity svobody projevu, jež jsou vyjádřeny v právní odpovědnosti za 

učiněný projev,131 a to na odstupňované škále od civilní odpovědnosti (zejména povinnost 

zdržet se dalších neoprávněných zásahů a odstranit jejich následky),132 správněprávní 

odpovědnosti až po trestněprávní odpovědnost,133 přičemž jednotlivé stupně jsou seřazeny 

s ohledem na princip subsidiarity trestní represe.134  

 

2.2.2. Pravidla TŘ pro poskytování informací o trestním řízení 

Obecně řečeno by mělo být omezení přístupu žurnalistiky k trestním věcem vždy propojeno 

 
129 Srov. nález ÚS ze dne 23. června 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13. 
130 Ibidem. 
131 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 41 až 42. 
132 Srov. ustanovení § 82 odst. 1 OZ. 
133 MORAVEC 2013, op. cit., s. 128. 
134 Srov. ustanovení § 12 odst. 2 TZ. 
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s jistým legitimním cílem,135 a to již s ohledem na to, že zákon ukládá OČTŘ povinnost, aby 

veřejnost informovaly o své činnosti poskytováním informací veřejným sdělovacím 

prostředkům, tedy neuzavíraly se před vnějším světem.136  

 
V případech jednání před soudem je legitimním cílem pro omezení přístupu médií plynulost 

a řádný průběh daného jednání. Proto lze obrazové a zvukové přenosy soudního jednání 

uskutečnit pouze s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce.137 Zvukové 

záznamy pak jedině s vědomím téže osoby, která jejich pořizování může zakázat, pokud by to 

mohlo narušit průběh nebo důstojnost jednání.138 Oznamovat se nemusí pořizování písemných 

poznámek. 

 

Závažnější cíle pro omezení přístupu médií v průběhu celého trestního řízení (tj. nejen ve fázi, 

která se odehrává před soudem) však nalezneme přímo ve specifické povaze tohoto procesu. 

OČTŘ nemohou plnit svou informační povinnost vůči veřejnosti způsobem, který by ohrozil 

objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení, zasahoval do práv osob zúčastněných na 

řízení na ochranu soukromí či porušoval zásadu presumpce neviny.139 Stejné principy by podle 

mého názoru měla při referování o trestních řízeních ctít i média. Ostatně i rozhodovací praxe 

ESLP dovozuje, že novináři píšící o probíhajícím trestním řízení musí zajistit, aby nepřekročili 

hranice spravedlivého procesu a presumpce neviny.140  

 

Z výše uvedeného plyne mnoho konkrétních pravidel. V přípravném řízení například OČTŘ 

nesmí zveřejňovat informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti níž se vede trestní 

řízení, stejně jako poškozeného nebo svědka.141 Obzvláště je pak dbáno na ochranu soukromí 

a osobních údajů osob mladších osmnácti let,142 v jejichž případě je zákaz poskytování 

informací rozšířen i na samotná média.143 

 
135 HERCZEG 2014, op. cit., s. 30. 
136 Srov. ustanovení § 8a odst. 3 věta první TŘ. 
137 Srov. ustanovení § 6 odst. 3 věta první ZSS. 
138 Srov. ustanovení § 6 odst. 3 věta druhá ZSS. 
139 Srov. ustanovení § 8a odst. 1 věta první TŘ. 
140 HERCZEG 2013, op. cit., s. 152 až 153. 
141 Srov. ustanovení § 8a odst. 1 věta druhá TŘ. Je tomu tak s ohledem na difamující efekt trestního řízení, který 
by případná medializace pouze umocnila; srov. např. ŠÁMAL a kol. 2013, op. cit., s. 146.  
142 Srov. ustanovení § 8a odst. 2 TŘ. 
143 Z tohoto důvodu je zakázáno publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které 
by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích, stejně jako publikování textu nebo 
vyobrazení týkajících se totožnosti mladistvého, srov. ustanovení § 54 odst. 2 ZSVM. V návaznosti na další 
ustanovení ZSVM (srov. zejména § 54 odst. 3 a § 94 odst. 1 ZSVM) jde o komplexní ochranu před nebezpečnou 
stigmatizací daných osob, neboť medializace případu může způsobit, že po vykonání trestu již nebude schopna se 
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Absolutní ochrana (tj. působící vůči veškerým osobám veřejného i soukromého práva) před 

ztotožněním je poskytována poškozeným, kteří jsou mladší osmnácti let nebo vůči nimž byl 

spáchaný některý ze zákonem vyjmenovaných trestných činů, a to například trestný čin vraždy, 

těžké újmy na zdraví nebo nebezpečného vyhrožování.144 Obecný zákaz zveřejnění platí taktéž 

pro informace pocházející z odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu či sledování 

osob a věcí, umožňují-li zjištění totožnosti konkrétní osoby a zároveň nebyly použity jako 

důkaz v řízení před soudem, ledaže k tomu dá dotyčná osoba souhlas.145  

 

Výše popsané informační restrikce lze prolomit jen ve výjimečných případech, a to například 

při pátrání po osobách, při nichž mohou být zpravodajská média výrazně nápomocna.146 Jde-li 

obecně o informace z odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu či sledování osob 

a věcí, pak lze omezení překonat v případech, kdy veřejný zájem převáží nad právem na 

ochranu soukromí dotčené osoby.147 Zpravidla bude tato podmínka splněna, jestliže trestní 

řízení bude vedeno ohledně trestné činnosti, kterou (údajně) spáchala exponovaná osoba při 

výkonu veřejné funkce. 

 

2.2.3. Zvláštní ochrana poškozených 

Jako zvláště potřebná se jeví ochrana obětí trestných činů s ohledem na dopady takzvané 

sekundární viktimizace (neboli druhotného zraňování oběti), jejímiž původci mohou být 

OČTŘ, ale také novináři. Při nešetrné medializaci případu se totiž oběti trestných činů musejí 

vyrovnávat nejen s bezprostředními následky takového činu (například fyzickou újmou na 

zdraví), ale rovněž s nepříznivými dopady zvýšeného zájmu veřejnosti o jejich osudy,148 a to 

mnohdy i s dlouhým časovým odstupem od škodlivé události.  

 

V této souvislosti upozorňuje odborná literatura z oblasti kriminologie na možné nepříznivé 

zásahy do psychické sféry oběti, které se mohou projevit v pocitech nespravedlnosti, vlastní 

nedůstojnosti a izolovanosti. Obava ze sekundární viktimizace je navíc označována jako jeden 

 
zapojit do společnosti, sehnat práci a bude tak odsunuta na okraj společnosti, kdy jediným řešením se bude jevit 
nastoupení kriminální dráhy; srov. HERCZEG 2014, s. 7. 
144 Srov. ustanovení § 8b odst. 2 TŘ. 
145 Srov. ustanovení § 8c TŘ. 
146 Srov. ustanovení § 8d odst. 1 TŘ.  
147 Srov. ustanovení § 8d odst. 1 TŘ. 
148 ŠÁMAL a kol. 2013, op. cit., s. 152. 
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z hlavních důvodů pro neoznámení některých druhů trestných činů (například v sexuální 

oblasti).149  

 

Při referování o trestních řízeních tak musejí mít média neustále na paměti, že se mohou svou 

činností dopouštět sekundární viktimizace a jaké jsou důsledky takového jednání pro oběti 

trestných činů. 

 

Přestože mnohé z trestních řízení mohou být z pohledu médií velice zajímavým, atraktivním 

tématem dosahujícím celospolečenského významu, mělo by být vždy pečlivě zvažováno, zda 

a popřípadě jakým způsobem o trestných činech informovat, a to především s ohledem na oběti 

a jejich blízké osoby. Zákon tak sdělovacím prostředkům výslovně předepisuje, aby 

respektovaly osobnost a důstojnost oběti a postupovaly vždy s přihlédnutím k jejímu věku, 

zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby 

nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem, tedy k projevům 

sekundární viktimizace.150  

 

Na druhou stranu však zpravodajství o obětech trestných činů nutně nemusí nést jen čistě 

negativní konotace. Novináři mohou například vysvětlit situaci oběti jejímu (blízkému či 

vzdálenému) okolí a pomoci tak, aby oběť začala o daném činu komunikovat. Jinými slovy 

mohou novináři sehrát roli pomocníka oběti při vyrovnání se s psychickým traumatem 

a zařazením se zpět do svého původního sociálního prostředí.151 Ve vztahu k trestnímu řízení 

tak mohou dostát i své edukativní roli. 

 

2.2.4. Zvláštní ochrana osob, proti nimž se trestní řízení vede 

Zásada spravedlivého procesu a presumpce neviny se neváže pouze k OČTŘ nebo šířeji ke 

všem státním orgánům, ale nepřímo také osobám soukromého práva, tedy i médiím.152  

 

Pro novináře přitom může být respektování zásady presumpce neviny daleko náročnější než 

pro OČTŘ, neboť mají k dispozici daleko širší záběr výrazových prostředků, pracují s obrazem, 

 
149 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 
pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2, s. 20 až 21. 
150 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (zákon o obětech trestných činů). 
151 KUNCZIK 1995, op. cit., s. 156. 
152 Srov. nález ÚS ze dne 23. června 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13. 
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emocemi a mohou tak vyvolat představu viny či neviny i použitím relativně korektních 

verbálních prostředků.153  

 

Je zřejmé, že zpravodajství je určeno pro nejširší veřejnost, a tak v něm musí docházet k jistým 

zjednodušením, vytváření novinářských zkratek. Ne každé takové zjednodušení je způsobilé 

nepřípustně zasáhnout do osobnostních práv, nicméně je nutné jej posuzovat v kontextu celé 

podávané informace. Například ÚS takto dovodil, že označení „kuplíř“ a „člen gangu kuplířů“ 

pro vedlejšího účastníka dosud neskončeného trestního řízení posunuje sdělovanou informaci 

do roviny, že o jeho vině je již dopředu rozhodnuto, a proto jde o porušení zásady presumpce 

neviny a nepřípustný zásah do osobnostních práv této osoby.154  

 

Jako velice problematické se může ukázat také doznání obviněného (obžalovaného), které by 

média měla převzít spíše zdrženlivě a nadále referovat o obviněném (obžalovaném) nikoliv jako 

o pachateli trestného činu. Podle mého názoru bude nutné i nadále nezbytné trvat na přesném 

procesním označení osoby, proti níž je řízení vedeno, s možným doplněním, že se k činu 

doznává, nicméně o jeho vině ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.155 Lze si totiž představit, 

že osoba, proti níž je trestní řízení vedeno, může učinit své přiznání také pod nátlakem 

(a později jej odvolá) nebo s motivem ochránit před trestním stíháním osobu blízkou. 

  

 
153 ROZEHNAL, Aleš. Aplikace zásady presumpce neviny v médiích. Pravní prostor [online]. 2016 [cit. 2019-
07-05]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/aplikace-zasady-presumpce-neviny-v-
mediich 
154 Srov. nález ÚS ze dne 23. června 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13. 
155 Na druhou stranu je nutné připustit, že zásada presumpce neviny je zárukou v individuálním zájmu obviněného 
(obžalovaného), který s ní může jakkoliv disponovat, a to i tím způsobem, že se jí vzdá uznáním své viny; 
srov. ŠÁMAL a kol. 2013, s. 15 a násl. 
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3. Textové zpravodajství ČTK 

 

3.1. Zpravodajská agentura jako mediální instituce  

Zpravodajské agentury, které bývají taktéž označovány jako tiskové agentury, jsou mediálními 

institucemi, jež shromažďují, zpracovávají a následně poskytují svým zákazníkům zpravidla 

slovní a obrazové informace o domácím i zahraničním dění, a proto jsou také označovány jako 

továrny na zprávy nebo velkoobchod s informacemi.156 

 

Vznik mezinárodních zpravodajských agentur bývá hodnocen jako jeden z mimořádně 

důležitých kroků směrem ke globalizaci zpravodajských toků a zároveň k takzvané 

komodifikaci zpráv, kdy se informace zpracované ve zpravodajském formátu stávají druhem 

zboží poskytovaným za úplatu ostatním tvůrcům mediálních obsahů.157 Na vývoji 

zpravodajských agentur je pozoruhodné, že si po celou dobu své existence udržely schopnost 

pružně reagovat na požadavky zpravodajského trhu. Staly se tak významným zdrojem 

informací nejen pro tištěné noviny, ale později také pro rozhlas, televizi a nejnověji pro 

internetová média.158  

 

Jak již bylo nastíněno, úloha zpravodajských agentur je spatřována ve shromažďování 

informací, jejich zpracování a následné distribuci, přičemž takto působí agentury jako 

významný zdroj pro veškeré sdělovací prostředky.159 Mezi odběratele agenturní produkce však 

nepatří výlučně jen další média, nýbrž i zákazníci z oblasti státní správy nebo hospodářské 

sféry.160  

 

Tuto skutečnost lze dobře ilustrovat na příkladu ČTK, jejíž textové zpravodajství je zařazeno 

mimo jiné i do „Automatizovaného systému právních informací“, jehož prostřednictvím 

zajišťuje nejen v právnických kruzích informační servis z oblasti práva a nejdůležitějších 

obchodních transakcí.161 

 
156 HALADA, OSVALDOVÁ a kol. 1999, op. cit., s. 17. 
157 TRAMPOTA 2006, op. cit., s. 174. 
158 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tisková agentura jako zdroj. In ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář 
a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661, s. 126. 
159 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-459-4, s. 9. 
160 Ibidem, s. 13 až 15. 
161 Obsah ASPI. Wolters Kluwer [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi/o-
aspi/obsah-aspi.c-123.html 
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3.2. Právní postavení a struktura ČTK 

ČTK je zvláštním druhem právnické osoby, která byla zřízena na základě zákona. 162 Hospodaří 

s vlastním majetkem, jenž získala převodem z Československé tiskové kanceláře,163 a dále 

rozmnožovala o příjmy z podnikatelské činnosti, tedy z úplatného poskytování svých služeb.164 

Provoz ČTK není financován z veřejných rozpočtů ani (veřejnoprávním způsobem) 

ze soukromých rozpočtů (například obdobou televizního či rozhlasového poplatku),165 a proto 

je dosažení její hospodářské soběstačnosti podmíněno aktivní podnikatelskou činností.166  

 

Přestože primárním úkolem ČTK není vytváření zisku, jde o nutný předpoklad pro zajištění 

jejího provozu v dlouhodobém horizontu: například pro vytváření rezerv pro budoucí investice 

nebo krytí záporných hospodářských výsledků, které mohou přijít v časech hospodářské 

recese.167 

 

Z tohoto pohledu ČTK není (zcela) nezávislou na tržním prostředí, jak je obvyklé u jiných 

veřejnoprávních médií, neboť právě tato nezávislost jim umožňuje plnit jejich hlavní 

poslání: reprezentovat široké názorové spektrum bez podřízenosti komerčním zájmům.168 Na 

tuto skutečnost však reaguje zákonná úprava, která stanovuje, že podnikání ČTK nesmí ohrozit 

účel, za nímž byla tato instituce založena.169  

 

Jako právnická osoba veřejného práva zajišťuje ČTK naplňování a ochranu jistého veřejného 

zájmu. Tento zájem spočívá v poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné 

vytváření názorů šířením slovního zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.170  

 
162 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 a 2 ZČTK. 
163 Ustanovení § 1 odst. 2 věta první ZČTK bylo naplněno prostřednictvím zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení 
působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou 
ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. 
164 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 ZČTK. 
165 TELEC, Ivo. Některé právní otázky České tiskové kanceláře. Časopis pro právní vědu a praxi. 2000, č. 1, s. 74. 
166 Tomu odpovídá pravidlo odděleného hospodaření vyplývající z ustanovení § 1 odst. 3 ZČTK, že stát 
neodpovídá za závazky ČTK, stejně jako ČTK neodpovídá za závazky státu.  
167 O skutečnosti, že se ČTK daří vytvářet tyto rezervní hodnoty, svědčí nerozdělený zisk ve výši 35 milionů korun 
českých, který vykázala ve sledovaném období roku 2017; srov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České 
tiskové kanceláře v roce 2017. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné 
z: https://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ 
168 ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 35. 
169 Srov. ustanovení § 3 odst. 3 ZČTK. 
170 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 a 2 ZČTK. V souladu s následujícím odstavcem daného ustanovení je tato služba 
poskytována nejen v rámci České republiky, ale také ve vztahu k zahraničí. 
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Svou činností by měla přispívat k plnění kulturních a sociálních potřeb společnosti.171 Samotná 

ČTK si pak stanovuje za cíl být kronikou dění (v České republice i ve světě) a poskytovat 

služby, které její mediální klienti budou považovat za součást svých zpravodajských redakcí 

a informačních pracovišť.172  

 

Z pohledu právní teorie je ČTK zvláštním druhem veřejného ústavu (rozhodujícím prvkem je 

totiž jeho věcná, nikoli osobní složka)173 poskytujícím objektivní a všestranné informace jako 

veřejný statek.174 Veřejné služby v mediální oblasti poskytují také Česká televize a Český 

rozhlas, od nichž se ČTK odlišuje druhem produkovaných služeb,175 ale také strukturou svých 

příjmů. Jak již bylo vyloženo, její základní příjmy plynou z podnikatelské činnosti, nikoliv 

z veřejnoprávních poplatků.176 ČTK sice může obdržet účelovou dotaci ze státního rozpočtu, 

ale pouze za předpokladu, že taková dotace nebude krýt ztrátu z hospodaření.177   

 

Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři výslovně upravuje pouze dva orgány tiskové 

kanceláře, jimiž jsou generální ředitel (obdoba statutárního orgánu obchodních korporací) 

a Rada ČTK (obdoba kontrolního orgánu). Druhý jmenovaný orgán se skládá ze sedmi členů 

volených na pět let Poslaneckou sněmovnou České republiky.178 Jeho prostřednictvím 

se nepřímo uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu ČTK, a proto do jeho působnosti mimo jiné 

náleží i rozhodování o stížnostech občanů.179  

 

 
171 CHALOUPKOVÁ a kol. 2019, op. cit., s. 242. 
172 Kodex ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
173 TELEC 2000, op. cit., s. 69. 
174 Veřejná věc nebo též veřejný statek se v odborné literatuře definuje jako předmět takzvaného veřejného užívání, 
tedy užívání všeobecně přístupných statků předem neomezeným okruhem uživatelů; v podrobnostech srov. 
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-254-3, 
s. 307. Obdobně lze o veřejném statku uvažovat v ekonomickém rozměru, jenž navíc zohledňuje externality, které 
vyplývají z jeho existence. V kontextu teorie médií lze považovat za takovou externalitu vliv médií na formování 
názorů nebo hodnot ve společnosti; srov. ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 36. V praxi ČTK ovšem převažuje 
poskytování statků v individuálních soukromých vztazích vznikajících z úplatných smluv s odběrateli, tj. činnost 
dle ustanovení § 3 odst. 1 ZČTK; srov. TELEC 2000, s. 71. 
175 ČTK poskytuje ryze zpravodajskou službu, zatímco Česká televize a Český rozhlas slouží i dalším veřejným 
zájmům, a to na vytváření a šíření uměleckých hodnot nebo duševní rekreaci společnosti formou zábavy; 
srov. TELEC 2000, op. cit., s. 71. ČTK navíc ani nesmí provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání či mít 
majetkovou účast na obchodním jmění osoby, která je provozuje, jak požaduje ustanovení § 3 odst. 4 ZČTK. 
176 Srov. ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, a ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu; na něž navazuje samostatný zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových 
a televizních poplatcích. 
177 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 ZČTK ve spojení s ustanovením § 1 odst. 3 ZČTK. 
178 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 a 2 ZČTK. 
179 Srov. ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) ZČTK. 
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Nicméně v roce 2017 se Rada ČTK musela zabývat pouhými dvěma stížnostmi, z nichž ani 

jednu neshledala jako důvodnou, tedy neobjevila namítaný rozpor činnosti agentury se ZČTK 

nebo Kodexem ČTK. S ohledem na nízký počet stížností lze učinit závěr, že buď ČTK plní své 

poslání nadmíru dobře, anebo se veřejnost stala vůči její činnosti apatickou (popřípadě si není 

vědoma, zda a jak může uplatnit své výtky).  

 

Důležitou pravomocí Rady ČTK je jmenování a odvolávání generálního ředitele, jenž zastupuje 

instituci navenek, a to po funkční období šesti let.180 Rada ČTK se zodpovídá Poslanecké 

sněmovně, které pravidelně předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.181  

 

Lze zdůraznit, že v případě, kdy by ČTK neplnila své poslání stanovené zákonem, mohla by 

přijít reakce ze strany Poslanecké sněmovny, a to v podobě odvolání Rady ČTK (jakožto 

kontrolního orgánu, jenž má dbát na plnění představ zákonodárce o fungování tiskové kanceláře 

vyjádřených v ZČTK),182 anebo zrušení ČTK (byla-li zřízena na základě zákona, může být 

stejným způsobem rozhodnuto také o jejím zániku)183. 

 

Faktické fungování ČTK je vystavěno na síti odboček složené z centrální redakce 

a regionálních redakcí doplněných o zahraniční zpravodaje v Berlíně, Bratislavě a Bruselu.184 

Mediální činnost ČTK je realizována zásluhou zpravodajů, redaktorů, fotoreportérů a celou 

řadou dalších spolupracovníků, kteří se každodenně zapojují do procesu tvorby zpravodajství. 

 

3.3. Zpravodajská činnost ČTK 

Současná ČTK se profiluje z hlediska věcného zaměření jako univerzální (komplexní) agentura 

národního rozsahu působnosti.185  

 

Na rozdíl od Československé tiskové kanceláře není ČTK zpravodajským orgánem státu, což 

mimo jiné znamená, že ZČTK nestanovuje požadavek, aby tisková kancelář vydávala oficiální 

prohlášení vlády a ústředních úřadů nebo tlumočila oficiální stanoviska k vnitřním 

 
180 Srov. ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1 a 2 ZČTK. 
181 Srov. ustanovení § 8 odst. 2 ZČTK. 
182 Srov. ustanovení § 6 odst. 3 a § 8 odst. 1 ZČTK. 
183 TELEC 2000, op. cit., s. 68. 
184 Kodex ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
185 TRUNEČKOVÁ 1997, op. cit., s. 21. 
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i zahraničním událostem a problémům, jako tomu bylo v předcházející právní úpravě.186  

 

Jak již bylo nastíněno v předchozí podkapitole, hlavní činnost ČTK spočívá v naplňování jejího 

poslání dle ZČTK. Tomu v zásadě odpovídá i předmět jejího podnikání, jak je zapsán 

v obchodním rejstříku: šíření slovního a obrazového zpravodajství z České republiky 

a ze zahraničí.187  

 

Zpravodajská produkce zahrnuje textové zpravodajství, ale také fotografie,  infografiku, 

zvukové nahrávky, videonahrávky, databáze a web České noviny.188 Při své činnosti ČTK 

využívá veškeré moderní prostředky pro přenos informací včetně audiovizuálního obsahu, 

a proto se nabízí otázka, zdali je vůbec na místě nadále používat její historické označení 

„tisková kancelář“.189 

 

Ve sledovaném období roku 2017 patřila mezi nejdůležitější témata, která pokrývalo textové 

zpravodajství ČTK, rozpory mezi tehdejším předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou 

a Andrejem Babišem, dále volby do Poslanecké sněmovny a přípravy na přímou prezidentskou 

volbu, v níž obhajoval mandát Miloš Zeman. V oblasti práva zaznamenala ČTK zvýšený zájem 

o témata trestních řízení vedených proti lobbistovi Marku Dalíkovi a někdejší ředitelce Sekce 

kabinetu předsedy vlády České republiky Janě Nečasové. Čtenáře zajímaly také okolnosti 

vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států amerických.190 Jen 

v domácí oblasti textového zpravodajství (tato diplomová práce se přitom zaměřuje pouze na 

její úzkou část) bylo v roce 2017 vydáno 45.363 zpráv a 8.512 headlinů (krátkých zpráv do 150 

znaků).191 

 
186 Srov. ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění ke dni, kdy 
vstoupil v účinnost. 
187 Jako předmět podnikání je v obchodním rejstříku u ČTK dále zapsána činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence; a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání. V rámci druhého z uvedených předmětů podnikání se ČTK podle živnostenského 
rejstříku věnuje následujícím oborům činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafické výrobě, knihařským 
a kopírovacím pracím; reklamním činnostem, marketingu, mediálnímu zastoupení; fotografickým službám; 
mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; zprostředkování obchodu 
a služeb; velkoobchodu a maloobchodu; poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; realitní činnosti, správě a údržbě nemovitostí; 
a pronájmu a půjčování věcí movitých. Výše uvedený rozsah předmětu podnikání pouze dokresluje rozmanité pole 
působnosti ČTK. 
188 Kodex ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
189 CHALOUPKOVÁ a kol. 2019, op. cit., s. 243. 
190 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. 
Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ 
191 Ibidem. 
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3.4. Etická pravidla zpravodajství ČTK 

Proces vytváření a šíření zpravodajské produkce ČTK podléhá interním požadavkům na 

profesionalitu, které jsou blíže rozpracovány v Kodexu ČTK.192 Tento vnitřní předpis přibližuje 

základní hodnoty, k nimž se ČTK hlásí (tj. spolehlivost, rychlost a nezávislost), a zároveň 

stanovuje závazný postup, jak jich dosahovat při vytváření a šíření zpravodajství. 

Zodpovědnost za zachování vysokého profesionálního a etického standardu, stejně jako za 

objektivitu každé informace nesou všichni zpravodajové, fotoreportéři a redaktoři včetně 

externích spolupracovníků.193  

 

V obecné rovině je hlavní podmínkou stanovenou Kodexem ČTK dodržování nezávislosti, 

nestrannosti a objektivity zpravodajství, ověřování každé zprávy a důsledné uvádění zdrojů 

informací.194 Z logiky věci plyne, že tyto požadavky musejí být spolehlivě plněny ještě před 

tím, než dojde k publikaci zprávy, a to obzvláště, je-li jejím předmětem průběh trestního řízení. 

To ostatně plyne i z požadavku prevence před způsobením újmy vyplývající 

z otázky novinářské odpovědnosti.195 

 

Tento závěr vyplývá z rozhodovací praxe ÚS, která dovozuje, že „je-li jednou čest pošpiněna 

neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může být pověst a čest 

osoby poškozena navždy.“196 Jinými slovy, publikování neobjektivní nebo neověřené zprávy by 

mohlo ve svém důsledku představovat mimořádně intenzivní zásah do práv a svobod 

zaručených LZPS, zejména pak práva na zachování osobní cti a dobré pověsti nebo práva na 

ochranu soukromí.197 

 

Ve vztahu k předmětu této diplomové práce má zásadní význam pravidlo stanovující přísné 

dodržování zásady presumpce neviny: „Zpravodajové a redaktoři ČTK dodržují presumpci 

 
192 Existence kodexu je projevem takzvané seberegulace médií, která je považována za jeden z prvků jejich 
nezávislosti, srov. ROZEHNAL 2015, op. cit., s. 35. 
193 Ibidem. 
194 V praxi tak musí například docházet ke zřejmému odlišování zpravodajského obsahu a komerčních sdělení. 
Reklama, která je v rozporu s činností ČTK, navíc nesmí být vůbec zveřejněna. Dále není povolen žádný obsahový 
zásah do fotografií, zvuků ČTK s výjimkou metadat. Výřezy multimédií nesmí zkreslovat původní sdělení a citáty 
musejí obsahovat nejvýstižnější výpovědi citovaných osob. V podrobnostech blíže: Kodex ČTK. ČTK [online]. 
[cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
195 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 164. 
196 Srov. nález ÚS ze dne 11. listopadu 2005 pod sp. zn. ÚS 453/03. 
197 Srov. ustanovení čl. 10 odst. 1 a 2 LZPS. 
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neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka.“198 Na tuto 

zásadu pak navazují podrobnější pravidla pro ochranu soukromí: „Redaktoři ČTK respektují 

právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich 

povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, 

úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem 

na veřejný zájem a jen po předchozím schválení šéfredaktorem.“199  

 

Minimální úroveň ochrany soukromí je dále konkretizována v požadavku na utajení identity 

obětí zločinů (zejména pak jejich jmen a podoby), pokud nejsou významnými osobami. Tento 

požadavek zohledňuje také Etický kodex novináře vypracovaný Syndikátem novinářů České 

republiky, z.s., jenž považuje za nezbytné neztotožňovat příbuzné obětí nebo delikventů bez 

jejich jasného svolení.200 Jde nepochybně o reakci na fenomén takzvané sekundární 

viktimizace, o němž bylo blíže pojednáváno v kapitole Význam zpravodajství pro trestní řízení.  

 

Identita dětí a nezletilých může být ve spojení s trestnými činy odhalena ve zpravodajství ČTK 

pouze v případech, kdy je to v jejich zájmu. Kodex ČTK uvádí v této souvislosti jako příklad 

policejní pátrání po pohřešovaných osobách.201 V tomto směru ostatně mohou zpravodajská 

média sehrát silnou roli zásluhou své rychlosti a širokého dosahu, přestože moderní doba již 

pochopitelně přináší i sofistikovanější nástroje, jak vypátrat pohřešované osoby.202 

 

Dodržování výše uvedených etických pravidel spočívajících v respektování zásady presumpce 

neviny a ochrany soukromí osob, jichž se dotýkají trestní řízení (ať už jde o osoby, proti nimž 
 

198 Přestože se v Kodexu ČTK hovoří pouze o „podezřelém“, vztahuje se tento pojem nepochybně na osoby, proti 
nimž je trestní řízení vedeno, a to ve všech stádiích trestního řízení před nabytím právní moci odsuzujícího 
rozsudku, jak lze seznat z dikce TŘ; srov. Kodex ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné 
z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
199 Kodex ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
200 Etický kodex novináře je závazný pro členy Syndikátu novinářů České republiky, z.s., který vyzval k jeho 
dobrovolnému dodržování všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství. Je postaven na 
myšlenkách, že občané mají právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, povahou novinářské profese je 
odpovědnost k veřejnosti a novináři by se měli řídit požadavky zajišťujícími důvěryhodnost, slušnost a serióznost 
médií, které zvyšují jejich autoritu. S ohledem na výše uvedené se v Etickém kodexu novináře objevují obdobné 
požadavky na profesionalitu jako v Kodexu ČTK, a to včetně respektování soukromí osob nebo dodržování 
presumpce neviny. V podrobnostech blíže: Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. [cit. 2019-07-05]. 
Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
201 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-
z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
202 Například prostřednictvím lokalizačních údajů, které povinně shromažďují provozovatelé telekomunikačních 
služeb o účastnících elektronické komunikace. Tyto údaje jsou provozovatelé povinni bezodkladně poskytnout 
Policii České republiky v souladu s ustanovením § 97 odst. 3 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. 

https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
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je trestní řízení vedeno, či oběti trestných činů nebo jejich příbuzné) je součástí kvalitativní 

analýzy textového zpravodajství ČTK. 

 

3.5. Textová zpráva ČTK 

Z historického hlediska je textová zpráva nejstarším produktem zpravodajských agentur, což 

platí i pro ČTK. Vůbec první textová zpráva podepsána agenturní značkou ČTK byla vydána 

28. října 1918, tedy v den vzniku Československé republiky.203 

 

V současné době již textová zpráva není ani zdaleka jediným zpravodajským produktem ČTK, 

ale stále si zachovává svůj význam pro předplatitele, jak značí objem vydávaných textových 

zpráv. Ten se podle statistik zveřejňovaných ve výročních zprávách ČTK pohybuje v řádu 

stovek za jediný den.204  

 

Neplatí však, že by každá z těchto zpráv referovala o samostatné (unikátní) události, mnohé 

z nich naopak navazují na obsah předchozích zpráv a rozvíjejí je o nové poznatky, popřípadě 

širší kontext, který v době prvotní publikace musel ustoupit v zájmu zachování aktuálnosti. 

Původní zprávy jsou tímto způsobem doplňovány o nové verze.205  

 

3.5.1. Formát zprávy 

Formát zvolený pro jednotlivé zprávy souvisí s jejich prioritou, tj. významem přiřazeným každé 

zprávě na stupnici dle jejich významu od nejvyššího (1) k nejnižšímu (5).  

 

S nejvyšší prioritou jsou vydávány takzvané headliny,206 krátké zprávy v maximálním rozsahu 

150 znaků, které mají za cíl promptně informovat o důležitých událostech (popřípadě o jejich 

průběžném vývoji). Tento formát zpráv je vhodný k distribuci rychlými telekomunikačními 

kanály, například prostřednictvím SMS.  

 
203 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9, s. 33. 
204 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017. ČTK [online]. [cit. 2019-07-05]. 
Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ 
205 Tato skutečnost je zohledněna při vytváření vzorku pro kvantitativní analýzu zpravodajství ČTK, protože 
zahrnutím několika verzí zpráv o téže události by docházelo k nadhodnocování některých ze sledovaných 
proměnných (například druhu trestného činu). 
206 U headlinu se však lze setkat i s nižšími prioritami; srov. TRUNEČKOVÁ 2011, op. cit., s. 47 až 48. 
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Druhá nejvyšší priorita je spojená s formátem takzvané fleše, tedy zprávy chronologicky 

navazující na headline, který je rozveden v bližších podrobnostech. Svým rozsahem odpovídá 

fleš prvnímu odstavci klasické zprávy, jejímu čelu (stručné části, která je z informačního 

hlediska schopna samostatné existence).  

 

Klasické zprávy s prioritou 3 až 4 pak doplňují k čelu takzvané tělo, jež představuje několik 

dalších odstavců řazených dle významu, aby mohly být zprávy případně kráceny (od konce) 

předplatiteli z řad médií. 207  

 

Jak již bylo upozorněno, klasické zprávy bývají aktualizovány v rámci jednotlivých verzí 

doplňujících nové skutečnosti, popřípadě vyjádření aktérů. Pro lepší přehlednost mohou být 

vydávána ještě shrnutí. Ta pak slouží jako rekapitulace zveřejněných informací k jisté události.  

 

S nejnižšími prioritami bývají vydávána takzvaná avíza, jež upozorňují zejména novináře na 

akce, které se budou konat (v kontextu trestního řízení například o nařízení hlavní líčení 

v medializovaných kauzách), a dále dokumenty poskytující nezkrácené znění vybraných 

externích textů (například rozhodnutí nebo stanoviska soudů; v trestních věcech však při 

respektování pravidel stanovených zákonnými předpisy, zejména ustanovením § 8b odst. 4 TŘ, 

tedy bez uvedení jména, příjmení a bydliště poškozeného, je-li osobou mladší 18 let nebo vůči 

němuž byly spáchány některé druhy trestný činů, například vražda). 

 

3.5.2. Identifikační prvky zprávy 

S textovými zprávami ČTK jsou spojena metadata, neboli identifikační prvky, které zčásti 

pomáhají od sebe odlišit jednotlivé zprávy, ale rovněž seřadit shluk zpráv do logických struktur 

v rámci vyhledávání v infobance ČTK.  

 

Významným metadatem je obzvláště titulek, jenž umožňuje snadnou orientaci v nabídce zpráv 

a zároveň poskytuje odběrateli představu o základním obsahovém rámci zprávy. Velmi důležité 

místo mezi metadaty zaujímají klíčová slova, která se vážou k jisté oblasti,  a umožňují tak 

v tomto směru třídění zpráv v infobance ČTK. Například pro kvantitativní analýzu v rámci této 

diplomové práce je využito jako klíčové slovo „soud“, neboť do výzkumného vzorku by měly 

 
207 TRUNEČKOVÁ 2011, op. cit., s. 49 až 50. 
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být vybrány výhradně zprávy vztahující se ke stádiím trestního řízení probíhajícím před 

soudem.  

 

Dalšími metadaty jsou datum a čas vydání, priorita určující významnost zprávy 

(v podrobnostech v předcházející podkapitole), kód servisu (domácí, zahraniční, ekonomický, 

sportovní a exportní), kód kategorie (například kód „zak“ označující kategorii kriminalita 

a právo) a domicil se signaturou, jež v pojetí ČTK představuje místo, kde se událost odehrála 

(nebo byla zpracována), datum vydání a agenturní zkratku.208 
  

 
208 TRUNEČKOVÁ 2011, op. cit., s. 41. 
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4. Kvantitativní analýza obsahu zpravodajství ČTK 

 

Následující část diplomové práce shrnuje kvantitativní výzkum obsahu zpravodajství ČTK. 

Z metodologického hlediska se jedná o výzkum, který je zaměřen pouze na jediného producenta 

zpravodajství (ČTK), a to s cílem popsat různorodost obsahové skladby jeho zpravodajství 

o trestních řízeních v roce 2017 za využití vybraných charakteristik agenturního zpravodajství 

a trestního řízení, jak je v podrobnostech popsáno níže. 

 

4.1. Výzkumné otázky 

Předmětem kvantitativní analýzy je zodpovězení otázky, zda ČTK reflektuje různorodost 

trestních řízení v celé jejich šíři, anebo je její zájem omezen pouze na některá z nich. Lze 

uvažovat o omezení místem, kde probíhá trestní řízení (dle místní příslušnosti trestního soudu), 

či věcném omezení (dle druhu projednávaného trestného činu nebo sféry společenského života, 

ke které se tento čin váže).  

 

V návaznosti na výše uvedené je kvantitativní analýza zaměřena na zodpovězení následujících 

výzkumných otázek: 

 

1) Jaká byla skladba jednotlivých kategorií trestných činů projednávaných před trestními 

soudy prvního a druhého stupně, o nichž referovalo zpravodajství ČTK ve sledovaném 

období roku 2017? 

2) Jaká byla skladba trestních soudů prvního a druhého stupně, o jejichž činnosti referovalo 

zpravodajství ČTK ve sledovaném období roku 2017? 

3) S jakými tematickými kategoriemi bylo spojováno zpravodajství ČTK o trestních 

řízeních vedených trestními soudy prvního a druhého stupně ve sledovaném období roku 

2017? 

 

4.2. Definice výběrového souboru, jeho vzorku a proměnných 

 

4.2.1. Výběrový soubor 

S ohledem na předmět diplomové práce a předložené výzkumné otázky se výběrový soubor 
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skládá ze zpráv ČTK vydaných od 1. ledna do 31. prosince 2017,  které se svým obsahem 

vztahují k trestním řízením probíhajícím před trestním soudem prvního či druhého stupně. 

Jde o stádia od podání obžaloby až do pravomocného rozhodnutí trestního soudu prvního či 

druhého stupně (zejména stádia hlavního líčení a řízení o odvolání).209 Uvedené části trestního 

řízení byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro účely kvantitativní i kvalitativní analýzy 

v podkapitole Průběh trestního řízení. 

 

Konkrétní vymezení výběrového souboru relevantních zpráv je možné docílit v infobance 

zpravodajství ČTK pouze kombinací vhodného nastavení filtrů identifikačních prvků zpráv 

a doplňující analýzy obsahu zpráv (výzkumných jednotek), jak je v podrobnostech popsáno 

níže. 

 

Výzkumnou jednotkou jsou jednotlivé textové zprávy zařazené do výběrového souboru, a to 

včetně všech identifikačních prvků, nicméně bez audiovizuálního obsahu, neboť výzkum je 

zaměřen čistě jen na textové zpravodajství. 

 

4.2.2. Podrobné vymezení výběrového souboru 

Pro vymezení výběrového souboru je využito následujících identifikačních prvků 

zpráv: (1) klíčových slov; (2) data vydání a časového údaje; a (3) servisu. 

 

Výzkum je zaměřen pouze na stádia trestního řízení probíhající před soudem, a proto musí být 

zvoleno pro vymezení výběrového souboru jako klíčové slovo „soud“. S ohledem na časové 

vymezení předmětu výzkumu je dále nutné ohraničit výběrový soubor filtrem data vydání na 

zprávy publikované od 1. ledna do 31. prosince 2017. Z pohledu servisu jsou zvoleny veškeré 

dostupné druhy s výjimkou zahraničního. Je tomu tak z důvodu provázanosti výzkumu 

s českou právní úpravou. Proto lze sledovat a vyhodnocovat pouze trestní řízení probíhající 

v České republice. 

 

Ostatní identifikační prvky textových zpráv nejsou pro vymezení výběrového souboru využity. 

Například znění titulku nemůže mít pro zařazení do souboru žádného významu, neboť z něj 

 
209 Do výběrového souboru jsou zahrnuty také zprávy publikované až po právní moci rozhodnutí ve věci, které se 
svým obsahem vztahují k popisu soudního jednání, jež bezprostředně předcházelo vyhlášení tohoto rozhodnutí, 
a dále zprávy informující o tom, že dané rozhodnutí nabylo právní moci. 
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nelze spolehlivě určit, zdali daná zpráva vyhovuje stanoveným předpokladům. Tematická 

kategorie je využita jako proměnná.  

 

Výše popsané využití identifikačních prvků pro filtraci zpráv v infobance zpravodajství ČTK 

však způsobuje, že se ve výsledcích objevují veškeré zprávy vztahující se k různým druhům 

soudních řízení, a to včetně řízení v občanskoprávních věcech, správních věcech a řízení před 

ÚS. Stejně tak se ve výsledcích objevují zprávy o částech trestního řízení, které sice probíhají 

před soudem, ale nejsou předmětem výzkumu (zejména řízení o mimořádných opravných 

prostředcích před NS). Z tohoto důvodu je nezbytné provést ještě doplňující kvalitativní 

analýzu obsahu jednotlivých zpráv. V jejím rámci dochází k očištění výběrového souboru 

o zprávy, které se svým obsahem nevztahují k relevantním částem trestního řízení před soudem.  

 

4.2.3. Výzkumný vzorek 

S přihlédnutím k předpokládané rozsáhlosti výběrového souboru, který před očištěním činí 

4.100 zpráv, je nutné společně s odstraněním nerelevantních zpráv přistoupit k vymezení 

výzkumného vzorku. Do něj jsou zahrnuty pouze zprávy s prioritou 3 až 4, tedy takzvané 

klasické zprávy,210 a to vždy ve své poslední verzi.  

 

Musí tak být učiněno z důvodu faktické proveditelnosti výzkumu, ale také s ohledem na 

zajištění relevance výsledků výzkumu. Přestože zpravodajství ČTK využívá celou řadu typů 

zpráv, ať už jde například o fleš, shrnutí nebo avízo, všechny zmíněné druhy jsou obsahově 

propojeny s klasickými zprávami. Jejich zahrnutí by znamenalo neúměrnou akcentaci mediálně 

známých a podrobně sledovaných případů, aniž by se z obsahového hlediska jednalo o unikátní 

zprávy. Tím by docházelo ke značnému zkreslení výsledků analýzy. Stejně tak je nutné trvat na 

zohlednění pouze posledních verzí zpráv, neboť ty předchozí představují jejich základ, který 

byl později doplněn pouze o nové, aktualizované informace, vyjádření aktérů či opravu 

nepřesností. Nesplňují tak kritérium jedinečnosti a způsobily by zkreslení výsledků analýzy. 

 

Výše nastíněný postup je záměrnou metodou výběru výzkumného vzorku, která je nezbytnou 

s ohledem na specifika agenturního zpravodajství. 

 

 
210 TRUNEČKOVÁ 2009, op. cit., s. 156. 
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Po odstranění nerelevantních zpráv činí výzkumný vzorek 1.003 výzkumných jednotek. 

Tabulka s jejich podrobným přehledem tvoří přílohu č. 4 této diplomové práce. Každá 

výzkumná jednotka je v přehledu označena titulkem, datem a časem vydání pro případnou 

identifikaci v infobance zpravodajství ČTK. 

 

4.2.4. Proměnné 

Aby bylo možné zodpovědět předložené výzkumné otázky, je nezbytné dále definovat 

proměnné, jejichž hodnoty jsou v rámci výzkumu sledovány. 

 

První proměnnou je kategorie relevantního trestného činu, která může nabývat hodnot dle 

přehledu uvedeného v podkapitole Pojem a kategorizace trestných činů. Názvy a zařazení 

trestných činů spadajících pod jednotlivé kategorie trestných činů tvoří přílohu č. 2 této 

diplomové práce. Hodnoty první proměnné jsou vyhodnoceny na základě kvalitativní analýzy 

obsahu jednotlivých zpráv. Protože se některé výzkumné jednotky mohou vztahovat k vícero 

trestným činům (z jiných kategorií), přiřazují se nejvýše dvě relevantní kategorie, do nichž 

spadají nejzávažnější trestné činy dle stanovené trestní sazby v TZ.  

 

Druhou proměnnou je kategorie soudu, jejíž spektrum hodnot je uvedeno v příloze č. 1. 

Hodnoty této proměnné jsou vyhodnoceny dle metadat zpráv. Pakliže není v metadatech 

konkrétní zprávy specifikován trestní soud dostatečně určitě (popřípadě není uveden), je nutné 

vyhodnotit kategorii soudu na základě analýzy obsahu dané zprávy. 

 

Třetí proměnnou tvoří tematická kategorie zprávy, jakožto jeden z jejich identifikačních prvků. 

Přehled hodnot, kterých může nabývat tematická kategorie zprávy, tvoří přílohu č. 3 této 

diplomové práce. S ohledem na zvolené klíčové slovo „soud“, které je použito při tvorbě 

výběrového souboru, spadají veškeré zprávy do tematické kategorie „kriminalita a právo“. 

Proto se výzkum soustředí na zodpovězení otázky, které ostatní tematické kategorie 

(tj. kategorie odlišné od „kriminalita a právo“) jsou spojovány se zprávami zařazenými 

do výzkumného vzorku.211 

 
211 Je na místě upozornit, že každá zpráva může být přiřazena do několika tematických kategorií. 
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4.3. Výsledky kvantitativní analýzy 

Podrobný přehled výzkumného vzorku a hodnot proměnných tvoří přílohu č. 4 této diplomové 

práce. Výsledky provedené kvantitativní analýzy jsou v podrobnostech popsány níže v rámci 

odpovědí na jednotlivé výzkumné otázky. Číselné vyjádření výsledků tvoří přílohu č. 5. 

 

4.3.1. Skladba kategorií trestných činů 

Zpravodajství ČTK publikovalo ve sledovaném období roku 2017 nejvíce zpráv o trestních 

řízeních, v jejichž rámci byly před soudem prvního a druhého stupně projednávány trestné činy 

proti životu a zdraví (354 zpráv, tj. 35,29 % výzkumného vzorku).212 Následovaly trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných  (241 zpráv, tj. 24,03 % výzkumného vzorku) a trestné činy 

proti majetku (153 zpráv, tj. 15,25 % výzkumného vzorku). 

  

Naopak trestné činy proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, trestné činy proti lidskosti, 

proti míru a válečné trestné činy nebyly zastoupeny žádnou zprávou. 

 

Násilná trestná činnost směřující proti životu a zdraví tvořila více než třetinu všech zpráv. Tuto 

skutečnost lze zřejmě přičítat atraktivitě tohoto tématu pro zpravodajství. Nicméně ověření této 

případné hypotézy (stejně jako vyhodnocení příčin atraktivity tohoto tématu pro zpravodajství, 

popřípadě pro čtenáře) však překračuje možnosti této diplomové práce. 

 

Vzhledem k předložené výzkumné otázce lze konstatovat, že v rámci skladby kategorií 

trestných činů projednávaných před trestními soudy prvního a druhého stupně, o nichž 

referovalo zpravodajství ČTK ve sledovaném období roku 2017, byly nejčetněji zastoupeny 

trestné činy proti životu a zdraví (35,29 %), trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

(24,03 %) a trestné činy proti majetku (15,25 %). Uvedené kategorie trestných činů 

(tři z celkových třinácti kategorií) v souhrnu tvořily přibližně tři čtvrtiny všech zpráv. 

V podrobnostech ke skladbě kategorií trestných činů lze odkázat na detailní přehled tvořící 

přílohu č. 5. 

 

 
212 Veškerá procentuální vyjádření jsou v této diplomové práci zaokrouhlena na dvě desetinná čísla. 
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4.3.2. Skladba trestních soudů 

 

Ve sledovaném období roku 2017 referovala ČTK o trestních řízeních vedených před okresními 

soudy ve 299 případech (29,81 % výzkumného vzorku), před krajskými soudy v 554 případech 

(55,23 % výzkumného vzorku) a před vrchními soudy ve 149 případech (14,86 % výzkumného 

vzorku). V případě jedné zprávy nebylo možné určit relevantní trestní soud dle identifikačních 

prvků ani obsahu.  

 

Jestliže zasadíme výše uvedené výsledky do kontextu skutečného množství agendy 

projednávané trestními soudy, je zřejmé, že neodpovídají reálnému rozložení (skladbě) 

trestních řízení, jak jsou projednávány na jmenovaných úrovních. Ve sledovaném období bylo 

před okresními soudy vedeno 89.880 trestních řízení (74,94 % celkové trestní agendy), před 

krajskými soudy 27.484 trestních řízení (22,92 % celkové trestní agendy) a vrchními soudy 

2.564 trestních řízení (2,14 % celkové trestní agendy).213 

 

Je tedy patrné, že ve zpravodajství ČTK jsou nadreprezentována trestní řízení vedená před 

krajskými a vrchními soudy. Pro tuto skutečnost se nabízí logické vysvětlení, neboť na těchto 

úrovních jsou projednávány závažnější trestné činy, které mohou být z pohledu čtenáře daleko 

atraktivnější oproti relativně běžnějším trestným činům (například trestné činy proti majetku). 

 

Na okresní úrovni byla největší pozornost ve zpravodajství ČTK věnována soudům spadajícím 

do obvodu Městského soudu v Praze (105 z 299 zpráv, tj. 35,11 %). Nejčastěji ze všech soudů 

na okresní úrovni bylo referováno o Obvodním soudu pro Prahu 1 (53 zpráv z 299 zpráv, 

tj. 17,73 %). V tomto rozložení mohl hrát jistou roli i geografický faktor, neboť na veškeré 

okresní soudy v obvodu Městského soudu v Praze připadalo pouze 11.352 trestních řízení, 

tj. 12,63 % z celkové trestní agendy všech soudů na okresní úrovni.214 Zpravodajství ČTK se 

tak zaměřovalo zejména na trestní řízení vedená v rámci obvodu Městského soudu v Praze, a to 

na úkor jiných obvodů v regionech. Z výše uvedeného však podle mého názoru nelze učinit 

závěr, že by se ČTK cíleně věnovala pouze referování o činnosti vybraných trestních soudů. 

 
213 České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 
[cit. 2019-07-05]. Dostupné z: 
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/27ba4524-49cb-4744-b834-
2c6812f13e5d 
214 Ibidem. 



 
 

51 

Je totiž nutné připustit i závěr, že před těmito soudy probíhala trestní řízení, která byla 

atraktivnější pro žurnalistické zpracování. V této souvislosti lze také upozornit, že 35 z 86 

okresních soudů není ve výzkumném vzorku reprezentováno ani jednou zprávou (stejně jako 

žádná z poboček okresních soudů). Jejich činnost v oblasti trestní agendy ve sledovaném 

období zůstávala zcela stranou pozornosti ČTK.  

 

Na krajské úrovni byla nejčastěji zpracována činnost soudů spadajících do obvodu Vrchního 

soudu v Praze (346 z 554 zpráv, tj. 62,45 %). Jde o krajské soudy, jejichž obvody se nacházejí 

v Čechách. Nicméně před těmito trestními soudy se odehrávalo 18.937 trestních řízení, 

tj.  68,9 % z celkové trestní agendy všech soudů na krajské úrovni.215 Z tohoto pohledu se na 

krajské úrovni (nahlížíme-li na ni z pohledu obvodů vrchních soudů) nedá hovořit 

o nadreprezentaci dominantně zastoupených krajských soudů. Jinak by tomu mohlo být, pokud 

bychom se zaměřili na činnost jednotlivých krajských soudů (nikoliv jejich souhrn dle obvodů 

vrchních soudů), mezi nimiž byl nejčastěji zastoupen Městský soud v Praze (166 z 554 zpráv, 

tj. 29,96 %). Z důvodu přehlednosti však považuji za vhodné využít na krajské úrovni (obdobně 

jako na úrovni okresních obvodů) srovnání dle obvodů vyšší úrovně soudní soustavy (zde 

vrchních soudů). Ve zpravodajství ČTK bylo zastoupeno alespoň jednou zprávou všech osm 

krajských soudů. Pokud jde o pobočky krajských soudů, jejich činnost byla pokryta alespoň 

jednou zprávou pouze ve čtyřech ze sedmi případů. V tomto ohledu je možné taktéž spatřovat 

jistou preferenci center oproti regionům. 

 

Na úrovni vrchních soudů byla předmětem zpráv nejčastěji činnost Vrchního soudu v Praze 

(85 ze 149 zpráv, tj. 57,05 %). Před tímto soudem se ovšem projednávalo 1.740 trestních věcí, 

tj. 67,86 % celkové trestní agendy obou vrchních soudů.216 Ani v tomto případě tak nelze 

sledovat nadreprezentaci nejčastěji zastoupeného trestního soudu. Právě naopak Vrchní soud 

v Praze vykazuje největší míru podreprezentace z dominantně zastoupených trestních soudů.  

 

V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že skladbu zpravodajství ČTK o činnosti 

trestních soudů prvního a druhého stupně ve sledovaném období roku 2017 tvořily více než 

z poloviny zprávy o činnosti krajských soudů (55,23 %), následované zprávami o okresních 

soudech (29,81) a vrchních soudech (14,86 %). V podrobnostech lze odkázat na detailní přehled 

 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 



 
 

52 

tvořící přílohu č. 5 této diplomové práce. 

 

Domnívám se, že účinný dohled veřejnosti nad výkonem spravedlnosti v trestních řízeních 

(zásada veřejnosti) vyžaduje, aby byly trestní soudy určeny dostatečně přesně. Zpravodajství 

ČTK tento požadavek splnilo s výjimkou jediné z 1003 zpráv. Nicméně se ukázalo být poměrně 

častým problémem správné pojmenování poboček krajských soudů, které byly zaměňovány za 

samotné krajské soudy (například „Krajský soud ve Zlíně“ namísto „Krajský soud 

v Brně - pobočka ve Zlíně“). Také v těchto případech je nutné trvat na přesném označení, byť 

se nejedná o závažný nedostatek. Pro veřejnost může být soudní soustava již tak obtížně 

přehlednou, a proto je nezbytné trvat na přesnosti zpravodajství. 

 

4.3.3. Relevantní tematické kategorie 

Ve sledovaném období byly zprávy o trestních řízeních nejčastěji spojovány s kategoriemi 

„politika“ a „politika domácí“, a to shodně v případě 205 zpráv,217 které tvořily 20,44 % 

výzkumného vzorku. V tomto směru lze hodnotit, že zpravodajství ČTK bezesporu plní svou 

funkci informovat o věcech veřejného zájmu, neboť podstatná část zpráv o trestních řízeních 

probíhajících před soudem měla ve sledovaném období přesah do politické sféry. 

 

S výrazným odstupem následují další kategorie „doprava“ (72 zpráv, tj. 7,18 % výzkumného 

vzorku) a „zdravotnictví“ (69 zpráv, tj. 6,88 % výzkumného vzorku). Je přitom patrné, že i tyto 

kategorie mohou nepochybně být předmětem veřejného zájmu stejně jako kategorie „politika“, 

s níž se mohou i vzájemně překrývat. Z kategorií, které se vyskytly ve výzkumném vzorku, 

měly nejnižší výskyt následující kategorie: „magazínový servis“, „motoristický sport“ a „práce 

a odbory“ (shodně jedna zpráva, tj. 0,01 % výzkumného vzorku). Kompletní výsledky 

relevance tematických kategorií tvoří přílohu č. 5. 

 

Vzhledem k předložené výzkumné otázce lze uvést, že zpravodajství ČTK o trestních řízeních 

vedených trestními soudy prvního a druhého stupně ve sledovaném období roku 2017 bylo 

nejčastěji spojováno s tematickými kategoriemi „politika“ a „politika domácí“, s nimiž se 

pojila přibližně pětina zpráv. Ostatní tematické kategorie tvořily jednotky procent výzkumného 

 
217 Shodný výskyt těchto kategorií není náhodný, neboť ve všech případech byly k jednotlivým zprávám přiřazeny 
společně. 
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vzorku. Nejčastěji byly zastoupeny kategorie „doprava“ a „zdravotnictví“.  

 

Výše uvedené svědčí o tom, že zpravodajství ČTK bylo dle relevantních tematických kategorií 

výraznou měrou zaměřeno na informování o trestních řízeních, které svými okolnostmi 

přesahují do dalších oblastí veřejného zájmu.  
  



 
 

54 

5. Kvalitativní analýza obsahu zpravodajství ČTK 

Následující část diplomové práce je věnována kvalitativnímu výzkumu obsahu zpravodajství 

ČTK. Výzkum se zaměřuje pouze na jediného producenta zpravodajství (ČTK), tentokrát však 

s cílem zjistit, zda referování o průběhu trestních řízení splňuje kritéria přesnosti, vyváženosti, 

relevantnosti a dále, zda jsou v jeho rámci respektovány základní zásady trestního řízení 

a etická pravidla stanovená Kodexem ČTK (zejména presumpce neviny).218   

  

Pro tyto účely byla zvolena metoda sémiotické analýzy, s jejíž pomocí je zkoumán význam 

sdělení obsažených ve zpravodajství ČTK. Postup sémiotické analýzy spočívá v odhalování 

významu nejen na úrovni explicitního (zjevného) zpracování, ale také na skryté rovině 

symbolické.219 Soustředí se přitom na znaky, jejichž pomocí jsou předávány informace, a to na 

úrovni denotativní (doslovný význam znaku) a konotativní (asociativní význam znaku).220  

 

Aplikace sémiotické analýzy je silně ovlivněna „specifickými kulturními a společenskými 

hodnotami a zvyklostmi“.221 V případě této analýzy je kulturní a společenský kontext tvořen 

především právním řádem České republiky a etickými pravidly zpravodajství ČTK. 

 

5.1. Výzkumné otázky 

Na denotativní úrovni se zejména hodnotí, nakolik je zpravodajství ČTK ve vztahu k trestnímu 

řízení přesné (s ohledem na terminologii), vyvážené (z hlediska prostoru pro osoby dotčené 

trestním řízením) a relevantní (věcné a obsahující veškeré podstatné informace), neboť právě 

uvedené vlastnosti lze (vedle dalších) přisuzovat kvalitní žurnalistice.222  

 

Nepřesné zpravodajství může mít negativní vliv na poškozené, stejně jako na osoby, proti nimž 

je trestní řízení vedeno. Například záměna procesního označení obžalovaného za odsouzeného 

může vyvolat ve čtenáři mylný dojem, že již bylo rozhodnuto o vině a trestu, popřípadě jde 

o pouhou otázku času. Podobný závěr lze vyvozovat také ze zprávy, která by referovala 

 
218 Základní zásady trestního řízení a etická pravidla zpravodajství ČTK byly v podrobnostech představeny 
ve stejnojmenných podkapitolách této diplomové práce. 
219 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-
80-7367-683-4, s. 118. 
220 Ibidem, s. 119. 
221 Ibidem. 
222 MCQUAIL 2016, op. cit., s. 75. 
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o odsuzujícím rozsudku soudu prvního stupně bez toho, aniž by upozornila, že nemusí jít 

o definitivní rozhodnutí ve věci, jelikož může být ze strany oprávněných osob využito práva na 

odvolání. 

 

Na konotativní úrovni se hodnotí soulad se základními zásadami trestního řízení a etickými 

pravidly zpravodajství ČTK. Na zmíněné úrovni je možné odhalit například předpojatost, která 

se může projevit v implicitních hodnotových soudech.223 V kontextu tohoto výzkumu by 

negativní hodnotový soud mohl být představován předčasným hodnocením viny obžalovaného, 

tj. jednání v rozporu se zásadou presumpce neviny a Kodexem ČTK. 

 

S ohledem na výše uvedené je předmětem kvalitativní analýzy zodpovězení následujících 

výzkumných otázek: 

 

1) Lze hodnotit zpravodajství ČTK o trestních řízeních před soudy prvního a druhého 

stupně ve sledovaném období roku 2017 jako přesné, vyvážené a relevantní? 

2) Byly ze strany ČTK při referování o trestních řízeních před soudy prvního a druhého 

stupně ve  sledovaném období roku 2017 respektovány základní zásady trestního 

řízení (zejména presumpce neviny) a etická pravidla stanovená Kodexem ČTK? 

 

5.2. Výběrový soubor a výzkumný vzorek 

Pro účely kvalitativní analýzy obsahu zpravodajství ČTK tvoří výběrový soubor výzkumný 

vzorek sestavený v rámci kvantitativní analýzy. Ten je však s ohledem na svůj rozsah zúžen do 

zvláštního výzkumného vzorku  na základě záměrného výběru zpráv. 

 

Klíčem k výběru zpráv je souvislost s následujícími kategoriemi trestných činů: (1) trestné činy 

proti životu a zdraví; a  (2) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní 

organizaci. Podle mého názoru s sebou nese zpravodajství o těchto kategoriích trestných činů 

zvýšené nároky na autora zprávy, aby výsledný text byl založen na faktech a nikoliv na 

hodnotových soudech. Jde o poměrně závažné trestné činy, v jejichž případě může porušení 

presumpce neviny (etických pravidel zpravodajství) představovat mimořádný zásah do 

osobnosti obžalovaného. Ke každé z výše uvedených kategorií trestných činů je vybráno 

 
223 Ibidem, s. 77. 
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zpravodajské pokrytí jednoho trestního řízení tak, aby každá kategorie byla zastoupena nejméně 

pěti zprávami pocházejícími z období alespoň tří různých měsíců. Za tímto způsobem výběru 

konkrétních trestních řízení je záměr, aby v relevantním zpravodajství byla pokryta co největší 

část řízení před soudem (hlavní líčení a případně i řízení o odvolání). Podrobný přehled 

výzkumného vzorku tvoří přílohu č. 6 této diplomové práce.224  

 

5.3. Výsledky kvalitativní analýzy 

 

5.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví 

V této kategorii bylo pro analýzu zvoleno trestní řízení, v němž byla projednávána obžaloba 

z vraždy, pokusu o těžké ublížení na zdraví, nedovoleného ozbrojování, vloupání, porušení 

domovní svobody a poškození cizí věci. ČTK se věnovala tomuto případu od podání obžaloby 

až do vydání pravomocného rozsudku o vině a trestu obžalovaného. Její zpravodajství pokrylo 

řízení v prvním i ve druhém stupni. 

 

ČTK otevřela tento případ zprávou ze dne 8. března 2017 s titulkem „Muže viní obžaloba vedle 

vraždy z šesti trestných činů“, jež podává informaci o tom, že byla v předmětné věci podána 

obžaloba, kterou se bude v průběhu následujícího týdne zabývat Městský soud v Praze.  

 

Ze zprávy je patrné, že ČTK získala přístup k (části) textu obžaloby a pravděpodobně také 

k dalším informacím z trestního spisu. Dané informace zveřejnila dříve, než je bylo možné 

přednést u soudu. V tomto postupu však nespatřuji žádný nedostatek, neboť byly zveřejněny 

pouze informace relevantní pro dané trestní řízení.  

 

Ostatně i judikatura ESLP navíc připouští, aby byly záležitosti projednávané soudy předmětem 

i dřívějších debat probíhajících v tisku.225 Navíc bylo ve zprávě důsledně odkazováno, že tyto 

informace, které v daném okamžiku nebyly veřejné dostupné, pocházejí přímo z obžaloby, 

popřípadě byly uvozovány jako citace státního zástupce. 

 

 
224 Vybrané články jsou určeny titulkem, datem a časem jejich publikace, aby bylo možné je dohledat v infobance 
zpravodajství ČTK. 
225 Srov. HERCZEG 2013, op. cit., s. 156. 
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Zpráva dále obsahuje informaci, že obžalovaný (ve zprávě uváděn dle svého jména a příjmení) 

již byl v minulosti pravomocně odsouzen pro pokus o vraždu. V obecné rovině sice může být 

informování o trestní minulosti obžalovaného poněkud problematické (s ohledem na vytvoření 

mediálního obrazu recidivisty, přestože odsouzení může být například zahlazeno)226, nicméně 

v tomto případě lze sledovat relevanci tohoto poznatku ve vztahu k projednávaným trestným 

činům. 

  

Následně zpráva uvádí, že se obžalovaný doznal k trestnému činu vraždy, jenž bude 

projednáván před soudem. V podrobnostech jsou popsány okolnosti údajného trestného činu 

vraždy a následného chování obžalovaného po činu. Z tohoto popisu, při kterém je mimo jiné 

použito následujících slov „dvěma výstřely svou oběť minul, dalšími třemi ji však zasáhl do 

hlavy“, by bylo možné usoudit, že nemůže být pochyb o tom, zda a jak se trestný čin stal, 

respektive kdo je jeho pachatelem. Z kontextu však vyplývá, že tento popis vychází z doznání 

obžalovaného (případně je výslovně uvozen slovním spojením „podle obžaloby“). Proto se 

domnívám, že se v tomto směru nejedná o porušení zásady presumpce neviny ani Kodexu ČTK.  

 

V dalších zprávách se naopak ukázalo, jak problematickým může být pro zpravodajství doznání 

údajného pachatele. Jde jistě o skutečnost, kterou je nutné ve zpravodajství adekvátně 

reflektovat. Zároveň však nelze připustit, aby doznání zcela rozvolnilo veškerá etická pravidla. 

Kodex ČTK uvádí, že „podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka“ 

bez toho, aniž by z daného zákazu stanovil výjimku pro případy, kdy se pachatel dozná ke 

spáchání údajného trestného činu. Proto lze považovat za nepřijatelné, aby byl obžalovaný 

(i přes doznání) označován výrazem „vrah“, popřípadě „vrah z Klánovického lesa“ či „vrah 

hledače pokladů“, jak se vyskytuje ve všech dalších zprávách, které ČTK k tomuto případu 

vydala. Údajný trestný čin je v těchto zprávách označován jako „vražda“.  

 

Podle mého názoru se v takových případech již ztrácí kontext probíhajícího soudního řízení 

a čtenáři se musí jevit vina obžalovaného jako nepochybná. U veřejnosti se tímto způsobem 

může vytvářet nebezpečné očekávání na odsuzující rozsudek, jak bylo popsáno v předchozích 

částech této diplomové práce. 

 

Není tedy přípustné stavět důsledky doznání obžalovaného na stejnou úroveň jako pravomocný 
 

226 Srov. § 106 TZ: „Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“ 
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odsuzující rozsudek. Je tomu tak i z důvodu, že doznání může být v průběhu trestního řízení 

kdykoliv odvoláno, popřípadě může být zpochybněna jeho pravdivost. Zákon navíc stanovuje, 

že ani doznání nezbavuje OČTŘ povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti 

případu,227 a to včetně těch, které svědčí ve prospěch osoby, proti níž se vede trestní řízení. Plně 

se proto ztotožňuji s myšlenkovou podstatou odborného komentáře vztahujícího se k rakouské 

právní úpravě mediálního práva,228 jenž dovozuje, že „při zpravodajství o trestním řízení je 

povoleno pravdivě informovat ... o přiznání podezřelého, pokud se novinář zdrží jeho hodnocení 

ve smyslu viny podezřelého“.229  

 

Byť se tento závěr týká cizí právní úpravy, lze jeho dodržování (přinejmenším jako etického 

pravidla) doporučit také v českém mediálním prostředí. V poměrech projednávaného případu 

by to znamenalo uvést, že se obžalovaný k údajnému trestnému činu doznal, ale nikoliv jej 

označovat za pachatele trestného činu (popřípadě jinak dovozovat jeho odpovědnost za 

projednávaný čin), neboť toto konstatování není a ani nemůže být v kompetenci žurnalistiky. 

Nicméně hned druhá zpráva ČTK ze dne 14. března 2017 již nese titulek „Vrah z Klánovic 

tvrdí, že chtěl oběti jen sebrat detektor kovů“.230 

  

Zprávu pak otevírá úvodní věta „Zloděj ..., který zastřelil hledače pokladů v pražském 

Klánovickém lese, dnes u soudu uvedl, že muže nechtěl zabít“. Popis obžalovaného lze v této 

větě rozdělit do dvou částí. Označení „zloděj“ je možné opět hodnotit jako nevhodné (s ohledem 

na výše uvedené ke vztahu doznání a presumpce neviny).231 Ve stejném světle lze nahlížet na 

informaci, že „pachatel“ požádal soudkyni dopisem o uložení trestu odnětí svobody na 

doživotí, jak je uvedeno na jiném místě zprávy. 

  

 
227 Srov. ustanovení § 2 odst. 5 TŘ. 
228 Spolkový zákon ze dne 12. 6. 1981, BGBl. 314/1981, o tisku a dalších sdělovacích prostředcích. 
229Za pozornost jistě stojí i související hodnocení: „Jestliže zveřejněný článek přímo sugeruje výběrem slov, titulků 
a doprovodných fotografií vinu podezřelého tak, že výrok o vině se nejeví pouze jako pravděpodobný, ale 
nevyhnutelný, jde o porušení presumpce neviny. Na základě celkové tendence článku tak nemá průměrně pozorný 
čtenář žádné pochybnosti o vině podezřelého. Stejné platí, pokud předmětný článek opustí vylíčení důkazní situace 
- byť zakládající důvodné podezření ze spáchání trestného činu konkrétní osobou - a zveřejní definitivní prejudiční 
stanovisko k trestněprávní odpovědnosti podezřelého ve smyslu protiprávnosti jeho jednání a viny.“ 
V podrobnostech srov. HERCZEG, Jiří. Ochrana presumpce neviny a mediální zpravodajství v Rakousku. 
Trestněprávní revue. 2013, č. 5, s. 113 a násl. 
230 Lze se přitom domnívat, že s ohledem na vliv agenturního zpravodajství převzala uvedenou zkratku „vrah 
z Klánovic“ také další média. 
231 Teprve v závěru článku se lze dozvědět, že před týdnem obžalovaný „dostal pětiletý trest za 23 vloupání na 
Hradecku“, nicméně není objasněno, zda již odsuzující rozsudek nabyl právní moci. Označení „zloděj“ se tak 
pravděpodobně vztahuje k doznáním o vloupání v probíhajícím soudním řízení. 
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Naopak navazující popis, že obžalovaný zastřelil hledače pokladů takto (apriorně) hodnotit 

nelze, jelikož z další části věty plyne, že daná informace pochází z doznání obžalovaného. 

Navíc není možné klást rovnítko mezi „zastřelením“ a „vraždou“. Jinými slovy tento popis 

nelze bez dalšího hodnotit negativně, nicméně je zapotřebí připustit, že takto může být vnímán 

v souvislosti s nevhodně zvoleným titulkem. Čtenář již v tuto chvíli může být přesvědčen 

o nepochybné vině obžalovaného s ohledem na volbu nevhodného titulku. 

 

Dále je v rámci zprávy informováno o doznání obžalovaného, nicméně s tím, že jeho verze 

události se liší od toho, jak ji popisuje obžaloba, protože obžalovaný tvrdí, že vystřelil 

v průběhu potyčky s poškozeným. Hovoří také o „pudu sebezáchovy“. Jestliže tedy existovaly 

odlišnosti v otázce, jak se střelba odehrála, byl to pouze další signál pro to, aby autor zprávy 

přistupoval k popisu případu zdrženlivěji (vzhledem k používaným termínům „vrah“ 

a „vražda“), i když mohl sám nabýt subjektivního dojmu o nepřesvědčivosti verze události, jak 

ji popisoval obžalovaný. 

  

Ve zprávě je také zmíněno, že obžalovaný čelí vedle „obvinění“ z vraždy a nedovoleného 

ozbrojování obžalobě z dalších trestných činů. Vedle toho se však objevují další závadná 

označení projednávaného skutku, které lze dokumentovat následující větou: „Vražda 

z Klánovic zůstávala dlouho neobjasněná“. Čtenáři je sice zřejmé, že o vině ještě nemohlo být 

soudem rozhodnuto (ostatně v závěru je uvedeno, že hlavní líčení bude pokračovat v květnu), 

nicméně zpráva vyznívá, jako by šlo o pouhou otázku času. 

  

Do zprávy byla využita četná vyjádření obžalovaného, i když takřka výhradně ve smyslu jeho 

doznání. Proti tomu však nelze vyslovit žádnou výhradu, jelikož smysl jeho vyjadřování může 

odpovídat tomu, co skutečně u soudu zaznělo. Tomu by nasvědčovala i žádost obžalovaného 

o udělení doživotního trestu odnětí svobody. Méně významnými zdroji vyjádření jsou zde 

obžaloba (státní zástupce), respektive soud, a to výhradně v reakci na doznání obžalovaného. 

První zpráva ČTK byla naopak čistě založena pouze na tvrzeních v obžalobě, protože jiné 

informace nebyly před projednáváním věci před soudem veřejně dostupné. 

 

Hlavní líčení pokračovalo o více než dva měsíce později. ČTK o jeho průběhu přinesla zprávu 

dne 18. května 2017 s titulkem „Vrah z Klánovického lesa je podle psychologa nenapravitelný“. 

Jak je patrné, titulek opět obsahuje nevhodnou zkratku navozující dojem o vině obžalovaného 
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za údajný trestný čin. V této zprávě se nacházejí obdobně nevhodné formulace jako v předchozí 

zprávě, což lze demonstrovat na úvodní větě: „Zloděj recidivista ..., který zastřelil hledače 

pokladů v pražském Klánovickém lese a předtím střílel i na jiného muže, je podle dnešní 

výpovědi soudního znalce zcela nenapravitelný“. 

  

Novou informací je výpověď znalce hodnotícího možnost resocializace obžalovaného. V tomto 

směru zpráva zcela korektně uvozuje závěr o jeho nenapravitelnosti jako názor soudního znalce. 

Jako problematické však lze hodnotit sdělení, že názor psychologa může mít „podle soudkyně 

významný vliv na výši uloženého trestu“. Je totiž předjímáno, že trest bude uložen. Předkládaná 

informace by měla být relativizována například slovním spojením „případného trestu“. Není 

však vyloučeno, že se porušení zásady presumpce neviny dopustila přímo soudkyně. Z kontextu 

zprávy to však není možné ověřit. 

 

Dále zpráva opětovně obsahuje nedostatky v hodnocení údajného trestného činu jako „vraždy“, 

tedy předkládá závěr o tom, že došlo ke spáchání trestného činu (stejně jako kdo je jeho 

pachatelem, když obžalovaného označuje za „vraha“). Novým nedostatkem, který se neobjevil 

v předchozích zprávách, je konstatování, že obžalovanému „hrozí za vraždu a pokus o těžké 

ublížení na zdraví až doživotí“, které je opět založeno na předpokladu, že se projednávaný 

trestný čin stal, odpovědnost za něj nese obžalovaný a jedinou otázkou zůstává, zda soud vyhoví 

jeho žádosti o potrestání. Přitom ze zprávy vyplývá, že ČTK obdržela (z blíže 

nespecifikovaného zdroje) informaci o tom, že obžalovaný požaduje pro sebe trest odnětí 

svobody kvůli neuspokojivé finanční situaci. To by mohlo být dostatečným motivem i pro 

nepravdivé doznání, byť jak se ukázalo později, obžalovanému bylo spáchání trestného činu 

skutečně prokázáno. 

 

Další zpráva v tomto případu nese datum 26. června 2017 a titulek „Vrahovi hledače pokladů 

uložil soud výjimečný trest 25 let“. Zpráva pojednává o odsuzujícím rozsudku soudu prvního 

stupně, kterým byl obžalovanému uložen výjimečný trest. Jak je uvedeno ve zprávě, rozhodnutí 

prozatím nenabylo právní moci, nicméně i přesto je v titulku obžalovaný opět označen za 

pachatele. Titulek a kontext předchozích zpráv kontaminuje i úvodní větu, která by jinak 

nemusela být závadnou (pokud by převažoval kontext, že jde o právní hodnocení doposud 

nepravomocného odsuzujícího rozsudku): „Recidivista ... si má odpykat 25 let vězení za vraždu 

hledače pokladů z Klánovického lesa, za dřívější postřelení dalšího muže, za vloupání 
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a nedovolené ozbrojování“. Z mého pohledu však převažuje širší kontext dosavadních zpráv 

a nevhodně zvolených titulků. V tomto světle je úvodní věta jen formálním potvrzením viny 

obžalovaného. 

 

Jako pozitivum je možné chápat, že zpráva poskytuje dostatečný prostor soudkyni pro 

vysvětlení odsuzujícího rozsudku, a to včetně reakce na obhajobu vedenou advokátem. Naopak 

obžalovaný již není přímo citován, nicméně nelze vyloučit, že se k průběhu trestního řízení dále 

nevyjadřoval. 

 

Následující zpráva ze dne 31. srpna 2017 s titulkem „Vrah z Klánovic se odvolal proti 25 letům 

vězení, chce doživotí“ je opět příkladem nevhodně zvoleného titulku. Zpráva se věnuje 

odvolání, které obžalovaný podal ve svůj neprospěch, aby dosáhl vyššího trestu odnětí svobody. 

Krátce je zmíněno, že odvolání podala také manželka poškozeného. Ve zbývající části zpráva 

pouze rekapituluje dřívější průběh trestního řízení, přičemž znovu používá nevhodného 

označení údajného trestného činu jako „vraždy“. Dále pak informuje, že se Vrchní soud v Praze 

bude zabývat odvoláním obžalovaného dne 20. září 2017.  

 

Přestože již v tuto chvíli bylo zřejmé, že obžalovaný s odvoláním neuspěje (TŘ neumožňuje, 

aby se obžalovaný odvolal ve svůj neprospěch), ČTK o této skutečnosti prozatím 

neinformovala. Nicméně tuto skutečnost jí nelze vytknout jako plnohodnotný nedostatek, neboť 

tato znalost je podmíněna právním vzděláním, případně hlubšími zkušenostmi s referováním 

o průběhu trestních řízení. Navíc je uvedená skutečnost dostatečně vysvětlena (s odkazem na 

vyjádření mluvčího Vrchního soudu v Praze) v nadcházející (a zároveň poslední) zprávě ze dne 

19. září 2017 s titulkem „Soud odmítl žádost klánovického vraha Konráda o doživotní trest“.  

 

Na základě této zprávy je možné dovozovat, že odsuzující rozsudek již nabyl právní moci, 

a proto teprve zde může být na místě označovat odsouzeného jako pachatele trestného činu, což 

ČTK také opětovně učinila. Ve zbývající části zprávy se pouze rekapituluje dřívější průběh 

trestního řízení. 

 

Závěrem lze uvést, že každá ze zpráv byla uvozena klíčovým slovem „vražda“. To lze 

akceptovat za předpokladu, že čtenáři rozumějí, že se tyto zprávy vztahují k trestnímu řízení, 

v němž je projednáván údajný trestný čin vraždy. Jestliže tedy z kontextu konkrétních zpráv 
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nebude plynout předčasné zhodnocení viny obžalovaného, není zapotřebí uvažovat ani 

o závadnosti tohoto klíčového slova, které je dlouhodobě využíváno u řady obdobných zpráv. 

Proto se dá také očekávat, že čtenáři vědí, jak tomuto slovu rozumět. Zároveň jim umožňuje 

svou výstižností rychlou orientaci ve zprávách pojednávajících o násilných činech. 

 

5.3.2. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní 

organizaci 

Pro účely kvalitativní analýzy bylo dále zvoleno trestní řízení, které se vztahovalo k obžalobě 

z přípravy teroristického útoku. ČTK zveřejnila k danému případu deset zpráv, které pokrývaly 

řízení před oběma stupni. Obdobně jako v případě předchozího výzkumného případu se i zde 

obžalovaný v průběhu trestního řízení opakovaně doznal ke spáchání údajného trestného činu. 

 

První zpráva byla vydána dne 4. ledna 2017 s titulkem „Soud s mužem obžalovaným z toho, že 

chtěl k IS, začne v únoru“, která informuje o tom, že obžalovaný je podezříván, že se chtěl 

připojit k organizaci Islámský stát (IS). V této souvislosti na něj byla podána obžaloba, kterou 

se bude zabývat Krajský soud v Plzni od 8. února 2017. Dále zpráva shrnuje, že podrobnosti 

z obžaloby prozatím nejsou známy. Obžalovanému, kterého zpráva tituluje zcela ve shodě 

s procesní terminologií, hrozí trest odnětí svobody v délce dvanácti až dvaceti let nebo až 

výjimečný trest. 

 

Zpráva je postavena zejména na vyjádřeních mluvčího soudu a věcně popisuje procesní průběh 

tohoto případu. Shrnuje, kdy a kým byla podána obžaloba a jaký vliv má tato skutečnost na 

rozhodování o dalším trvání vazby, které provede Krajský soud v Plzni v neveřejném zasedání 

dne 18. ledna 2017.  

 

Dále je uvedeno, že v současné době se soudce nyní seznamuje se spisem. Z textu je zřejmé, že 

ČTK prozatím nezískala přístup ke spisu. Jak ale bylo uvedeno již ve vztahu k předchozímu 

výzkumnému případu, ani dřívější zveřejnění relevantních informací (zvláště pak ve veřejném 

zájmu) by nemohlo být hodnoceno jako nedostatek. 

 

Dále je zpráva postavena na informacích převzatých z týdeníku Respekt o zadržení 

obžalovaného v Turecku na mezinárodním letišti. Podle těchto informací obžalovaný „nebyl 
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zřejmě součástí větší skupiny lidí“ a „turecké policii údajně přiznal, že důvodem jeho cesty do 

Sýrie bylo přidat se k Islámskému státu“. Podle informací z médií je obžalovaný „prvním 

zadrženým Čechem, který se chtěl stát bojovníkem IS“. 

 

Tento popis okolností daného skutku považuji za korektní, neboť je řádně uveden jejich zdroj 

(byť z mediálního prostředí) a není předkládán jako nezpochybnitelný fakt (za použití výrazů 

„zřejmě“ a „údajně“). Nicméně vhodnější by bylo upustit od popisu, že se chtěl stát 

bojovníkem, neboť z uveřejněných informací není zřejmé, jaká byla jeho představa o jeho 

zapojení v organizaci Islámský stát. Ostatně obžalovaný následně popíral, že se chtěl účastnit 

bojových akcí Islámského státu. Nepovažuji to však za zásadní nedostatek, protože charakter 

organizace Islámský stát pravděpodobně neumožňoval ani jiný druh zapojení, jak také 

obžalovaný později připustil v hlavním líčení. Uznal, že by se nejspíše musel zapojit i do 

bojového výcviku. 

 

Není zřejmé, odkud ČTK převzala navazující informaci o tom, že obžalovaný byl ze strany 

české policie nejprve vyšetřován na svobodě „kvůli pokusu o účast na organizované skupině“, 

načež „kriminalisté kvalifikaci zpřísnili“. Zde by bylo vhodné zdroj informace opět uvést, 

přestože je možné, že byl obsažen v některé z předchozích zpráv, které časově spadaly do 

období před podáním obžaloby (mimo výzkumný vzorek zpráv). 

 

Další zpráva ze dne 18. ledna 2017 s titulkem „Muž, jenž chtěl podle žalobce k IS, zůstává 

v Plzni ve vazbě“ se věnuje rozhodnutí o dalším trvání vazby. Již v titulku si lze povšimnout 

korektního popisu relevantního skutku, jenž je uvozen slovy „podle žalobce“. V žádném 

případě tedy nemůže navodit dojem o vině obžalovaného, popřípadě toho, že došlo ke spáchání 

trestného činu. Zpráva informuje o tom, že rozhodnutí je pravomocné, protože se obžalovaný 

vzdal práva na stížnost. Uveden je také vazební důvod, a to konkrétně „obava, že by mohl 

obžalovaný utéci nebo se skrývat, nebo že by mohl dokončit trestný čin“ s odvoláním na 

mluvčího soudu. Dále je informováno, že „soudní proces“ (vhodněji hlavní líčení) bude 

probíhat od 8. do 10. února 2017.  

 

Ve zbývajících částech již zpráva pouze rekapituluje dosavadní vývoj případu. Za význačné 

pozitivum lze považovat, že osoba, proti níž je řízení vedeno, je i v této zprávě označována 

korektně, a to jako „muž“, „muž z Plzeňska“ nebo „obžalovaný“, nikoliv jako „terorista“. 
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Následná zpráva ze dne 8. února 2017 s titulkem „V Plzni se před soudem zodpovídá muž z toho, 

že chtěl k IS“ již referuje o průběhu hlavního líčení. Titulek navozuje dojem, že se projednávaný 

skutek nepochybně stal, nicméně v tomto případě mohl být zvolen korektně, protože reflektuje 

doznání obžalovaného, které učinil v ten den v průběhu soudního jednání. Neobsahuje žádné 

označení obžalovaného nebo skutku, z něhož by plynulo konstatování viny obžalovaného za 

spáchání trestného činu (například výrazy „terorista“, „terorismus“ nebo „teror“). Naopak již 

v úvodní větě je zdůrazněno, že obžalovaný (zde poprvé označen jménem a příjmením) je 

„obžalován z přípravy teroristického útoku“. I přesto by ale bylo vhodnější použít výraz 

„zodpovídat se“ až v titulku nadcházející zprávy, která se svým obsahem věnuje doznání 

obžalovaného. 

 

V další částech tato krátká zpráva pouze popisovala organizační záležitosti konání hlavního 

líčení (přivedení obžalovaného vězeňskou službou, zákaz pořizování obrazových záběrů 

z jednání, pokračování hlavního líčení v dalších dnech ve velké jednací síni, která byla ten den 

obsazena). 

 

Jiná zpráva z téhož dne nese titulek „Čech, který chtěl k Islámskému státu, nejel do Sýrie 

zabíjet“ a je založena na doznání obžalovaného, které učinil před Krajským soudem v Plzni 

v průběhu hlavního líčení. Úvodní věta označuje obžalovaného za prvního Čecha, který je 

souzen za to, že se chtěl připojit k organizaci Islámský stát, a dodává, že „nechtěl jet do Sýrie 

někoho zabíjet“. Tento dodatek rozvíjí přímými citacemi obžalovaného z průběhu hlavního 

líčení. Na nich je v dalším průběhu zprávy postaven i popis okolností projednávaného skutku, 

kde se hovoří mimo jiné o tom, že obžalovaný neměl představu, jakou roli by v dané organizaci 

zastával, pouze si přál, aby byl zbaven života.  

 

Jediný nedostatek je možné spatřovat ve formulaci „přiznal také, že k islámu přestoupil asi před 

čtyřmi lety“, protože otázka konvertování k jiné víře pochopitelně není ničím, k čemu by se měl 

obžalovaný „přiznat“. Nejde o jednání, které by bylo právním řádem zakázáno, stejně jako jej 

nejde hodnotit jako morálně závadné, a proto není důvod, aby se k němu obžalovaný přiznával. 

Ve zprávě je opakovaně zmíněna náboženská víra obžalovaného, nicméně tato informace má 

svou relevanci s ohledem na projednávaný skutek. Je tím tedy splněn i požadavek Kodexu ČTK 

na přímý vztah zmínky o náboženství k obsahu zprávy. Dále je pouze rekapitulováno, z čeho 

obžalovaného viní obžaloba, jak již bylo uvedeno v předchozích zprávách. 
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Pokrytí tohoto případu pokračovalo zprávou s titulkem „Silovského matka nevěděla, že je syn 

muslim a chystá se do Sýrie“. Přibližuje svědeckou výpověď matky obžalovaného, která 

vyznívá jednoznačně v jeho prospěch. Je využito přímých citací, popřípadě z kontextu 

jednoznačně vyplývá, že jsou sdělovány informace založené na základě výpovědi. Ústředními 

tématy zachycených částí výpovědi jsou náboženské přesvědčení či sociální vazby 

obžalovaného, což je s ohledem na povahu projednávaného skutku zcela pochopitelné. Zpráva 

opět rozvíjí již zveřejněné informace, a to včetně „přiznání“ obžalovaného k tomu, že 

konvertoval k islámu. Ze zprávy dále plyne, že v projednávání věci před soudem bude 

pokračováno v následujících dnech. 

 

Hned v průběhu dalšího dne, tj. 9. února 2017, vydala ČTK dvě zprávy, z nichž první nese 

titulek „Muž, který chtěl údajně k islamistům, má schizoidní osobnost“. Ve znění titulku by sice 

mohl být označen zdroj hodnocení osobnosti obžalovaného (například slovy „podle znalců“), 

nicméně tento je zmíněn hned v úvodní větě: „Muž, který se chtěl přidat k Islámskému státu 

(IS), má podle znalců schizoidní poruchu osobnosti, duševní chorobou ale netrpí“. Podobně 

jako v předchozí zprávě je i zde text věnován především výpovědím osob odlišných od 

obžalovaného, v tomto případě znalcům z oboru psychologie, psychiatrie a také kybernetiky. 

Opět jsou veškeré předkládané informace prezentovány ve formě přímých citací, popřípadě je 

z kontextu zřejmé, že pocházejí z výpovědi znalců. Informace vyznívají koherentně a dokreslují 

okolnosti skutku a osobnost obžalovaného.  

 

Zpráva obsahuje také následující popis chování obžalovaného v průběhu soudního jednání 

v reakci na prováděné důkazy: „Silovský sedí v soudní síni se sklopenou hlavou. Pohled 

několikrát krátce zvedl, jen když se promítala jím stažená videa. Jsou na nich výbuchy, střelba 

a boje v Sýrii, záběry zajatců, poprav, mrtvých syrských vládních vojáků, výcviku vojáků IS 

a jeho bojovníků v kuklách. Jsou tam i záběry po teroristických útocích v Evropě a džihádisté 

s hlavou zabitých zajatců. Doprovázejí je nápisy a komentáře o tom, že vítězství boží je blízko, 

výhružky, poselství útočníků a podobně. Soudce po několika minutách přehrávání jednoho 

z videí s drastickými záběry zastavil“.  

 

S ohledem na to, že ČTK věnovala ve zvýšené míře pozornost také provádění jiných důkazů, 

nepovažuji tuto pasáž za nijak nevhodnou, byť obsahuje popis násilí a propagandy Islámského 

státu, která ve čtenáři může vzbuzovat negativní emoce ve vztahu k obžalovanému. Pokud však 
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jde o věcnou a relevantní informaci o tom, co se dělo v průběhu soudního jednání, která není 

apriorně zaměřena na to, aby negativní emoci vyvolala, pak ji nelze v tomto směru ničeho 

vytknout. 

 

Druhá zpráva ze dne 9. února 2017 s titulkem „Soud s mužem, který zřejmě chtěl k IS, pokračuje 

v Plzni 24. února“, upozorňuje na skutečnost, že Krajský soud v Plzni odročil jednání na 

uvedené datum, čímž vyhověl obhájci obžalovaného s ohledem na možnou změnu právní 

kvalifikace „žalovaného trestného činu“. Sdělené informaci opět nelze nic vytknout z hlediska 

jejího obsahu, nicméně na denotativní úrovni se vyskytuje nepřesnost, neboť výraz 

„žalovaného“ lze odvozovat slova „žaloba“ (používaný v civilních řízeních), nikoliv 

„obžaloba“. Proto by bylo na místě citovanou část upravit například ve smyslu „trestného činu, 

jak je vymezen v obžalobě“. 

 

V dalších částech zpráva rekapituluje dosavadní průběh trestního řízení a nastiňuje jeho další 

pokračování, tedy projednání případných návrhů obhajoby na doplnění dokazování, závěrečné 

řeči a vyhlášení rozsudku. 

 

Dne 24. února 2017 byla publikována další zpráva s titulkem „Žalobce chce pro muže, co chtěl 

k islamistům, čtyři roky vězení“. Titulek považuji za adekvátní, neboť vychází z dříve učiněného 

doznání obžalovaného a nenaznačuje nic o jeho vině za spáchání trestného činu. Shrnuje 

závěrečné řeči obhajoby i obžaloby, a to včetně jejího návrhu „posuzovat jednání obžalovaného 

podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stádiu 

přípravy, kde hrozí trest tři až 12 let vězení“. Zpráva nepřináší vysvětlení, proč je přípustná jiná 

právní kvalifikace projednávaného skutku „podle nově platného doplnění trestního zákoníku“, 

nicméně doplňuje jej v následující zprávě, která byla vydána v rozmezí několika hodin. 

 

Tato zpráva nese titulek „Muž souzený za to, že chtěl k islamistům, dostal 39 měsíců vězení“. 

Hlavní sdělovanou informací je vynesení odsuzujícího rozsudku nad obžalovaným, kterému 

bylo uloženo vedle trestu odnětí svobody také ochranné ambulantní psychiatrické léčení. Lze 

kvitovat, že hned v úvodním odstavci je uvedeno, že „rozsudek není pravomocný, obžalovaný 

se na místě odvolal, žalobce si ponechal lhůtu“, a proto bude případ posuzovat ještě Vrchní 

soud v Praze.  

 



 
 

67 

Zpráva věcně shrnuje informace ze závěrečné řeči obhajoby, obžaloby i výroku soudu. Stejně 

tak opětovně rekapituluje předchozí průběh celého řízení. Následně přináší také vyjádření 

matky obžalovaného. Vše uvedené v celkovém souhrnu vytváří ucelený obraz o průběhu 

trestního řízení, okolnostech skutku, osobnostním profilu obžalovaného, (nepravomocném) 

výroku o jeho vině, trestu a uložení psychiatrického léčení. Navíc je připojeno také výše 

avizované vysvětlení ke změně kvalifikace trestného činu: „Obecně platí, že trest se ukládá 

podle zákona účinného v době páchání žalovaného skutku. Novější zákon lze použít, je-li pro 

obžalovaného výhodnější“. Schází sice uvedení zdroje této informace, nicméně z kontextu 

vyplývá, že jeho pravděpodobným původcem je soud. 

 

Závěrečná zpráva je datována ke dni 9. května 2017 a byla zveřejněna pod titulkem „Soud zvýšil 

trest na šest let muži, který se chtěl přidat k IS“, která se svým obsahem věnuje rozhodnutí 

odvolacího Vrchního soudu v Praze. Bylo vyhověno odvolání státní zástupkyně, která 

požadovala zvýšení trestu odnětí svobody. Zpráva připomíná, že nepravomocně byl uložen trest 

v délce tří a půl roku. Dále se uvádí, že rozhodnutí (včetně nové výše trestu) vstoupilo v právní 

moc. Zpráva obsahuje zevrubný popis obsahu odvolání podaného státním zástupcem 

i obžalovaným, stejně jako výroku soudu. Dále je zachyceno vyjádření matky obžalovaného 

k výroku odvolacího soudu. V ostatních ohledech se pouze rekapituluje celý průběh trestního 

řízení. 

 

Závěrem uvádím, že v klíčovém slovu „terorismus“, které bylo používáno ze strany ČTK 

v souvislosti se zprávami o tomto případu, opět nelze spatřovat porušení zásady presumpce 

neviny. Zde platí stejné odůvodnění jako u prvního výzkumného případu. Zařazení do tematické 

kategorie „politika“ bylo pravděpodobně zvoleno s ohledem na to, že organizace Islámský stát 

ve sledovaném období zřetelně ovlivňovala mezinárodní politickou situaci. Přesah do další 

relevantní kategorie „politika domácí“ však není zcela zřejmý. 

 

5.3.3. Zodpovězení výzkumných otázek 

Na základě výše uvedeného je možné zhodnotit, že úroveň přesnosti, vyváženosti 

a relevantnosti je ve zpravodajství ČTK proměnlivá. V obou výzkumných případech byly 

zaznamenány na denotativní úrovni jisté nepřesnosti (včetně terminologie), ale zprávy 

obsahovaly vyvážený prostor pro vyjádření stanovisek všech osob dotčených trestním řízení 



 
 

68 

splňující požadavek Kodexu ČTK (včetně vyjádření obžalovaných, byť zejména ve vztahu 

k doznání) a relevantní popis okolností průběhu trestních řízení, které vytvářely jejich 

koherentní obraz, a to včetně vysvětlení následujících kroků ve věci a upozornění na 

definitivnost jednotlivých rozhodnutí (nabytí právní moci).  

 

V prvním  případě však otázka vyváženosti zpravodajství byla zcela zastíněna porušením 

zásady presumpce neviny, jak je popsáno níže. Jestliže je obžalovaný označen za pachatele 

trestného činu, pak tento nedostatek nevyváží ani dostatečný prostor ve zpravodajství 

k vyjádření jeho stanovisek. Na denotativní úrovni z toho lze vyvodit doporučení, aby osoby, 

proti nimž se vede trestní řízení, byly označovány v návaznosti na jejich procesní označení. 

Mezi těmito označeními by mělo být důsledně rozlišováno (zejména mezi obžalovaným 

a odsouzeným). 

 

Ve vztahu k respektování základních zásad trestního řízení a etických pravidel Kodexu ČTK 

bylo prokázáno, že v prvním výzkumném případě došlo k porušení zásady presumpce neviny, 

kterou reflektuje i Kodex ČTK. Ve své podstatě se jedná také o porušení jeho požadavku na 

nestrannost zpravodajství.  

 

S ohledem na povahu agenturního zpravodajství se jednalo o velmi závažný nedostatek, protože 

lze předpokládat, že jej převzala do svého zpravodajství také ostatní média, která pak 

(předčasně) informovala o obžalovaném jako o pachateli daného trestného činu. Naopak druhý 

výzkumný případ v tomto směru obstál velice dobře, přestože se vztahoval k nezvyklému druhu 

trestného činu. 
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Závěr 

V rámci diplomové práce bylo představeno trestní řízení, jeho průběh a charakteristické prvky, 

které bývají zobrazovány ve zpravodajství. V tomto ohledu byla věnována zvláštní pozornost 

vybraným subjektům trestního řízení a pojmu a kategorizaci trestných činů. Dále byly 

v podrobnostech představeny základní zásady trestního řízení a upozorněno na možné důsledky 

jejich nerespektování ze strany žurnalistiky, zejména pak v případě presumpce neviny 

(stigmatizace obviněného či obžalovaného). 

 

Následně byl přiblížen význam zpravodajství pro trestní řízení. V důsledku medializace 

dochází k otevření trestního soudnictví, které veřejnosti umožňuje dohlížet nad zákonností 

průběhu trestních řízení. Vedle toho zpravodajství plní i jistou edukativní roli. Nepřesné nebo 

zkreslené informování o průběhu trestních řízení však může znamenat výrazný zásah do 

osobnostních práv osob, proti nimž se trestní řízení vede, popřípadě poškozených (sekundární 

viktimizace obětí trestných činů). Při referování o trestních řízeních by proto média měla mít 

na paměti etická i zákonná pravidla vymezující hranice práva na svobodu projevu. 

 

S ohledem na zaměření diplomové práce byla dále představena ČTK jako mediální instituce 

(včetně etických pravidel jejího zpravodajství) a textová zpráva jakožto základní výzkumná 

jednotka kvantitativní i kvalitativní analýzy.  

 

Kvantitativní analýza dospěla k závěru, že skladba kategorií trestných činů, trestních soudů 

i  relevantních tematických kategorií byla ve zpravodajství ČTK ve sledovaném období značně 

nerovnoměrná. V rámci kategorií trestných činů byly dominantně zastoupeny trestné činy proti 

životu a zdraví (35,29 %), trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (24,03 %) a trestné 

činy proti majetku (15,25 %). Ve vztahu ke skladbě zpráv referujících o činnosti trestních soudů 

tvořily více než polovinu zprávy o krajských soudech (55,23 %), následované zprávami 

o okresních soudech (29,81 %) a vrchních soudech (14,86 %). Z pohledu relevantních 

tematických kategorií byly zprávy o trestních řízeních nejčastěji spojovány s kategoriemi 

„politika“ a „politika domácí“, a to shodně ve 20,44 % případů. Ostatní tematické kategorie 

byly zastoupeny pouze v jednotkách procent. 

 

Následná kvalitativní analýza dvou sledovaných trestních řízení odhalila, že se ve zpravodajství 

ČTK vyskytují jisté nepřesnosti (včetně terminologie), nicméně zprávy obsahují vyvážený 
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prostor pro vyjádření stanovisek všech osob dotčených trestním řízení a relevantní popis 

okolností, které vytvářejí koherentní obraz trestních řízení.  

 

Nicméně v jednom výzkumném případě bylo prokázáno, že docházelo k porušování zásady 

presumpce neviny, a to v návaznosti na doznání obžalovaného. V těchto případech doporučuji, 

aby do pravomocného odsuzujícího rozsudku bylo o osobě, proti níž se vede trestní řízení, 

nadále referováno jako o obžalovaném, nikoliv odsouzeném, popřípadě pachateli trestného 

činu. Bude-li doznání obsahovat i skutkové okolnosti údajného trestného činu, navrhuji je 

prezentovat s dodatkem, že jde o popis vycházející z doznání obžalovaného, nikoliv 

o prokázanou skutečnost. Tato doporučení jsou založena na názoru, že doznání obžalovaného 

nelze stavět na roveň pravomocnému odsuzujícímu rozsudku. 

 

Summary 

Criminal proceedings, its course and characteristic elements, which are usually shown in 

the news, were introduced within the diploma thesis. In this regard, special attention was paid 

to selected subjects of criminal proceedings and the concept and categorisation of criminal 

offences. Furthermore, the basic principles of criminal proceedings were introduced in detail 

and the possible consequences of their disrespect by journalism were pointed out, especially in 

the case of presumption of innocence (stigmatisation of the accused or defendant). 

 

Subsequently, the importance of news for criminal proceedings was explained. As a result of 

media coverage, criminal justice is being opened, which allows the public to oversee the legality 

of criminal proceedings. In addition, news also plays a certain educational role. However, 

inaccurate or distorted information regarding the course of criminal proceedings can mean 

significant interference with the personal rights of people against whom the criminal 

proceedings are being conducted, or of victims (secondary victimisation of victims of crime). 

Therefore, when reporting on criminal proceedings, the media should bear in mind the ethical 

and legal rules defining the limits of the right to freedom of expression.  

 

With regard to the focus of the diploma thesis, ČTK as a media institution (including the ethical 

rules of its reporting) and text news as a basic research unit of quantitative and qualitative 

analysis were introduced. 
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The quantitative analysis came to the conclusion that the composition of criminal offence 

categories, criminal courts and relevant thematic categories was considerably unbalanced in 

the ČTK news during the reference period. Within the criminal offence categories, crimes 

against life and health (35.29%), crimes against public order (24.03%) and crimes against 

property (15.25%) were predominantly represented. In relation to the composition of news 

reports on the activities of criminal courts, these accounted for more than half of news on 

regional courts (55.23%), followed by news on district courts (29.81%) and high courts 

(14.86%). From the viewpoint of the relevant thematic categories, news on criminal 

proceedings were most often associated with the ‘politics’ and ‘domestic politics’ categories, 

both in 20.44% of cases. Other thematic categories were represented only in units of percent.  

 

Subsequent qualitative analysis of the two referenced criminal proceedings revealed that there 

are certain inaccuracies (including terminology) in the ČTK news, however, the news contained 

a balanced space for expressing the opinions of all the people involved in criminal proceedings 

and a relevant description of circumstances that create a coherent picture of criminal 

proceedings.  

 

However, in one research case, it was proven that the principle of the presumption of innocence 

was violated, following a defendant’s confession. In these cases, I recommend that in the final 

conviction, the person against whom criminal proceedings are being conducted should continue 

to be referred to as a defendant, not a convicted person, or a perpetrator of a criminal offence. 

If the confession contains the facts of the case of the alleged criminal offence, I propose to 

present them with the addition that it is a description based on the defendant’s confession, not 

a proven fact. These recommendations are based on the view that the defendant’s confession 

cannot be equated with a final conviction.  
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ve zpravodajství nadměrná pozornost oproti jiným, a jak je o těchto činech pojednáváno.  
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- Představení právního rámce referování médií o trestním řízení, jeho ústavní zakotvení a konflikt mezi právem na 
obhajobu s právem na svobodu projevu, právem na informace a zákazem cenzury. 

4) Kvantitativní analýza obsahu zpravodajství ČTK ve vztahu k trestním řízením 
- Rešerše zpravodajství ČTK za rok 2017 s cílem zodpovědět otázku, v jakém poměru se v něm objevují zprávy 

o trestních řízeních s předmětem spočívajících v různých skupinách trestných činů. Sledovaným ukazatelem 
bude zejména objekt trestného činu (proti životu a zdraví, proti svobodě a další v návaznosti na systematické 
dělení zvláštní části trestního zákoníku) a osoba obviněného (trestné činy páchané dospělými, provinění 
mladistvými, činy jinak trestné dětmi a dalšími osobami trestně neodpovědnými). 

5) Kvalitativní analýza zpravodajství ČTK ve vztahu k trestnímu řízení 
- Zhodnocení pokrytí vybraných trestních řízení prostřednictvím ČTK, jak se v jejich světle jeví konflikt mezi 

právem obviněného na obhajobu a ústavně zaručenou svobodou projevu. Posouzení jejich souladu s Kodexem 
ČTK.   

6) Závěr 
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
Textové zpravodajství ČTK se zaměřením na téma „Kriminalita a právo“ v roce 2017 
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Kvalitativní a kvantitativní obsahová analýza 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 
stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. ISBN 978-80-7478-750-8. 

- Publikace popisuje právní úpravu trestního řízení, jeho základní instituty a principy, na nichž je řízení postaveno. 
V tomto ohledu slouží jako odborné východisko pro řešení konfliktu mezi právem obviněného na spravedlivý proces 
a právem na svobodu projevu (a souvisejících práv), která stojí na straně médií. 

 
HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-50-2. 

- Monografie se zaměřuje na právní hranice žurnalistické práce při referování o trestních řízeních. Obsahuje také 
srovnání české právní úpravy se zahraničními z pohledu kolize práva veřejnosti na informace o trestním řízení 
a právem obviněného na spravedlivý proces. 

 
OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9. 

- Kolektivní monografie zaměřená na zpravodajství v médiích, a to včetně agenturního zpravodajství. Zčásti se zabývá 
i zvláštním jazykem zpráv, z čehož lze čerpat poznatky, které je možné uplatnit i při kvalitativní obsahové analýze 
agenturního zpravodajství. 

 
ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Monografie 
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-4. 

- Odborná publikace věnující se sféře mediálního práva, kterou zasazuje do kontextu ostatních společenských věd, jako 
jsou mediální věda, politologie nebo sociologie. Jako jedna z prvních publikací v této oblasti zachycuje vzrůstající 
vliv internetového zpravodajství.  

 
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 978-80-247-3568-9. 

- Publikace rozšiřující poznání o základních metodologických přístupech v oblastech mediálních a komunikačních 
studií, která se soustředí mimo jiné na metody a techniky využívané při obsahové analýze. 

 
ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-
1661-2. 

- Text je zaměřen na metody práce novináře. Jedna z jeho částí se soustředí na agenturní zpravodajství jako zdroj 
informací pro novináře a média, zvláště pak na Českou tiskovou kancelář. 

 
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 

- Výchozí metodologická práce, která vedle jiného podrobně popisuje i postupy kvantitativní a kvalitativní obsahové 
analýzy, jež jsou pro ilustraci aplikovány na české mediální prostředí. 

 
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu 
obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 
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Příloha č. 1: Přehled trestních soudů233 
 
OKRESNÍ SOUDY 
 
1) Městský soud v Brně 
2) Obvodní soud pro Prahu 1 
3) Obvodní soud pro Prahu 2 
4) Obvodní soud pro Prahu 3 
5) Obvodní soud pro Prahu 4 
6) Obvodní soud pro Prahu 5 
7) Obvodní soud pro Prahu 6 
8) Obvodní soud pro Prahu 7 
9) Obvodní soud pro Prahu 8 
10) Obvodní soud pro Prahu 9 
11) Obvodní soud pro Prahu 10 
12) Okresní soud v Benešově 
13) Okresní soud v Berouně 
14) Okresní soud v Blansku 
15) Okresní soud Brno-venkov 
16) Okresní soud v Bruntále 
17) Okresní soud v Břeclavi 
18) Okresní soud v České Lípě 
19) Okresní soud v Českých Budějovicích 
20) Okresní soud v Českém Krumlově 
21) Okresní soud v Děčíně 
22) Okresní soud v Domažlicích 
23) Okresní soud ve Frýdku-Místku 
24) Okresní soud v Havlíčkově Brodě 
25) Okresní soud v Hodoníně 
26) Okresní soud v Hradci Králové 
27) Okresní soud v Chebu 
28) Okresní soud v Chomutově 
29) Okresní soud v Chrudimi 
30) Okresní soud v Jablonci nad Nisou 
31) Okresní soud v Jeseníku 
32) Okresní soud v Jihlavě 
33) Okresní soud v Jičíně 
34) Okresní soud v Jindřichově Hradci 
35) Okresní soud v Karlových Varech 
36) Okresní soud v Karviné 
37) Okresní soud v Kladně 
38) Okresní soud v Klatovech 
39) Okresní soud v Kolíně 

 
233 Tento přehled byl sestaven dle ZSS (včetně příloh). Jednotlivé soudy jsou uvedeny dle stupňů soudní soustavy 
od nejnižšího po nejvyšší. V rámci jednotlivých úrovní jsou soudy seřazeny abecedně podle názvu. 
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40) Okresní soud v Kroměříži 
41) Okresní soud v Kutné Hoře 
42) Okresní soud v Liberci 
43) Okresní soud v Litoměřicích 
44) Okresní soud v Lounech 
45) Okresní soud v Mělníku 
46) Okresní soud v Mladé Boleslavi 
47) Okresní soud v Mostě 
48) Okresní soud v Náchodě 
49) Okresní soud v Novém Jičíně 
50) Okresní soud v Nymburce 
51) Okresní soud v Olomouci 
52) Okresní soud v Opavě 
53) Okresní soud v Ostravě 
54) Okresní soud v Pardubicích 
55) Okresní soud v Pelhřimově 
56) Okresní soud v Písku 
57) Okresní soud Plzeň-jih 
58) Okresní soud Plzeň-město 
59) Okresní soud Plzeň-sever 
60) Okresní soud Praha-východ 
61) Okresní soud Praha-západ 
62) Okresní soud v Prachaticích 
63) Okresní soud v Prostějově 
64) Okresní soud v Přerově 
65) Okresní soud v Příbrami 
66) Okresní soud v Rakovníku 
67) Okresní soud v Rokycanech 
68) Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 
69) Okresní soud v Semilech 
70) Okresní soud v Sokolově 
71) Okresní soud ve Strakonicích 
72) Okresní soud ve Svitavách 
73) Okresní soud v Šumperku 
74) Okresní soud v Táboře 
75) Okresní soud v Tachově 
76) Okresní soud v Teplicích 
77) Okresní soud v Trutnově 
78) Okresní soud v Třebíči 
79) Okresní soud v Uherském Hradišti 
80) Okresní soud v Ústí nad Labem 
81) Okresní soud v Ústí nad Orlicí 
82) Okresní soud ve Vsetíně 
83) Okresní soud ve Vyškově 
84) Okresní soud ve Zlíně 
85) Okresní soud ve Znojmě 
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86) Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 

 
POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ 
 
1) Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově 
2) Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově 
3) Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí 

 
KRAJSKÉ SOUDY 
 
1) Krajský soud v Brně 
2) Krajský soud v Českých Budějovicích 
3) Krajský soud v Hradci Králové 
4) Krajský soud v Ostravě 
5) Krajský soud v Plzni 
6) Krajský soud v Praze 
7) Krajský soud v Ústí nad Labem 
8) Městský soud v Praze 

 
POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ 
 
1) Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě 
2) Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně 
3) Krajský soud České Budějovice - pobočka v Táboře 
4) Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích 
5) Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci 
6) Krajský soud v Plzni - pobočka v Karlových Varech 
7) Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci 

 
VRCHNÍ SOUDY 
 
1) Vrchní soud v Olomouci 
2) Vrchní soud v Praze 
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Příloha č. 2: Přehled trestných činů234 
 
1. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ 

 
§ 140  Vražda 
§ 141  Zabití 
§ 142  Vražda novorozeného dítěte matkou 
§ 143  Usmrcení z nedbalosti 
§ 144  Účast na sebevraždě 
§ 145  Těžké ublížení na zdraví 
§ 146 Ublížení na zdraví 
§ 146a Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 
§ 147  Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 
§ 148  Ublížení na zdraví z nedbalosti 
§ 149  Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení 
§ 150  Neposkytnutí pomoci 
§ 151  Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 
§ 152  Šíření nakažlivé lidské nemoci 
§ 153  Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti 
§ 155  Ohrožení pohlavní nemocí 
§ 156  Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 
§ 157  Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti 
§ 158  Rvačka 
§ 159  Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy 
§ 160  Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy 
§ 161  Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství 
§ 162  Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství 
§ 164  Neoprávněné odebrání tkání a orgánů 
§ 165  Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány 
§ 166  Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu 
§ 167  Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem 
 
2. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, 

SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ 

§ 168  Obchodování s lidmi 
§ 169  Svěření dítěte do moci jiného 
§ 170  Zbavení osobní svobody 
§ 171  Omezování osobní svobody 
§ 172  Zavlečení 
§ 173  Loupež 
§ 174  Braní rukojmí 
§ 175  Vydírání 
§ 176  Omezování svobody vyznání 
§ 177  Útisk 
§ 178  Porušování domovní svobody 

 
234 Tento přehled byl sestaven dle částí druhé TZ (zvláštní část). Jednotlivé trestné činy jsou uvedeny dle zařazení 
do jednotlivých kategorií trestných činů a seřazeny vzestupně dle označení příslušného paragrafu. 
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§ 179  Porušování svobody sdružování a shromažďování 
§ 180  Neoprávněné nakládání s osobními údaji 
§ 181  Poškození cizích práv 
§ 182  Porušení tajemství dopravovaných zpráv 
§ 183  Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí 
§ 184  Pomluva 
 
3. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI 

§ 185  Znásilnění 
§ 186  Sexuální nátlak 
§ 187  Pohlavní zneužití 
§ 188  Soulož mezi příbuznými 
§ 189  Kuplířství 
§ 190  Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 
§ 191  Šíření pornografie 
§ 192  Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
§ 193  Zneužití dítěte k výrobě pornografie 
§ 193a Účast na pornografickém představení 
§ 193b Navazování nedovolených kontaktů s dítětem 
 
4. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM 

§ 194  Dvojí manželství 
§ 195  Opuštění dítěte nebo svěřené osoby 
§ 196  Zanedbání povinné výživy 
§ 198  Týrání svěřené osoby 
§ 199  Týrání osoby žijící ve společném obydlí 
§ 200  Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou 
§ 201  Ohrožování výchovy dítěte 
§ 202  Svádění k pohlavnímu styku 
§ 204  Podání alkoholu dítěti 
 
5. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU 

§ 205  Krádež 
§ 206  Zpronevěra 
§ 207  Neoprávněné užívání cizí věci 
§ 208  Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru 
§ 209  Podvod 
§ 210  Pojistný podvod 
§ 211  Úvěrový podvod 
§ 212  Dotační podvod 
§ 213  Provozování nepoctivých her a sázek 
§ 216  Legalizace výnosů z trestné činnosti 
§ 217  Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 
§ 218  Lichva 
§ 219  Zatajení věci 
§ 220  Porušení povinnosti při správě cizího majetku 
§ 221  Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 
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§ 222  Poškození věřitele 
§ 223  Zvýhodnění věřitele 
§ 224  Způsobení úpadku 
§ 225  Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 
§ 226  Pletichy v insolvenčním řízení 
§ 227  Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
§ 228  Poškození cizí věci 
§ 229  Zneužívání vlastnictví 
§ 230  Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 
§ 231  Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 
takových dat 
§ 232  Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 
počítače z nedbalosti 
 
6. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ 

§ 233  Padělání a pozměnění peněz 
§ 234  Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 
§ 235  Udávání padělaných a pozměněných peněz 
§ 236  Výroba a držení padělatelského náčiní 
§ 237  Neoprávněná výroba peněz 
§ 239  Ohrožování oběhu tuzemských peněz 
§ 240  Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
§ 241  Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 
§ 243  Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 
§ 244  Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží 
§ 245 Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů 
dokazujících splnění poplatkové povinnosti 
§ 246  Padělání a pozměnění známek 
§ 247  Ohrožení devizového hospodářství 
§ 248  Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 
§ 249  Neoprávněné vydání cenného papíru 
§ 250  Manipulace s kurzem investičních nástrojů 
§ 251  Neoprávněné podnikání 
§ 252  Neoprávněné provozování hazardní hry 
§ 253  Poškozování spotřebitele 
§ 254  Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 
§ 255  Zneužití informace v obchodním styku 
§ 255a Zneužití postavení v obchodním styku 
§ 256  Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 
§ 257  Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 
§ 258  Pletichy při veřejné dražbě 
§ 259  Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy 
§ 260  Poškození finančních zájmů Evropské unie 
§ 261  Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou 
§ 262  Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití 
§ 263  Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití 
§ 264  Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití 
§ 265  Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence 
§ 266  Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod 
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s vojenským materiálem 
§ 267 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským 
materiálem 
§ 268  Porušení práv k ochranné známce a jiným označením 
§ 269  Porušení chráněných průmyslových práv 
§ 270  Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 
§ 271  Padělání a napodobení díla výtvarného umění 
 
7. TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ 

§ 272  Obecné ohrožení 
§ 273  Obecné ohrožení z nedbalosti 
§ 274  Ohrožení pod vlivem návykové látky 
§ 275  Porušení povinnosti při hrozivé tísni 
§ 276  Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 
§ 277  Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti 
§ 278  Poškození geodetického bodu 
§ 279  Nedovolené ozbrojování 
§ 280  Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků 
§ 281  Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky 
§ 282  Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu 
§ 283  Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
§ 284  Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 
§ 285  Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 
§ 286  Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 
§ 287  Šíření toxikomanie 
§ 288  Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem 
§ 290  Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 
plošinou 
§ 291  Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla 
§ 292  Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny 
 
8. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

§ 293  Poškození a ohrožení životního prostředí 
§ 294  Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti 
§ 294a  Poškození vodního zdroje 
§ 295  Poškození lesa 
§ 297  Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek 
§ 298  Neoprávněné nakládání s odpady 
§ 298a  Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 
§ 299  Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami 
§ 300  Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami z nedbalosti 
§ 301  Poškození chráněných částí přírody 
§ 302  Týrání zvířat 
§ 303  Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 
§ 304  Pytláctví 
§ 305  Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 
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užitkovost hospodářských zvířat 
§ 306  Šíření nakažlivé nemoci zvířat 
§ 307  Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin 
 
9. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI 

§ 309  Vlastizrada 
§ 310  Rozvracení republiky 
§ 311  Teroristický útok 
§ 312  Teror 
§ 312a  Účast na teroristické skupině 
§ 312b Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 
§ 312d Financování terorismu 
§ 312e  Podpora a propagace terorismu 
§ 312f Vyhrožování teroristickým trestným činem 
§ 314  Sabotáž 
§ 315  Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace 
§ 316  Vyzvědačství 
§ 317  Ohrožení utajované informace 
§ 318  Ohrožení utajované informace z nedbalosti 
§ 319  Spolupráce s nepřítelem 
§ 320  Válečná zrada 
§ 321  Služba v cizích ozbrojených silách 
§ 322  Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu 
 
10. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH 

§ 323  Násilí proti orgánu veřejné moci 
§ 324  Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci 
§ 325  Násilí proti úřední osobě 
§ 326  Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 
§ 328  Přisvojení pravomoci úřadu 
§ 329  Zneužití pravomoci úřední osoby 
§ 330  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti 
§ 331  Přijetí úplatku 
§ 332  Podplacení 
§ 333  Nepřímé úplatkářství 
§ 335  Zasahování do nezávislosti soudu 
§ 336  Pohrdání soudem 
§ 337  Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
§ 338  Osvobození vězně 
§ 339  Násilné překročení státní hranice 
§ 340  Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice 
§ 341  Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky 
§ 342  Neoprávněné zaměstnávání cizinců 
§ 343  Porušení předpisů o mezinárodních letech 
§ 344  Vzpoura vězňů 
§ 345  Křivé obvinění 
§ 346  Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 
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§ 347  Křivé tlumočení 
§ 347a  Maření spravedlnosti 
§ 348  Padělání a pozměnění veřejné listiny 
§ 349  Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka 
§ 350  Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu 
§ 351  Maření přípravy a průběhu voleb a referenda 
§ 352  Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
§ 353  Nebezpečné vyhrožování 
§ 354  Nebezpečné pronásledování 
§ 355  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
§ 356  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
§ 357  Šíření poplašné zprávy 
§ 358  Výtržnictví 
§ 359  Hanobení lidských ostatků 
§ 360  Opilství 
§ 361  Účast na organizované zločinecké skupině 
§ 364  Podněcování k trestnému činu 
§ 365  Schvalování trestného činu 
§ 366  Nadržování 
§ 367  Nepřekažení trestného činu 
§ 368  Neoznámení trestného činu 
 
11. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI 

§ 369  Maření způsobilosti k službě 
§ 370  Neplnění odvodní povinnosti 
§ 371  Obcházení branné povinnosti 
§ 372  Nenastoupení služby v ozbrojených silách 
§ 373  Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách 
§ 374  Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti 
 
12. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ 

§ 375  Neuposlechnutí rozkazu 
§ 376  Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti 
§ 377  Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti 
§ 378  Urážka mezi vojáky 
§ 379  Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí 
§ 380  Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí 
§ 381  Násilí vůči nadřízenému 
§ 382  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti 
§ 383  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností 
§ 384  Vyhýbání se výkonu služby 
§ 385  Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti 
§ 386  Zběhnutí 
§ 387  Svémocné odloučení 
§ 388  Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby 
§ 389  Porušení povinnosti strážní služby 
§ 390  Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby 
§ 391  Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru 
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§ 392  Ohrožování morálního stavu vojáků 
§ 393  Porušení služební povinnosti vojáka 
§ 394  Zbabělost před nepřítelem 
§ 395  Nesplnění bojového úkolu 
§ 396  Opuštění vojenského materiálu 
§ 397  Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli 
§ 398  Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru 
 
13. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ 

ČINY 

§ 400  Genocidium 
§ 401  Útok proti lidskosti 
§ 402  Apartheid a diskriminace skupiny lidí 
§ 403  Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 
§ 404  Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 
§ 405  Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia 
§ 405a  Agrese 
§ 406  Příprava útočné války 
§ 407  Podněcování útočné války 
§ 409  Styky ohrožující mír 
§ 410  Porušení mezinárodních sankcí 
§ 411  Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje 
§ 412  Válečná krutost 
§ 413  Perzekuce obyvatelstva 
§ 414  Plenění v prostoru válečných operací 
§ 415  Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků 
§ 416  Zneužití vlajky a příměří 
§ 417  Ublížení parlamentáři 
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Příloha č. 3: Přehled tematických kategorií235 
 
1) Automobilový průmysl {AUT}  
2) Bohemika {BOS}  
3) Burzy {BUR}  
4) Burzy akciové = kapitálové {BUA}  
5) Burzy komoditní {BUK}  
6) Burzy peněžní {BUP}  
7) Cestovní ruch {TUR} 
8) Deníky a avíza {DEN}  
9) Doprava {DPR}  
10) Ekonomické souhrny {SUE}  
11) Energie {ENE}  
12) Evropská unie - zprávy {EUR}  
13) Finanční služby {FIN}  
14) Firmy {EFM}  
15) Fotbal {FOT}  
16) Hokej {HOK}  
17) Hutnictví, zpracování kovů {HUT}  
18) Chemický a farmaceutický průmysl {CHE}  
19) Kriminalita a právo {ZAK}  
20) Kultura {KUL}  
21) Lehký průmysl {PRM}  
22) Magazínový servis {MAG}  
23) Makroekonomika {MAK}  
24) Média a reklama {MED}  
25) Mix zajímavostí {MIX}  
26) Motoristický sport {MOT}  
27) Náboženství {NAB}  
28) Obchod {OBO}  
29) Parlamenty a vlády {FOR}  
30) Plány {PLA}  
31) Počasí {MET}  
32) Politika {POL}  
33) Politika ČR {POD}  
34) Potravinářství {PTR}  
35) Práce a odbory {ODB}  
36) Slovenika {SLO}  
37) Služby {SLZ}  
38) Sociální problematika {SOP}  
39) Souhrny zpravodajství {SOU}  
40) Sport {SPO} 

 
235 Tento přehled byl sestaven abecedně dle tematických kategorií zpravodajství v českém jazyce, jak jsou 
uvedeny na internetových stránkách jejich producenta, srov. Struktura agenturní zprávy. ČTK [online]. [cit. 2019-
07-05]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/ostatni/vyhody_zprav_ctk/struktura/ 
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41) Stavebnictví a reality {STA}  
42) Strojírenství {STR}  
43) Suroviny, těžba a zpracování nerostů {SUR} 
44) Školství {SKO}  
45) Telekomunikace a IT {PIT}  
46) Věda a technika {VAT}  
47) Zdravotnictví {ZDR}  
48) Zemědělství {ZEM}  
49) Životní prostředí {EKL}  
50) Životní styl {SPL}  
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Příloha č. 4: Přehled výzkumného vzorku a hodnot proměnných 
kvantitativní analýzy 
 
S ohledem na rozsáhlost tvořena samostatnou přílohou v elektronické podobě.  
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Příloha č. 5: Přehled výsledků kvalitativní analýzy 
 
SKLADBA KATEGORIÍ TRESTNÝCH ČINŮ236 

 

1) proti životu a zdraví: 354 
2) proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: 89 
3) proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti: 21 
4) proti rodině a dětem: 16 
5) proti majetku: 153 
6) hospodářské: 67 
7) obecně nebezpečné: 93 
8) proti životnímu prostředí: 2 
9) proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci: 19 
10) proti pořádku ve věcech veřejných: 241 
11) proti branné povinnosti: 0 
12) vojenské: 0 
13) proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy: 0 

 
SKLADBA TRESTNÍCH SOUDŮ237 

 
OKRESNÍ SOUDY 
 
1) Městský soud v Brně: 12 (Krajský soud v Brně) 
2) Obvodní soud pro Prahu 1: 53 (Městský soud v Praze) 
3) Obvodní soud pro Prahu 2: 33 (Městský soud v Praze) 
4) Obvodní soud pro Prahu 3: 3 (Městský soud v Praze) 
5) Obvodní soud pro Prahu 4: 5 (Městský soud v Praze) 
6) Obvodní soud pro Prahu 5: 0   
7) Obvodní soud pro Prahu 6: 6 (Městský soud v Praze) 
8) Obvodní soud pro Prahu 7: 0  
9) Obvodní soud pro Prahu 8: 2 (Městský soud v Praze) 
10) Obvodní soud pro Prahu 9: 0 
11) Obvodní soud pro Prahu 10: 3 (Městský soud v Praze) 
12) Okresní soud v Benešově: 1 (Krajský soud v Praze) 
13) Okresní soud v Berouně: 1 (Krajský soud v Praze) 
14) Okresní soud v Blansku: 4 (Krajský soud v Brně) 
15) Okresní soud Brno-venkov: 3 (Krajský soud v Brně) 
16) Okresní soud v Bruntále: 0 
17) Okresní soud v Břeclavi: 1 (Krajský soud v Brně) 
18) Okresní soud v České Lípě: 1  (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
19) Okresní soud v Českých Budějovicích: 0 

 
236 Číselný údaj vyjadřuje počet relevantních zpráv ČTK. 
237 Číselný údaj vyjadřuje počet relevantních zpráv ČTK. Jestliže se vyskytla ve sledovaném období alespoň jedna 
relevantních zpráva, v závorce pak následuje nadřízený soud. Je tomu tak z důvodu, že pro účely zhodnocení 
výsledků kvantitativní analýzy bylo využito perspektivy nadřízených soudů. Vztah nadřízenosti plyne ze ZSS. 
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20) Okresní soud v Českém Krumlově: 0 
21) Okresní soud v Děčíně: 2 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
22) Okresní soud v Domažlicích: 1 (Krajský soud v Plzni) 
23) Okresní soud ve Frýdku-Místku: 1 (Krajský soud v Ostravě) 
24) Okresní soud v Havlíčkově Brodě: 4 (Krajský soud v Hradci Králové) 
25) Okresní soud v Hodoníně: 3 (Krajský soud v Brně) 
26) Okresní soud v Hradci Králové: 4 (Krajský soud v Hradci Králové) 
27) Okresní soud v Chebu: 8  (Krajský soud v Plzni) 
28) Okresní soud v Chomutově: 0 
29) Okresní soud v Chrudimi: 0 
30) Okresní soud v Jablonci nad Nisou: 0 
31) Okresní soud v Jeseníku: 2 (Krajský soud v Ostravě) 
32) Okresní soud v Jihlavě: 5 (Krajský soud v Brně) 
33) Okresní soud v Jičíně: 6 (Krajský soud v Hradci Králové) 
34) Okresní soud v Jindřichově Hradci: 0 
35) Okresní soud v Karlových Varech: 2 (Krajský soud v Plzni) 
36) Okresní soud v Karviné: 0 
37) Okresní soud v Kladně: 1 (Krajský soud v Praze) 
38) Okresní soud v Klatovech 
39) Okresní soud v Kolíně: 0 
40) Okresní soud v Kroměříži: 2 (Krajský soud v Brně) 
41) Okresní soud v Kutné Hoře 
42) Okresní soud v Liberci: 4 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
43) Okresní soud v Litoměřicích: 1 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
44) Okresní soud v Lounech: 7 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
45) Okresní soud v Mělníku: 0 
46) Okresní soud v Mladé Boleslavi: 0 
47) Okresní soud v Mostě: 3 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
48) Okresní soud v Náchodě: 0 
49) Okresní soud v Novém Jičíně: 14 (Krajský soud v Ostravě) 
50) Okresní soud v Nymburce: 5 (Krajský soud v Praze) 
51) Okresní soud v Olomouci: 10 (Krajský soud v Ostravě) 
52) Okresní soud v Opavě: 1 (Krajský soud v Ostravě) 
53) Okresní soud v Ostravě: 11 (Krajský soud v Ostravě) 
54) Okresní soud v Pardubicích: 0 
55) Okresní soud v Pelhřimově: 3 (Krajský soud v Českých Budějovicích) 
56) Okresní soud v Písku: 3 (Krajský soud v Českých Budějovicích) 
57) Okresní soud Plzeň-jih: 0 
58) Okresní soud Plzeň-město: 4 (Krajský soud v Plzni) 
59) Okresní soud Plzeň-sever: 0 
60) Okresní soud Praha-východ: 0 
61) Okresní soud Praha-západ: 5 (Krajský soud v Praze) 
62) Okresní soud v Prachaticích: 0 
63) Okresní soud v Prostějově: 6 (Krajský soud v Brně) 
64) Okresní soud v Přerově: 1 (Krajský soud v Ostravě) 
65) Okresní soud v Příbrami: 2 (Krajský soud v Praze) 
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66) Okresní soud v Rakovníku: 0 
67) Okresní soud v Rokycanech: 0 
68) Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou: 0 
69) Okresní soud v Semilech: 0 
70) Okresní soud v Sokolově: 0 
71) Okresní soud ve Strakonicích: 0 
72) Okresní soud ve Svitavách: 0 
73) Okresní soud v Šumperku: 0 
74) Okresní soud v Táboře: 0 
75) Okresní soud v Tachově: 0 
76) Okresní soud v Teplicích: 3 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
77) Okresní soud v Trutnově: 3 (Krajský soud v Hradci Králové) 
78) Okresní soud v Třebíči: 1 (Krajský soud v Brně) 
79) Okresní soud v Uherském Hradišti: 4 (Krajský soud v Brně) 
80) Okresní soud v Ústí nad Labem: 23 (Krajský soud v Ústí nad Labem) 
81) Okresní soud v Ústí nad Orlicí: 1 (Krajský soud v Hradci Králové) 
82) Okresní soud ve Vsetíně: 0 
83) Okresní soud ve Vyškově: 3 (Krajský soud v Brně) 
84) Okresní soud ve Zlíně: 12 (Krajský soud v Brně) 
85) Okresní soud ve Znojmě: 0 
86) Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou: 0 

 
POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ 
 
1) Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově: 0 
2) Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově: 0 
3) Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí: 0 

 
KRAJSKÉ SOUDY 
 
1) Krajský soud v Brně: 88 (Vrchní soud v Olomouci) 
2) Krajský soud v Českých Budějovicích: 15 (Vrchní soud v Praze) 
3) Krajský soud v Hradci Králové: 48 (Vrchní soud v Praze) 
4) Krajský soud v Ostravě: 66 (Vrchní soud v Olomouci) 
5) Krajský soud v Plzni: 17 (Vrchní soud v Praze) 
6) Krajský soud v Praze: 19 (Vrchní soud v Praze) 
7) Krajský soud v Ústí nad Labem: 42 (Vrchní soud v Praze) 
8) Městský soud v Praze: 166 (Vrchní soud v Praze) 

 
 
POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ 
 
1) Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě: 0 
2) Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně: 22 (Vrchní soud v Olomouci) 
3) Krajský soud České Budějovice - pobočka v Táboře: 0 
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4) Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích: 2 (Vrchní soud v Praze) 
5) Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci: 32 (Vrchní soud v Olomouci) 
6) Krajský soud v Plzni - pobočka v Karlových Varech: 0 
7) Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci: 37 (Vrchní soud v Praze) 

 
VRCHNÍ SOUDY 
 
1) Vrchní soud v Olomouci: 64  
2) Vrchní soud v Praze: 85  
 
RELEVANTNÍ TEMATICKÉ KATEGORIE238 

 
1) Automobilový průmysl {AUT}: 0 
2) Bohemika {BOS}: 0 
3) Burzy {BUR}: 4 
4) Burzy akciové = kapitálové {BUA}: 0 
5) Burzy komoditní {BUK}: 0 
6) Burzy peněžní {BUP}: 3 
7) Cestovní ruch {TUR}: 4 
8) Deníky a avíza {DEN}: 0 
9) Doprava {DPR}: 72 
10) Ekonomické souhrny {SUE}: 0  
11) Energie {ENE}: 25 
12) Evropská unie - zprávy {EUR}: 13 
13) Finanční služby {FIN}: 10 
14) Firmy {EFM}: 49 
15) Fotbal {FOT}: 2 
16) Hokej {HOK}: 0 
17) Hutnictví, zpracování kovů {HUT}: 2  
18) Chemický a farmaceutický průmysl {CHE}: 5 
19) Kriminalita a právo {ZAK}: 1003 
20) Kultura {KUL}: 21 
21) Lehký průmysl {PRM}: 5 
22) Magazínový servis {MAG}: 1 
23) Makroekonomika {MAK}: 54 
24) Média a reklama {MED}: 4 
25) Mix zajímavostí {MIX}: 0 
26) Motoristický sport {MOT}: 1  
27) Náboženství {NAB}: 6 
28) Obchod {OBO}: 4 
29) Parlamenty a vlády {FOR}: 31  
30) Plány {PLA}: 0 

 
238 Číselný údaj vyjadřuje počet relevantních zpráv ČTK. Tematická kategorie Předsednické výběry {SPC},  Textil 
a oděvy {TOK}, Zbraně {ZBR} nebyly obsaženy v relevantním přehledu hodnot proměnné, nicméně objevily se 
ve výzkumném vzorku, a proto je nutné je zahrnout do přehledu výsledků. 
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31) Počasí {MET}: 0 
32) Politika {POL}: 205 
33) Politika ČR {POD}: 205 
34) Potravinářství {PTR}: 19 
35) Práce a odbory {ODB}: 1 
36) Předsednické výběry {SPC}: 3 
37) Slovenika {SLO}: 8 
38) Služby {SLZ}: 6 
39) Sociální problematika {SOP}: 56 
40) Souhrny zpravodajství {SOU}: 0 
41) Sport {SPO}: 5 
42) Stavebnictví a reality {STA}: 30  
43) Strojírenství {STR}: 15 
44) Suroviny, těžba a zpracování nerostů {SUR}: 12 
45) Školství {SKO}: 4 
46) Telekomunikace a IT {PIT}: 20 
47) Textil a oděvy {TOK}: 5 
48) Věda a technika {VAT}: 0 
49) Zbraně {ZBR}: 9 
50) Zdravotnictví {ZDR}: 69 
51) Zemědělství {ZEM}: 6 
52) Životní prostředí {EKL}: 4 
53) Životní styl {SPL}: 4 
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Příloha č. 6: Přehled výzkumného vzorku kvalitativní analýzy 
 

PRVNÍ VÝZKUMNÝ PŘÍPAD 

Titulek ID Datum 

Soud zvýšil trest na šest let 
muži, který se chtěl přidat k 
IS 

T201705090526202 09.05.2017 14:00 

Muž souzený za to, že chtěl k 
islamistům, dostal 39 měsíců 
vězení 

T201702240413602 24.02.2017 11:58 

Žalobce chce pro muže, co 
chtěl k islamistům, čtyři roky 
vězení 

T201702240291902 24.02.2017 9:46 

Soud s mužem, který zřejmě 
chtěl k IS, pokračuje v Plzni 
24.února 

T201702090489401  09.2.2017 11:52  

Muž, který chtěl údajně k 
islamistům, má schizoidní 
osobnost 

T201702090437202 09.02.2017 11:21 

Silovského matka nevěděla, 
že je syn muslim a chystá se 
do Sýrie 

T201702080408701 08.02.2017 11:14 

Čech, který chtěl k 
Islámskému státu, nejel do 
Sýrie zabíjet 

T201702080365002 08.02.2017 10:03 

V Plzni se před soudem 
zodpovídá muž z toho, že 
chtěl k IS 

T201702080217901 08.02.2017 8:55 

Muž, jenž chtěl podle 
žalobce k IS, zůstává v Plzni 
ve vazbě 

T201701180505401 18.01.2017 12:30 

Soud s mužem obžalovaným 
z toho, že chtěl k IS, začne v 
únoru 

T201701040253901 04.01.2017 10:58 
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DRUHÝ VÝZKUMNÝ PŘÍPAD 

Titulek ID Datum 

Soud odmítl žádost 

klánovického vraha Konráda 

o doživotní trest 

T201709190564301  19.09.2017 15:24 

Vrah z Klánovic se odvolal 

proti 25 letům vězení, chce 

doživotí 

T201708310416701  31.08.2017 11:56 

Vrahovi hledače pokladů 

uložil soud výjimečný trest 

25 let 

T201706260452302  26.06.2017 13:34 

Vrah z Klánovického lesa je 

podle psychologa 

nenapravitelný 

T201705180737401  18.05.2017 15:58 

Vrah z Klánovic tvrdí, že 

chtěl oběti jen sebrat detektor 

kovů 

T201703140670403  14.03.2017 16:36 

Muže viní obžaloba vedle 

vraždy z šesti trestných činů 

T201703080298501  08.03.2017 11:14 

 


